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Ú v o d  
  
 Rok 2006 bol prvým rozpo�tovým rokom druhého volebného obdobia. Závere�ný ú�et 
za rok 2005 bol schválený v plnom rozsahu bez výhrad.  

 Hospodárenie Tren�ianskeho samosprávneho kraja v roku 2006 je charakterizované: 

� zvýšením prebytku bežného rozpo�tu o 133 979 tis. Sk 
� zvýšením schodku  kapitálového rozpo�tu o 39 158 tis. Sk 
� výrazným poklesom v rámci finan�ných operácií o 144 894 tis. Sk 
� znížením celkových záväzkov TSK o �iastku 29 822 tis. Sk 
� znížením poh�adávok TSK o 9 342 tis. Sk 

Nárast bežných príjmov ovplyvnilo vyššie plnenie da�ových príjmov a dotácií so 
štátneho rozpo�tu na úseku vzdelávania a dopravy oproti roku 2005.  

Najpodstatnejšie skuto�nosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie TSK v roku 2006: 

�  poskytnutie vlastných zdrojov TSK na prenesený výkon štátnej správy na 
úseku vzdelávania vo výške 42 957 tis. Sk, �im sa odd�žili školy za 
predchádzajúce roky a nedošlo k nárastu dlhu v roku 2006 

� na úseku zdravotníctva v rámci kapitálových transferov boli poskytnuté 
finan�né prostriedky vo výške 29 988 tis. Sk na CT prístroj pre Nemocnicu 
s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 

� ukon�ené ve�ké investi�né akcie v hodnote 131 027 tis. Sk: 
• most �. 078 II/507 Lednické Rovne a 
• Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom 

� Zahájenie výstavby Administratívnej budovy TSK  s termínom ukon�enia   
                  31.12.2007  vo výške 31 077 tis. Sk, 

�  do�erpanie dlhodobého úveru poskytnutý verite�mi Dexia banka  
      Slovensko, a. s. a HVB Bank Slovakia, a.s. a bola uhradená prvá splátka istiny     
      vo výške 7 495 tis. Sk.  

V priebehu roka 2006 TSK realizoval 2 organiza�né zmeny na úseku vzdelávania a 3 
organiza�né zmeny na úseku sociálneho zabezpe�enia. 

 Tren�iansky samosprávny kraj usporiadal: 
� svoje hospodárenie vrátane finan�ných vz�ahov k zriadeným a založeným právnickým    
      osobám, k fyzickým osobám – ktorým poskytol prostriedky zo svojho rozpo�tu, 
� finan�né vz�ahy k štátnemu rozpo�tu a štátnym fondom. 

 Ú�tovná závierka Tren�ianskeho samosprávneho kraja bola v súlade so zákonom �. 
431/2002 Z. z. o ú�tovníctve overená audítorom. Správa nezávislého audítora je sú�as�ou 
závere�ného ú�tu.  
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Závere�ný ú�et 
Tren�ianskeho samosprávneho kraja za rok 2006 

A. Rozpo�et TSK 

 Rozpo�et TSK na rok 2006 bol schválený uznesením Zastupite�stva TSK �. 484/2005 
d�a 26. októbra 2005. Rozpo�et príjmov bol schválený vo výške 2 650 783 tis. Sk, rozpo�et 
výdavkov vo výške 2 643 288 tis. Sk, finan�né operácie – výdavky vo výške 7 495 tis. Sk. 

Rozpo�et TSK za rok 2006 

  v tis. Sk

Schválený Upravený  

rozpo�et  rozpo�et Tren�iansky samosprávny kraj 

2006 2006 

  Bežné príjmy 2 610 783 2 899 137
  Bežné výdavky 2 419 613 2 696 495
  BEŽNÝ ROZPO�ET 191 170 202 642
  Kapitálové príjmy 40 000 52 005
  Kapitálové výdavky 223 675 400 105
  KAPITÁLOVÝ ROZPO�ET -183 675 -348 100
  Finan�né operácie -  príjmy 0 152 953
  Finan�né operácie - výdavky 7 495 7 495

  FINAN�NÉ OPERÁCIE -7 495 145 458

  PRÍJMY CELKOM 2 650 783 3 104 095
  VÝDAVKY CELKOM 2 650 783 3 104 095

  VYROVNANOS� ROZPO�TU (schodok, prebytok) 0 0
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V priebehu roka schválilo Zastupite�stvo TSK tri zmeny rozpo�tu a bolo 
realizovaných 41 presunov finan�ných prostriedkov a zmien ú�elu použitia finan�ných 
prostriedkov v rámci schváleného rozpo�tu.  

Prvá zmena Rozpo�tu TSK

 bola schválená uznesením �. 7/2006 Zastupite�stvom TSK d�a 7. februára 2006 
Predmetom prvej zmeny bolo zapracovanie nedokon�ených investi�ných akcií z roku 
2005, financovaných z poskytnutého úveru  v Dexia banka Slovensko a.s. a HVB Bank 
Slovakia  a.s. na úseku vyšších územných celkov, dopravy, kultúrnych služieb, sociálneho 
zabezpe�enia a vzdelávania  v celkovej výške 92 750  tis. Sk  a spolufinancovanie 
projektov TSK v celkovej výške 1 605 tis. Sk. 

Druhá zmena Rozpo�tu TSK  

  bola schválená uznesením �. 43/2006 Zastupite�stvom TSK d�a 28.júna 2006. 
Dôvodom spracovania 2. zmeny rozpo�tu bolo zapracovanie podstatných skuto�ností, 
ktoré nastali v prvom polroku 2006. Zvýšenie rozpo�tu príjmov  bolo schválené v 
celkovej výške 193 270  tis. Sk. 
  

Najpodstatnejším dôvodom 2. zmeny rozpo�tu na rok 2006 je zapracovanie zvýšenia 
priznanej dotácie zo štátneho rozpo�tu z kapitoly Ministerstva školstva SR na základe 
výsledkov dohadovacieho konania normatívnych a nenormatívnych príspevkov vo výške 
84 642 tis. Sk pre financovanie stredného školstva, z toho ú�elovo ur�ených prostriedkov 
na dofinancovanie ich osobných výdavkov vo výške 5 119 tis. Sk a výdavkov na teplo vo 
výške 4 562 tis. Sk. Na financovanie �innosti školského úradu TSK bola rozpo�tovaná 
dotácia vo výške 1 690 tis. Sk.  

Zmena  rozpo�tu výdavkov riešila zvýšenie výdavkov o objem 259 018 tis. Sk, ktoré 
boli kryté príjmami a finan�nými operáciami prevodom z fondov.  Z toho bežné výdavky 
o 198 217 tis. Sk a kapitálové výdavky o 60 801 tis. Sk. V bežných výdavkoch  
i v kapitálových výdavkoch boli zmenou dotknuté všetky sledované úseky - vyšší územný 
celok, doprava, kultúrne služby, vzdelávanie  aj sociálne zabezpe�enie.  

Tretia zmena rozpo�tu  

bola schválená uznesením �. 103/2006 Zastupite�stva TSK d�a 25.10.2006. 
Predmetom tretej zmeny rozpo�tu bolo v príjmovej �asti zapracovanie zvýšených dotácií 
zo štátneho rozpo�tu na financovanie školského úradu, kultúrnych služieb, vrátane 
projektov, na vzdelávanie a to na normatívne a nenormatívne príspevky, na sociálne 
zabezpe�enie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a z Úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny SR, �alej  zvýšenie da�ových príjmov, príjmov z �innosti rozpo�tových 
organizácií, v celkovej výške 50 093 tis. Sk z toho bežné príjmy 45 608 tis. Sk 
a kapitálové príjmy vo výške 4 485 tis. Sk.  
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Vo výdavkovej �asti zvýšenie vo výške 50 093 tis. Sk z toho 20 951 tis. Sk na bežných 
výdavkoch a 29 142 tis. na kapitálových výdavkoch. Zvýšené príjmy z �innosti 
rozpo�tových organizácií boli zapracované vo výdavkovej �asti na opravu a údržbu ciest 
II. a III. triedy a dofinancovanie CT prístroja pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach.  

Po tretej zmene Rozpo�tu TSK boli realizované zmeny Rozpo�tu TSK  v súlade s § 14 
zákona �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením 
Zastupite�stva TSK �. 439/2005 zo d�a 31.8.2005 presuny a zmeny ú�elu použitia finan�ných 
prostriedkov príjmovej aj výdavkovej �asti.  

1.V príjmovej �asti boli zvýšené príjmy vo výške 48 391 tis. Sk.  

1.1.Bežné príjmy 
boli zvýšené  o �iastku 47 871 tis. Sk. Celá �iastka predstavuje prijatie ú�elových  

      dotácií zo štátneho rozpo�tu v �iastke 43 703 tis. Sk a finan�né prostriedky poskytnuté  
       kapitolami štátneho rozpo�tu na rozvojové programy organizáciám v zria�ovate�skej  
       pôsobnosti TSK v �iastke 4 168 tis. Sk.  

Prijaté  dotácie od: 

a) Ministerstvo financií SR vo výške 37 700 tis. Sk na krytie strát dopravným 
spolo�nostiam z poskytovania služieb vo verejnom záujme, 

b)  Ministerstvo kultúry SR vo výške 172 tis. Sk na financovanie výdavkov spojených 
s administráciou kultúrnych poukazov na školách v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK, 

c) Protidrogový fond vo výške 80 tis. Sk na projekt „Drogy a závislos� II. – tvorivé 
dielne“ pre Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, 

d) Krajský školský úrad Tren�ín vo výške 5 730 tis. Sk, z toho  
- 3 347 tis. Sk na úpravu normatívnych príspevkov   
- 26 tis. Sk na vzdelávacie poukazy 
- 2 587 tis. Sk na odchodné 
- 230 tis. Sk znížil rozpo�et dotácie na maturity 

e) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 38 tis. Sk na aktiva�nú �innos� pre 
Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Považská Bystrica a Domov 
sociálnych služieb Dolný Lieskov, 

f) Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola vrátená nedo�erpaná dotácia vo  
      výške 17 tis. Sk, ktorá bola poskytnutá na výchovno-rekrea�né tábory pre deti      
      v zmysle zákona �. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele,  
      �o spôsobilo zníženie rozpo�tu o 17 tis. Sk. 
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1.2. Kapitálové príjmy  
boli zvýšené o �iastku 520 tis. Sk. Z toho 
� Ministerstvo práce   sociálnych vecí a rodiny SR  poukázalo dotáciu vo výške 450 

tis. Sk v súlade s Výnosom  MPSVaR SR z 14.12.2005 �. 3749/2005-II/1 
o poskytovaní  dotácií v pôsobnosti  MPSVaR SR, 

� Ministerstvo financií SR poskytlo pre Strednú priemyselnú školu v Myjave  70 tis. 
Sk na  projekt  „Musíme si pomáha�“. 

        v tis. Sk

    Tren�iansky samosprávny kraj Schválený Upravený  

      rozpo�et  rozpo�et 

p.�.   ukazovate� 2006  2006 

1.2.   Kapitálové príjmy 40 000 52 005
1.2.1.   Dotácia zo štátneho rozpo�tu 0 12 005

1.2.2.   Príjmy z predaja kapitálových aktív 40 000 40 000

1.2.3.   Mimorozpo�tové príjmy 0 0

   v tis. Sk

    Tren�iansky samosprávny kraj Schválený Upravený  

      rozpo�et  rozpo�et 

p.�.   ukazovate� 2006  2006 

1.1. 1.1. Bežné príjmy 2 610 783 2 899 137
1.1.1.   Da�ové príjmy 1 378 270 1 488 855

  111 Vlastné príjmy (da�  príjmu FO) 1 129 891 1 200 000

  134 Vlastné príjmy (da� z motorových vozidiel) 248 379 288 855

1.1.2.   Neda�ové príjmy 0 2 188

  221 Administratívne poplatky - licencie   1 040

  212 príjem z prenájmu   148

  292 Ostatné príjmy   1 000

1.1.3.   Príjmy z �innosti rozpo�tových organizácií 124 000 144 666

    04 Doprava 0 12 666

    09 Vzdelávanie 2 000 5 000

    10 Sociálna pomoc 122 000 127 000

1.1.4.   Ostatné príjmy ( úroky a pod.) 500                  2 000 

    úroky 500 2 000

    pokuty 0 0

    ostatné 0 0

1.1.5.   Mimorozpo�tové príjmy 0 0

    04 Doprava 0 0

    09 Vzdelávanie 0 0

    10 Sociálne zabezpe�enie 0 0

1.1.6.   Dotácia zo štátneho rozpo�tu 1 107 956 1 261 333

    01 Všeobecné verejné služby - Samosprávny kraj  (z KŠÚ) 0 2 826

    04 Doprava   37 700

    08 Kultúra 0 2 226

    09 Vzdelávanie  1 107 956 1 216 626

    10 Sociálne zabezpe�enie 0 1 955

1.1.7.   Štrukturálny fond EÚ 57 95

    01 Všeobecné verejné služby - Samosprávny kraj  57 57

    04 Doprava - projekty EÚ 0 0

    09 Vzdelávanie 0 38
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2. Vo výdavkovej �asti boli zapracované prijaté dotácie, poskytnuté finan�né prostriedky na  
     rozvojové programy v celkovej výške 48 391 tis. Sk a boli realizované presuny a zmeny  
     ú�elu použitia finan�ných prostriedkov v rámci schváleného rozpo�tu.  

2.1. Bežné výdavky 
Bežné výdavky boli zvýšené v súvislosti s poskytnutými dotáciami, vykonanými  

       presunmi a zmenami ú�elu použitia vo výške  57 714 tis. Sk.  

    v tis. Sk

      Tren�iansky samosprávny kraj Schválený Upravený  

        rozpo�et  rozpo�et 

p.�. FK pol. ukazovate� 2006 2006  

2.1.   Bežné výdavky 2 419 613 2 696 495

  01.1.1.7.   Samosprávny kraj 105 340 123 740

    610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 37 000 37 888

    620 Poistné a príspevok zamestnávate�a do pois�ovní a NÚP 12 600 12 910

    630 Tovary a služby 45 910 60 444

    642 bežné transfery jednotlivcom, nezisk.PO a poskytovate�om ZS 3 250 3 698

    651 splácanie úrokov v tuzemsku 6 510 8 730

    653 �alšie platby súvisiace s úverom 70 70

  04.   Doprava 494 856 583 976

      z toho: 1. dotácie pre SAD 236 684 274 384

                     -  SAD Tren�ín 143 029 169 485

                     - SAD Prievidza 93 655 104 899

                 2. cestné hospodárstvo 258 172 309 592

  08.   Kultúra 76 636 83 784

      Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 1 932 2 032

      Knižnice 28 888 30 132

      Múzeá a galérie 32 110 36 215

      Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 13 706 15 233

      Kultúrne poukazy   172

  09.    Vzdelanie 1 239 906 1 396 493

      Rozpo�tové organizácie 449 611 515 997

      Príspevkové organizácie 790 295 880 492

  10.   Sociálne zabezpe�enie 502 875 508 502

      1. Rozpo�tové organizácie - vlastné zdroje TSK 456 375 461 602

      2. Príspevky neštátnym subjektom (invalidita a �ZP) 46 500 46 900



Závere�ný ú�et Tren�ianskeho samosprávneho kraja za rok 2006 

7

2.2. Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch boli realizované zmeny ú�elu použitia a presuny 
finan�ných prostriedkov. 

    v tis. Sk 

    Tren�iansky samosprávny kraj Schválený Upravený 

      rozpo�et rozpo�et 

p.�. FK ukazovate� 2006 2006 

2.2.   Kapitálové výdavky 223 675 400 105
  01.1.1.7. Vyššie územné celky 150 850 157 579

  04. Doprava 27 000 65 491

  07. Zdravotníctvo 20 000 41 019

  08. Kultúra 5 000 28 888

    Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 0 277

    Knižnice 0 726

    Múzeá a galérie 2 500 13 656

    
Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych 
domov 2 500 14 229

  09. Vzdelávanie 12 685 56 284

    Rozpo�tové organizácie 2 245 8 373

    Príspevkové organizácie 10 440 44 648

    Financované TSK 3 263

  10. Sociálna pomoc 8 140 50 844

    Rozpo�tové organizácie 8 140 14 561

    Financované TSK 0 36 283

 01 Vyššie územné celky - bol realizovaný presun z finan�ných prostriedkov 
rozpo�tovaných pre softvér na licencie a nákup výpo�tovej techniky. 

 04 Dopava -  boli realizované zmeny ú�elu použitia finan�ných prostriedkov v SC 
TSK na základe vyhodnotení verenej sú�aže na rekonštrukciu ciest dodávate�ským spôsobom, 
generálnu opravu sypa�ov a nákup dopravných prostriedkov. 

07 Zdravotníctvo - boli realizované zmeny ú�elu použitia finan�ných prostriedkov na 
realizáciu kabeláže po�íta�ovej siete pre pracovisko CT v Nemocnici s poliklinikou Prievidza 
so sídlom v Bojniciach. 

08  Kultúrne služby -  boli realizované presuny a zmeny ú�elu použitia finan�ných 
prostriedkov,  preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky. 

09 Vzdelávanie - boli realizované presuny a zmeny ú�elu použitia finan�ných 
prostriedkov, preklasifikácia kapitálových na bežné výdavky v súvislosti s objektivizáciou 
rozpo�tu na po�et žiakov k 1.9.2006. 

 10  Sociálne zabezpe�enie  - boli realizované zmeny pre: 
• Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, ktoré bolo 

zriadené k 1.7.2006. V rámci zmien ú�elu použitia finan�ných prostriedkov 
boli znížené bežné výdavky a zvýšené kapitálové výdavky pre túto 
rozpo�tovú organizáciu. Finan�né prostriedky boli na nákup systému 
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núdzových tla�idiel, systém televízneho rozvodu, systém elektrického 
zabezpe�ovacieho zariadenia budovy, nemocni�né postele SARA 4LP 
a nemocni�né postele SARA 3LP, 

• Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie na traktorovú kosa�ku 
s radlicou a snehovú frézu, 
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B. Plnenie príjmov a �erpanie výdavkov TSK 

1.   Bežný rozpo�et 

1.1. Bežné príjmy 

 Bežné príjmy boli splnené na 98,98 % k  rozpo�tu v celkovom objeme 2 869 402 tis. 
Sk, z toho da�ové príjmy 1 442 833 tis. Sk, neda�ové príjmy 3 870 tis. Sk, príjmy z �innosti 
rozpo�tových organizácií 155 578 tis. Sk, ostatné príjmy 3 329 tis. Sk, mimorozpo�tové 
príjmy 2 334 tis. Sk,  transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpo�tu vo výške 
1 254 630 tis. Sk a transfery zo štrukturálnych fondov EÚ 6 828 tis. Sk 

Štruktúra bežných príjmov 
(v tis. Sk)

Da�ov é príjmy

1 442 833

Transf ery  zo 

Štrukturálny ch 

f ondov

6 828

Transf ery  zo ŠR

 1 254 630

Mimorozpo�tov é 

príjmy

 2 334

Ostatné príjmy

 3 329

Príjmy  z � innosti 

rozpo�tov ých 

organizácií

155 578

Neda�ov é príjmy

3 870

1.1.1. Da�ové príjmy 

Rozpo�et     1 488 855 tis.  Sk 
Skuto�né plnenie    1 442 833 tis.  Sk 
% plnenia                  96,91   %   

Od roku 2005 sú vlastnými príjmami vyšších územných celkov da� z motorových 
vozidiel a podiel na dani z príjmov fyzických osôb.

   Da� z príjmov fyzických osôb bola poukázaná na základe zákona �. 564/2004 Z. z. 
o rozpo�tovom ur�ení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona �. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Podiel dane z príjmov fyzických osôb je v súlade 
s Nariadením vlády SR �. 668/2004 Z. z. o rozde�ovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve, pod�a šiestich kritérií: 
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a) po�et obyvate�ov samosprávneho kraja s váhou     15 % 
b) po�et obyvate�ov vo veku 15 – 18 rokov s váhou     15% 
c) po�et obyvate�ov vo veku 62 rokov a viac s trvalým pobytom na území 

samosprávneho kraja s váhou       32 % 
d) hustota obyvate�stva s váhou         9 % 
e) d�žka ciest II. a III. triedy s váhou       20 % 
f) rozloha samosprávneho kraja s váhou        9 % 

Plnenie dane z príjmov bolo dosiahnuté na 93,19 % v objeme 1 118 323 tis. Sk. 

 Da� z motorových vozidiel v súlade s VZN �. 12/2005 o dani z motorových vozidiel 
na území TSK bola  splnená na 112,34 %. Index rastu oproti roku 2005 bol 1,10.   

                           Da� z motorových vozidiel 

   v tis. Sk

Da�ový úrad Skuto�nos� 2005 Rozpo�et 2006 Skuto�nos� 2006 

Bánovce nad Bebravou 17 612   17 940

Dubnica nad Váhom 25 100   28 192

Myjava 15 054   16 382

Nováky 19 839   20 838

Nové Mesto nad Váhom 25 853   28 728

Partizánske 16 251   16 915

Považská Bystrica 35 135   40 007

Prievidza 43 072   43 969

Púchov 22 181   24 049

Stará Turá 5 423   5 553

Tren�ín 69 359   81 937

SPOLU 294 879 288 855 324 510

1.1.2. Neda�ové príjmy 

Rozpo�et     2 188 tis. Sk 
Skuto�né plnenie    3 870 tis. Sk 
% plnenia         176,87 %

 V zmysle zákona �. 583/ 2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú bežnými príjmami 
vyššieho územného celku aj neda�ové príjmy za administratívne poplatky, príjmy z náhrad z 
poistného plnenia, vratky z minulých rokov a refundácie. 
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a)  Administratívne poplatky 
• na úseku dopravy predstavujú príjmy v súlade so zákonom �. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona �. 168/1996 Z. z. 
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov za realizované zmeny cestovných 
poriadkov:  

SAD Prievidza a.s. bolo vydaných 160 zmien cestovných poriadkov, príjem vo 
výške 32 tis. Sk a 4 dopravné licencie, príjem vo výške 13 tis. Sk.  

SAD Tren�ín, a.s. bolo vydaných 219 zmien cestovných poriadkov, príjem vo 44 
tis. Sk a 3 dopravné licencie, príjem vo výške 6 tis. Sk. 

Iným dopravcom boli vydané 2 licencie : Ondrej Sliva – osobná cestná doprava, 
Jozef Mikuš - vnútroštátna nákladná cestná doprava a vnútroštátna nepravidelná 
autobusová doprava. Príjem za iných dopravcov bol vo výške 26 tis. Sk.

• d�om 1. 1. 2005 nadobudli ú�innos� zákony �. 578/2004 Z. z. o poskytovate�och 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(�alej len zákon o poskytovate�och zdravotnej starostlivosti), ktorý upravuje 
podmienky vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a zákon 
�. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších 
predpisov, ktorý upravuje podmienky pre vydanie povolenia na poskytovanie 
lekárenskej starostlivosti.  Na odbore zdravotníctva a humánnej farmácie prebiehal v 
súlade s vyššie citovanými právnymi úpravami proces vydávania povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, verejných lekární, pobo�iek verejných 
lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok.   

V súlade so zákonom �. 145/1995 Zb.  o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, položky �. 150 sadzobníka správnych poplatkov, je  žiadate� povinný 
uhradi�  správny  poplatok - fyzická osoba 2 000,- Sk, právnická osoba 5 000,- Sk. V 
rámci tohto procesu bolo v roku 2006 Tren�ianskym samosprávnym krajom vydaných 
764 povolení, z toho 129 právnickým osobám a 635 fyzickým osobám. Za vydané 
povolenia boli zinkasované správne poplatky v celkovej sume 2 075 tis. Sk, ktoré 
tvoria neda�ové príjmy Tren�ianskeho samosprávneho kraja. 

Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie v zmysle § 82 ods. 1 zákona �.     
578/2004 Z. z o poskytovate�och zdravotnej starostlivosti ukladá držite�om povolení      
pokuty za porušenie povinnosti poskytovate�a zdravotnej starostlivosti. V roku 2006      
odbor zdravotníctva a humánnej farmácie TSK uložil siedmim poskytovate�om pokuty      
v celkovej výške 22 000,- Sk. Vzh�adom k tomu, že pod�a § 83 ods. 4 zákona o      
poskytovate�och zdravotnej starostlivosti, výnosy z týchto pokút sú príjmom štátneho      
rozpo�tu, bola suma 22 000,- Sk odvedená na ú�et MZ SR. 

b) Ostatné príjmy
• príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 144 tis. Sk sú príjmy 

nerozpo�tované v súlade so zákonom o rozpo�tových pravidlách. Jednalo sa 
o náhradu poistného: 

            1.) Allianz - Slovenská pois�ov�a. a.s. za nasledovné poistné udalosti na vozidle: 
                   - TN 769 BD       45 017,- Sk, 
                   - TN 902 BD        2 936,-  Sk, 
                   - TN 920 BE       61 760,- Sk, 
                   - TN 920 BE       29 061,- Sk, 
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                2.)  vrátenie preplatku zaplateného poistného za zrušenú organizáciu  
          Novomestské   centrum  pre pracovnú rehabilitáciu    2 878,- Sk 

          3.)  náhrada za zaplatenú spoluú�as� pri poistnej udalosti   2 000,- Sk 

  
• príjmy za refundácie vo výške 133 tis. Sk predstavuje náhradu za výdavky TSK 

v predchádzajúcom rozpo�tovom období, 

• vratky vo výške 1 434 tis. Sk, sú splnené na 165,40 % k upravenému rozpo�tu. 
Najvyšší podiel má platba od Verite�a, a.s. za poh�adávky po zrušenej Závodnej 
poliklinike Dubnica nad Váhom vo výške 464 tis. Sk, �o predstavuje doplatok za 
vyššie poh�adávky po vzájomnom zapo�ítaní záväzkov a poh�adávok vo výške 
1 605 081,50 Sk. Zapo�ítanie bolo vykonané na základe Zmluvy o postúpení 
poh�adávok a dohody o zapo�ítaní medzi TSK a VERITE�, a.s. uzatvorenej d�a 
26.1.2006, 

•  poplatky za telefónne hovory od organizácií v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK za 
obdobie november a december 2005 v �iastke 664 tis. Sk, 

•  158 tis. Sk vratky dotácií so zú�tovaním so štátnym rozpo�tom za rok 2005. 

1.1.3.   Príjmy z �innosti rozpo�tových organizácií 

Rozpo�et      144 666 tis. Sk 
Skuto�né plnenie     155 578 tis. Sk 
% plnenia             107, 54 %

a) Doprava
Plnenie príjmov na 100,32 % k  rozpo�tu v objeme 12 707 tis. Sk je za: 

• refundáciu údržby ciest I. triedy uskuto��ovanej na základe zmluvy 
       pre  SSC IV SC Žilina ......................................................................  11 460 tis. Sk, 
•  prenájom cestných pozemkov za ú�elom do�asného umiestnenia  
       reklamných tabú� .................................................................................... 328 tis. Sk, 
• prenájom kancelárskych priestorov a dielní  ........................................... 108 tis. Sk  
• poplatky za telefón a za použitie opravárenskej dielne na stredisku  
      údržby Považská Bystrica, za opravy reza�iek pre bývalé organizácie,  
      ktoré patrili pod SSC Bratislava, za zimnú údržbu ciest pre obce, 
     za použitie mechanizmov a autobusu, za predaj ochranných pracovných  
     pomôcok zamestnancom, ktorí kon�ia pracovný pomer ........................... 265 tis. SK, 
• úroky z bankových ú�tov ...........................................................................  44 tis. Sk,  
• náhrada škôd z pois�ovní .............................................................................70 tis. Sk,  
• dobropisy za elektrinu a plyn  ................................................................... 286 tis. Sk,  
• náhrada predpísaných škôd od zamestnancov, úroky z omeškania 
      a súdne trovy za vymáhanie poh�adávok .................................................. 115 tis. Sk 
• nedo�erpané odvody do pois�ovní za december 2005 ................................  31 tis. SK 
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b) Vzdelávanie
 Príjmy v súlade so zákonom �. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov boli splnené na  112,42 % 
k rozpo�tu v objeme  5 621 tis. Sk.  Jedná sa o: 

• príjmy z prenájmu priestorov škôl a školských zariadení  
     (telocvi�ne, jedálne...), prenajaté stroje, prístroje, zariadenia ................ 2 623 tis. Sk, 
•  z predaja tovarov, výrobkov a služieb, platné príspevky od rodi�ov 
        na prevádzkové náklady spojené s �innos�ou školských klubov ........  2 445 tis. SK,  
• úroky z bankových ú�tov ............................................................................  30 tis. Sk, 
• iné neda�ové príjmy.....................................................................................487 tis. Sk  

c) Sociálne zabezpe�enie
 Príjmy v súlade s VZN TSK �. 6/2003 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach 
sociálnych služieb zria�ovaných Tren�ianskym samosprávnym krajom, v znení VZN TSK �. 
1/2006, ktorým sa mení a dop��a VZN TSK �. 6/2003 a v súlade s VZN TSK �. 2/2006 
o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zria�ovaných Tren�ianskym samosprávnym 
krajom pod�a zákona �. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli splnené na 108,07 % k upravenému rozpo�tu 
v objeme 137 250 tis. SK. Príjmy sú najmä: 

• za ubytovacie služby pre klientov sociálnych zariadení ......................... 77 171 tis. Sk,  
• stravovacie služby pre klientov .............................................................  54 493 tis. Sk,  
• ostané príjmy sú od zamestnancov a cudzích stravníkov, z vlastníctva 
     z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, úroky  
     z bankových ú�tov, náhrad z poistného plnenia, vratky,  
     refundácie, dobropisy v celkovej .............................................................. 5 586 tis. Sk  

1.1.4. Ostatné príjmy 

Rozpo�et      2 000  tis. Sk 
Skuto�né plnenie     3 329  tis. Sk 
% plnenia          166,45  %

 Ide o plnenie z úrokov z finan�ných prostriedkov uložených na bankových ú�toch. 
V súvislosti s nakladaním s vo�nými finan�nými prostriedkami TSK formou krátkodobých 
termínovaných vkladov bol príjem vo výške 1 329 tis. Sk. Úroky z rezervného fondu za 
minulé roky boli  687  tis. Sk. 

1.1.5. Mimorozpo�tové príjmy 

Mimorozpo�tové príjmy nie sú rozpo�tované. Boli dosiahnuté vo výške 2 329 tis. Sk, 
jedná sa o darované a sponzorské finan�né prostriedky rozpo�tových organizácií 
v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK. Finan�né prostriedky boli ur�ené  na zmluvne dohodnuté 
výdavky  

a) na úseku vzdelávania vo výške 1 609 tis. Sk   

aa) na spolufinancovanie projektov „Digitálni štúrovci“, projekty ESF a EFRR,  
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ab) na �innos� škôl            v tis. Sk 

Názov Bežné 

Organizácie príjmy 

Gymnázium Myjava 128

Gymnázium Nováky 180

Gymnázium Púchov 49

Gymnázium Partizánske 36

Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto n/V. 6

Gymnázium �.Štúra Tren�ín 149

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza 31

Gymnázium Považská  Bystrica 415

Stredná priemyselná škola  Považská Bystrica 6

Obchodná akadémia  Považská Bystrica 230

Obchodná akdémia  Prievidza 23

Obchodná akadémia  Ilava 198

Obchodná akadémia Milana Hodžu Tren�ín 40

Domov mládeže  Tren�ín 12

Stredná zdravotnícka škola  Tren�ín 15

Stredná zdravotnícka škola  Považská  Bystrica 91

SPOLU 1609

b) na úseku  sociálneho zabezpe�enia vo výške 720 tis. Sk 

ba) na údržbu televíznych rozvodov,  
bb) na zriadenie keramickej dielne,  

      bc) kúpu špeciálneho vybavenia sociálnych zariadení,  
      bd) na autobusovú prepravu klientov,  
      be)  na rôzne kultúrno-spolo�enské posedenia pre klientov, zhotovenie web stránky. 

v tis. Sk

Názov Bežné 

Organizácie príjmy 

Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb Beckov 2

Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb  Bzince pod Javorinou 105

Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom 14

Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb Myjava 13

Centrum sociálnych služieb Nitrianske Pravno 10

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nová Bošáca 14

Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb Papradno 39

Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb Partizánske 24

Chmelinec, DD a DSS Púchov 14

Centrum sociálnych služieb Tren�ín 35

Domov sociálnych služieb Nosice  323

HUMANITY - Centrum sociálnych služieb Ve�ká Lehôtka 2

DEMY - Domov sociálnych služieb Tren�ín 125

   SPOLU 720
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1.1.6. Transfery v rámci verejnej správy 

Rozpo�et      1 261 333  tis. Sk 
Skuto�né plnenie     1 254 630  tis. Sk 
% plnenia         99,47  %

a) vyššie územné celky
Krajský školský úrad poukázal na  prenesený výkon štátnej správy (na �innos�

školského úradu) finan�né prostriedky vo výške 1 726 tis. Sk v zmysle „Smernice MŠ SR �. 
8/2005 R z 20. júna 2005, ktorou sa ur�uje postup KŠÚ pri potvrdzovaní obce ako školského 
úradu a posudzovaní odborného zabezpe�enia �inností obce a samosprávneho kraja ako 
školských úradov“. 

b) doprava  
Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu na bežné výdavky v zmysle uznesenia vlády 

SR �. 984 zo d�a 29.11.2006 k návrhu na vy�lenenie prostriedkov pre vyššie územné celky vo 
výške 300 mil. Sk na krytie strát podnikov SAD za rok 2005 a pod�a § 3 Výnosu MF SR z 9. 
decembra 2005 �. 26825/2005–441o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR, nám upravilo 
záväzný limit dotácie štátneho rozpo�tu na rok 2006 vo výške  37 700 tis. Sk. Jedná sa 
o ú�elovo ur�enú dotáciu na krytie strát dopravným spolo�nostiam z poskytovania služieb vo 
verejnom záujme. 

c) kultúrne služby
Ministerstvo kultúry SR poskytlo na základe uzatvorených zmlúv dotácie: 

• na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému vo 
výške 1 665 tis. Sk, 

• na  financovanie výdavkov spojených s administráciou kultúrnych poukazov 
na školách v zria�ovate�skej pôsobnosti Tren�ianskeho samosprávneho kraja 
vo výške 172 tis. Sk, 

               
Z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na aktiva�nú �innos� v kultúrnych 

zariadeniach, z Protidrogového fondu na preventívne projekty s názvom Viem ako sa správa�
bezpe�ne, Drogová prevencia,  Poznaj a pomáhaj, Drogy a závislos� – tvorivé dielne.  Dotácie 
boli v celkovej výške 389 tis. Sk 

d) vzdelávanie
Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Krajského školského úradu  poskytlo TSK 

dotáciu  zo štátneho rozpo�tu na prenesené kompetencie vo výške 1 208 901 tis. Sk, z toho sú 
normatívne finan�né prostriedky v �iastke 1 185 229 tis. Sk, nenormatívne finan�né 
prostriedky v �iastke 23 672 tis. Sk.  

V rámci nenormatívnej dotácie  boli ú�elovo ur�ené dotácie na: 
• vzdelávacie  poukazy  ............................................16 408 tis. Sk 
•  grafické systémy   .................................................     527 tis. Sk 
• odchodné ...............................................................   2 893 tis. Sk  
• zdravie v školách  ..................................................       68 tis. Sk 
• jazykové laboratóriá  ............................................... 3 485 tis. Sk  
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• na financovanie opravy sociálnych zariadení a  
      WC v Združenej strednej škole chemickej  Nováky.....  100 tis. Sk  
• Infovek.........................................................................    125 tis. Sk  
• Enviroprojekt...............................................................      66 tis. Sk 

Z ostatných kapitol štátneho rozpo�tu boli poskytnuté dotácie vo výške 2 125 tis. Sk 
Jedná sa o dotácie v rámci zapojenia sa jednotlivých organizácií v zria�ovate�skej pôsobnosti 
TSK do projektov.  

MDPaT SR na projekt Digitálni štúrovci, MVaRR SR na projekt Zlepšenie prípravy 
študentov na ich budúce povolanie prostredníctvom nadviazania spolupráce s partnerskou 
školu, MDPaT SR na projekt Podpora problémových skupín obyvate�stva pri uplatnení sa na 
trhu práce zvýšením digitálnej gramotnosti , Protidrogový fond na projekt PRAME�. (príloha 
�. 12/5, 12/6, 13/4, ) 

e) sociálne zabezpe�enie
Dotácie vo výške 1 956 tis. Sk, z toho  

• MPSVaR SR poskytolo �iastku 600 tis. Sk ú�elovo ur�enú dotácie  na : 
- detské rekreácie  vo výške 100 tis. Sk,  

      - z výnosov lotérií na výmenu okien a dverí  vo výške 500 tis. Sk, z toho: 
               * pre Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nová Bošáca  
                  �iastka 150 tis. Sk,  
               * pre Domov dôchodcov  - Domov sociálnych služieb Papradno 200 tis.  
                  Sk pre vysunuté pracovisko Stupné,  

   * pre Domov sociálnych služieb Púchov  Nosice 150 tis. Sk  

• ÚPSVaR SR na výkon rozhodnutia súdu v krízových strediskách �iastka 1 356 
tis. Sk, z toho: 
*  pre neštátne zariadenie Jazmín, n. o.  Handlová �iastka 400 tis. Sk, 

                        *  pre DOMINO – Centrum sociálnej pomoci Prievidza  �iastka 956 tis. Sk. 

1.1.7.  Dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ 
  
 Zo štrukturálnych fondov boli poskytnuté dotácie vo výške 6 828 tis. Sk. Ide o príjem 
dotácie  

a) z Európskeho sociálneho fondu (ESF)  
• na projekt ECDL – s názvom „Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability 

zamestnancov úradu TSK, aplikovaním modelu elektronickej kancelárie“ 
�iastka 656 tis. Sk,  

• na individuálne projekty stredných  škôl, na aktiva�nú �innos� v sociálnych 
zariadeniach �iastka 5 582 tis. Sk, 

      b) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 
• na projekt  INTEREG III. A SR – 	R  s názvom „Administratívne podpora  

                             implementácie Programu cezhrani�nej spolupráce“ �iastka 205 tis. Sk, 
• na projekt „Dobudovanie inštitucionálnej infraštruktúry na regionálnej   

          úrovni za ú�elom priamej implementácie priority III. OP ZI v Tren�ianskom  
          kraji“ 385 tis. Sk, 
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1. 2.  Bežné výdavky 

 Bežné výdavky boli �erpané na 98,62 % upraveného rozpo�tu TSK, v celkovej výške 
2 659 179 tis. Sk. Najvyšší percentuálny podiel �erpania bežných výdavkov majú  oddiely  
Vzdelávanie a Doprava. Tabu�ka uvádza percentuálny podiel jednotlivých oddielov na 
bežných výdavkoch TSK. 

Oddiel      Suma v tis. Sk % 

01 Vyšší územný celok 121 193 4,56
04 Doprava 550 369 20,70
08 Kultúrne  služby 83 768 3,15
09 Vzdelávanie 1 398 703 52,60

10 Sociálne zabezpe�enie 505 146 19,00

Bežné výdavky 2 659 179 100,00

Podiel úsekov na bežných výdavkoch
(v tis. Sk)

121 193
505 146

1 398 703
83 768

550 369 01 Vyššií územný celkok

04 Doprava

08 Kultúrne  služby

09 Vzdelávanie

10 Sociálne zabezpe�enie
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1.2.1. Oddiel 01  -  Vyššie územné celky  
  
Rozpo�et     123 740 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie    121 172 tis. Sk  
% plnenia               97,92 %

                v  tis. Sk

Skuto�nos� Rozpo�et Skuto�nos� index  Ukazovate�
2005 2006 2006 rastu 

  VÝDAVKY SPOLU    146 381 281 319 175 454 1,20
z toho:               

A. Bežné výdavky   96 672 123 740 121 172 1,25

  
z 
toho:             

  A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 33 170 37 888 37 277 1,12

  A.2. 620 Poistné a príspevok do pois�ovní  10 722 12 910 12 508 1,17

  A.3. 630 Tovary a služby 48 889 60 444 59 784 1,22

    z toho:           

    631 Cestovné náhrady   1 170 918   

    632 Energia, voda a komunikácie   8 548 7 907   

    633 Materiál   9 067 5 664   

    634 Dopravné   1 534 1 466   

    635 Rutinná a štandardná údržba   8 792 8 558   

    636 Nájomné za prenájom   4 866 4 218   

      637 Služby   26 467 31 053   

  A.4. 640 Bežné transfery 2 688 3 698 2 829 1,05

  A.5. 650 Splácanie úrokov 1 203 8 800 8 774 7,29

B. Kapitálové výdavky (700) 49 709 157 579 54 282 1,09

  
z 
toho:             

  B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 49 709 157 579 54 282 1,09

C. Splácanie istín (820)   0 7 495 7 495   

Zo štátneho rozpo�tu boli poskytnuté finan�né prostriedky na zabezpe�enie 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva na rok 2006 vo výške 1 726 tis. Sk, 
ktoré boli vy�erpané v rámci refundácie výdavkov na �innos� školského úradu. Výdavky boli 
na mzdy, odvody do poistných fondov, nákup technického vybavenia, ubytovanie 
a ob�erstvenie pre ú�astníkov porady riadite�ov škôl a školských zariadení, materiálne 
vybavenie (kancelárske potreby). 

  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 K 31.12.2006 bolo �erpanie výdavkov vo výške 37 277 tis. Sk vrátane  miezd 
odvedených v mesiaci december na depozitný ú�et. Skuto�né vyplatené mzdy k 31.12.2006 
boli v �iastke 36 288 tis. Sk. Z uvedenej �iastky bola suma 888 tis. Sk krytá dotáciou zo 
štátneho rozpo�tu z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Tren�íne 
na mzdu vybraných zamestnancov v rámci školského úradu TSK. 
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V súlade so zákonom �. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpo�et na rok 2006 boli od 
1.7.2006 upravené platové tarify zamestnancov  o 6%. 

 Plánovaný po�et 145 zamestnancov na rok 2006 nebol naplnený. Priemerný 
eviden�ný (prepo�ítaný) po�et  zamestnancov bol 130,2 a eviden�ný po�et zamestnancov vo 
fyzických osobách 136 zamestnancov. Priemerná mzda bola vo výške 23 226,- Sk.  
   

Poistné a príspevok do pois�ovní 
 Finan�né prostriedky na poistné a príspevky do pois�ovní boli �erpané vo výške 
12 508 tis. Sk, t.j. na 96,89 % rozpo�tu. Výdavky vo výške 310 tis. Sk boli kryté zo štátneho 
rozpo�tu  v rámci školského úradu TSK. 

Tovary a služby 
 Výdavky na tovary a služby boli �erpané vo výške 59 784 tis. Sk. Z uvedenej �iastky 
bola suma  59 229  krytá vlastnými zdrojmi TSK,  suma.528 tis. Sk zdrojmi štátneho rozpo�tu 
na všeobecný materiál, nehmotný majetok (softvéry), reprezenta�né výdavky na porady 
organizované školským úradom a  suma 27 tis. Sk zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci projektu INTEREG na výpo�tovú techniku.

Cestovné náhrady

 Na cestovné náhrady boli �erpané finan�né prostriedky vo výške 918 tis. Sk, t.j. 
78,46% rozpo�tu, z toho tuzemské cestovné  v �iastke 258 tis. Sk a zahrani�né cestovné 
náhrady v �iastke 660 tis. Sk. 

 V roku 2006 bolo vykonaných 1 557 tuzemských pracovných ciest a 39 
zahrani�ných pracovných ciest. 

  Podstatným podielom na �erpaní výdavkov na tuzemské pracovné cesty sa podie�ajú 
zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra, �o vyplýva z ich pracovného zaradenia. Pracovné 
cesty boli realizované najmä na kontroly školenia, konferencie a  porady v rámci rezortov. 

Zahrani�né pracovné cesty boli do krajín: Francúzsko,  
Belgicko (Brusel), 	eská republika (Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Lide�ko, Blansko, 
Podblanicko, Uherské Hradište), Švaj�iarsko, Ma�arsko, Nemecko, Rakúsko a Po�sko.  

Vzh�adom k tomu, že TSK je zastúpený i v medzinárodných organizáciách, v ktorých 
sa v roku 2006 prezentoval – Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy 
(Komora regiónov so sídlom v Štrasburgu), Výbor regiónov v Bruseli a Združenie 
európskych regiónov so sídlom v Štrasburgu, ú�elom zahrani�ných pracovných ciest boli 
zasadnutia výboru regiónov a Plenárneho zasadnutia Rady Európy, ú�as� na rokovaniach 
združenia európskych regiónov (ARE).  

Ú�as� na projekte “Dni Slovenska v Bruseli”, ktoré sa uskuto�nili v termíne od 24. 
apríla do  12. mája 2006 pri príležitosti druhého výro�ia �lenstva Slovenskej republiky v EÚ a 
NATO a prvého výro�ia otvorenia Domu  slovenských regiónov v Bruseli. Hlavným cie�om 
projektu „Dni Slovenska v Bruseli“ bolo prostredníctvom odborných a kultúrnych podujatí 
predstavi� rozvoj a významný potenciál Slovenska a jeho regiónov. Projekt má zárove�
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prispie� k získaniu pozornosti európskych inštitúcií, zastúpení a partnerov v k�ú�ovom období 
programovania štrukturálnych fondov na obdobie 2007 - 2013. Dni Slovenska v Bruseli boli 
organizované Domom slovenských regiónov. 

Jednou so zahrani�ných pracovných ciest bola aj ú�as� na Štvrtom ro�níku 
najdôležitejšieho podujatia v kalendári regionálnej politiky EÚ Open days, ktorý  sa konal 
v d�och 9. – 12. októbra v Bruseli a jeho ústrednou témou boli investície do regiónov a miest, 
podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Ú�astníkmi Open days 2006 boli regióny 
a mestá (celkovo 135) zoskupené v 14 konglomerátoch. Organizátorom podujatia bol Výbor 
regiónom, Generálne riadite�stvo pre regionálnu politiku EK. Tren�iansky samosprávny kraj 
a Banskobystrický samosprávny kraj sa podujatia zú�astnili v rámci konglomerátu 
„Dynamické regióny pre trvalo udržate�ný rozvoj“. Po�as podujatia  Open days sa 
uskuto�nila v Bruseli návšteva regionálnych poslancov 5 samosprávnych krajov. Sú�as�ou 
tejto delegácie bola i skupina poslancov Zastupite�stva TSK a zamestnanci TSK. Cie�om tejto 
návštevy, ktorú zorganizovala a financovala Európska komisia bolo oboznámi� sa 
s fungovaním EÚ a jej inštitúcií. Ú�as� na Open days 2006 bola prínosom pre TSK nielen 
preto, že poskytla priestor pre nadviazanie spolupráce a nových kontaktov pre ú�astníkov ale 
aj z poh�adu prezentácie a zvidite�nenia sa v bruselskom prostredí viac ako 300 regionálnych 
zastúpení.  

17. medzinárodný turistický ve�trh Tour Salon Pozna�  2006, najvä�ší ve�trh CR 
v Po�sku sa konal v po�skom meste Pozna� v d�och 25. – 28. októbra 2006. 

Tren�iansky samosprávny kraj sa ve�trhu zú�astnil v Národnom stánku SR, ktorý 
zabezpe�ovala Slovenská agentúra cestovného ruchu (SACR). Odborná verejnos� sa 
zaujímala najmä o novinky v produktoch cestovného ruchu Slovenska a jeho regiónov, 
o možnosti investovania v  strediskách CR, o termálne kúpaliská, pamiatky, kultúrne 
a športové podujatia a pod.. Laickí návštevníci prejavili najvä�ší záujem o prírodnú turistiku, 
termálne kúpaliská a aquaparky, cykloturistiku a i. ponuky SR. Žiadané boli tiež informácie 
o možnostiach rodinnej dovolenky. Najvä�ší záujem bol o propaga�né materiály týkajúce sa 
termálnych kúpalísk, letnej turistiky a cykloturistiky. Ve�kému záujmu sa tešili mapové 
prospekty regiónov.  

10. ro�ník všeobecnej výstavy pre seniorov Die Wiener Herbst Senioren Messe sa 
konal v d�och 15. – 19. novembra 2006 sa vo Viedni  na výstavisku v Messezentrum 
WienNeu.  Tren�iansky samosprávny kraj sa aktívne zú�astnil po prvýkrát v národnom stánku 
SACR.

Energie, voda a komunikácie

 V tejto kategórii bolo �erpanie vo výške 7 907 tis. Sk t.j. 92,50 %, z toho energie 107 
tis. Sk, vodné sto�né vo výške 13 tis. Sk a poštovné a telekomunika�né služby 7 787 tis. Sk. 
Najvyššou �iastkou na �erpaní poštovného a  telekomunika�ných služieb sa podie�ajú 
výdavky na TSK Net v �iastke 6 350 tis. Sk. Jedná sa o výdavky na prevádzku dátovej 
komunika�nej siete MPLS medzi TSK a jeho OvZP a pripojenia na Internet, pre potreby 
emailovej komunikácie, ekonomického systému SPIN resp. iSPIN. V priebehu roku 2006 
bola zvyšovaná prenosová rýchlos� pripojenia TSK a OvZP,  �o sa prejavilo v  navýšení 
platieb za tieto služby. Ostatné výdavky boli �erpané na úhradu pevných liniek, mobilných 
telefónov a poštovného. 
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Materiál

 Výdavky na materiál boli �erpané vo výške 5 664 tis. Sk, t.j. 62,47% upraveného 
rozpo�tu. V tejto skupine výdavkov sú najvyššou sumou výdavky na výpo�tovú techniky vo 
výške 2 067 tis. Sk, jedná sa o  nákup mobilných telefónov, notebookov a mobilných 
internetov. Nákup mobilných telefónov a elektronizácia podmienok �innosti poslancov  je 
pokra�ovaním v optimalizácii nákladov. Na serveroch TSK bola zriadená knižnica 
dokumentov, kde sú uverej�ované dokumenty pre poslancov a  boli vytvorené schránky 
elektronickej pošty. Pre nasledujúce roky odpadne potreba tla�enia a kopírovania 
a distribuovania ve�kého množstva dokumentov. 
  
 Ve�ký podiel na �erpaní materiálu má aj všeobecný materiál v �iastke 1 482 tis. Sk, 
z toho tonery v sume 557 tis. Sk. 
alšie výdavky boli použité na papier, kancelársky materiál, 
�istiace potreby a ostatné. 

 Vo výške 845 tis. Sk boli �erpané finan�né prostriedky na reprezenta�né.  V rámci 
tejto položky sú výdavky súvisiace s návštevami delegácií na ubytovanie, ob�erstvenie, 
recepcie a zabezpe�enie �innosti Z TSK a komisií.  

TSK prijal po�as roka viaceré oficiálne delegácie:  
 V máji navštívila TSK volgogradská delegácia na �ele so zástupcom gubernátora 

Volgogradskej administratívnej oblasti p. Alexandrom Plotnikovom. V rámci tejto návštevy 
sa zástupcovia TSK a Volgogradskej oblasti dohodli na prioritách, v ktorých oba regióny 
budú rozvíja� nasledovné ciele: ekonomická spolupráca,  spolupráca v oblasti školstva 
a kultúry a cestovného ruchu. Volgogradský región prejavili eminentný záujem 
o kúpe�níctvo.  

V júni navštívili TSK podpredsední�ka Regionálnej rady Picardie – p. Michèle Cahu 
a p. Françoise Van Hecke – vedúca Komisie pre cestovný ruch a rokovali s kompetentnými 
zástupcami zámku Bojnice, Hornonitrianskeho osvetového strediska a Artfilmu 
v Tren�ianskych Tepliciach.  

Koncom júna 2006 sa v Tren�ianskom kraji uskuto�nilo pracovné stretnutie 
predstavite�ov podnikate�skej sféry regiónu Yunfu a zástupcov relevantných podnikate�ských 
inštitúcií Tren�ianskeho kraja. Víziou TSK je etablovanie podnikate�ských subjektov 
tren�ianskeho kraja v tomto �ínskom regióne. 

V septembri navštívila  TSK oficiálna delegácia nórskeho regiónu Sør-Trøndelag.  
Delagácia  pozostávala z  �lenov Komisie pre vzdelanie, blahobyt a zdravie Krajskej rady 
Sør- Trøndelag a zástupcov administratívy Krajskej správy Sør- Trøndelag. Cie�om tejto 
študijnej návštevy bolo oboznámi� sa so systémom vzdelávania na stredných školách, 
základným systémom poskytovania zdravotníckej starostlivosti v zdravotníckych 
zariadeniach, s poskytovaním opatrovate�skej starostlivosti v domovoch sociálnych služieb v 
zria�ovate�skej pôsobnosti TSK ako aj návšteva Tren�ianskeho hradu v súvislosti 
s predloženým projektom na obnovu južného opevnenia Tren�ianskeho hradu 
prostredníctvom Nórskeho finan�ného mechanizmu. Závery z oficiálnej návštevy zástupcov 
Komisie pre vzdelanie, blahobyt a zdravie Krajskej rady Sør – Trøndelag vygenerovali 
v oblasti školstva  pre Strednú zdravotnícku školu v Tren�íne vytipovanie partnerskej školy 
obdobného zamerania ako aj spoluprácu a výmenu skúseností v aktivitách zameraných na 
mládež a tretí sektor prostredníctvom študentských parlamentov. 
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Hlavným poslaním spolupráce je využi� potenciál a skúsenosti regiónu  v spolupráci 
s bilaterálnymi partnermi a  relevantnými inštitúciami pre rozvoj a napredovanie nášho 
regiónu. 

  Výdavky na softvér a licencie vo výške 194 tis. Sk boli použité na zakúpenie 
programu PC Info, ktorý slúži na sofwarový a hardwarový audit, preh�adné zis�ovanie 
konfigurácie pracovných staníc, ich zmeny, vzdialenú správu, preh�ad nainštalovaného 
softwaru a jeho licencovania a zakúpenie liciencií.

 Ostatné výdavky boli použité na: 
• interiérové vybavenie ...............................................................684 tis. Sk, 
• prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a náradie ................. 149 tis. Sk,  
• odbornú literatúru, zbierky zákonov, knihy, �asopisy, noviny  190 tis. Sk,  
• pracovné odevy a obuv..................................................................4 tis. Sk,  

Dopravné

 Výdavky na dopravné boli vo výške 1 466 tis. Sk, t.j. 95,57 %, z toho: 
• palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny v �iastke ............................. 1 012 tis. Sk,
• servis, údržba, opravy a výdavky spojené s vozovým parkom bol  
      realizovaný vo výške ................................................................................   390 tis. Sk,  
      v tom najvä�ší podiel bol na opravu osobného motorového vozidla: 

- TN 902BB – Passat v objeme 81 tis. Sk 
-  TN 910BE – Mercedes Vito v objeme 39 tis. Sk, 

• prepravné a prenájom dopravných prostriedkov........................................... 43 tis. Sk 
• karty, známky, poplatky ................................................................................19 tis. Sk  
     ( z toho dia�ni�né známky 17 tis. Sk) 
• pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ...................................................2 tis. Sk 

Rutinná a štandardná údržba

 V tejto skupine výdavkov bolo �erpanie vo výške 8 558 tis. Sk, t.j. 97,34 % rozpo�tu.  

Najvýznamnejšou položkou je údržba výpo�tovej techniky, vo výške  8 156 tis. Sk. 
Jedná sa o výdavky v �iastke 2 698 tis. Sk za outsourcing nadštandardného servisu, �o je 
služba, v rámci ktorej dodávatelia vykonávajú pre TSK a jeho OvZP odborné práce v oblasti 
IKT, ktoré nie je TSK schopný zabezpe�i� vlastnými kapacitami a outsourcing SPIN, t.j. 
kunzulta�né a nastavovacie práce v oblasti SPIN a  iSPIN. 


alšou položkou sú SPIN – servisné práce vo výške 1 680 tis. Sk, ide o údržbu 
súvisiacu s administráciou serverov pre SPINa iSPIN.  

Vo výške 1 923 tis. Sk boli �erpané výdavky na SPIN-RAP, servisný poplatok za 
licencie SPIN, ktorý garantuje dodávku nových verzií systému a legislatívne úpravy.  

V rámci rutinnej a štandardnej údržby boli �erpané finan�né prostriedky aj na: 
• údržbu Teamvare Office ................................................................ 67 tis. Sk  
• údržbu RAP na Oracle DB a Oracle AS ...................................... 172 tis. Sk  
• údržbu Office 2C, ide o servisný poplatok za licencie  
      produktov a servisný poplatok na dodávku nových  
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      verzí a ostatné výdavky .............................................................. 1 496 tis. Sk 
• na údržbu výpo�tovej techniky ..................................................... 120 tis. Sk.  

Nájomné a prenájom

 Nájomné bolo �erpané vo výške 4 218 tis. Sk, t.j. 86,68 % rozpo�tu. Finan�né 
prostriedky boli použité v súlade s platnými zmluvami o nájme. Ide najmä o: 

• zmluvu o nájme nebytových priestorov �. 01/TN/2006 uzatvorenú pod�a 
zákona �. 116/1990 Zb. v platnom znení medzi TSK a OTP Buildings, s.r.o. 
d�a 31.3.2006 na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Nám. 
Sv. Anny �. 9 Tren�ín v �iastke 1 317 tis. Sk, 

• zmluvu o nájme �asti nehnute�nosti �. 2 uzatvorenej pod�a § 663 a násl. 
Zákona �. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Ob�ianskeho zákonníka 
a zák. �. 278/1993 O správe majetku štátu medzi TSK a Slovenskou 
republikou, Krajským úradom v Tren�ín d�a 27.6.2002 na prenájom �asti 
nehnute�nosti  Hviezdoslava 1, Tren�ín v �iastke 1 752 tis. Sk. 

• v súlade s Dohodou o spolupráci pri prevádzkovaní Spolo�ného regionálneho 
zastúpenia v Bruseli uzavretou medzi Tren�ianskym samosprávnym krajom 
a Košickým samosprávnym krajom zo d�a 21.12.2004 v znení dodatkov �. 1 
a 2, bolo zálohovými platbami Košickému samosprávnemu kraju uhradené 
nájomné za priestory v Dome slovenských regiónov v Bruseli v �iastke 820 
tis. Sk.  

Služby

 Táto položka je najvyššou položkou tovarov a služieb. V roku 2006 bola vo výške 
31 053 tis. Sk, a bola �erpaná na 117,33 % rozpo�tu. 

 Prekro�enie vo výške 4 585 tis. Sk  je z titulu uhradenej pokuty na základe 
rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie �. 032-P/03-2006  zo d�a 7.3.2006, uloženej 
pod�a § 123 ods. 2 zákona �. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona �. 
575/2001 Z. z. o organizácii �innosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov vo výške 9 819 792,- Sk, ktorá sa pod�a Opatrenia MF SR �.  
MF/010175/2004 – 42 zo d�a 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová, klasifikácia, 
organiza�ná klasifikácia a ekonomická  klasifikácie rozpo�tovej klasifikácie, nerozpo�tuje. 
Informácia bola predložená na zasadnutí Z TSK d�a 26.4.2006. Uznesením �. 34/2006 Z TSK 
zobralo informáciu o pokute na vedomie. 

V rámci služieb boli �erpané výdavky najmä na: 
• Tren�ianska televízia „ Slovakia okolo sveta, s.r.o.“ .............................. 2 450 tis. Sk
       za televízne relácie Týždenný blok informácií o aktuálnom dianí v TSK,
• riadenie projektu a systémová integrácia ................................................ 2 093 tis. Sk 
      je služba, ktorou je garantovaná funk�nos� celého KIS TSK,  
• prezentácia �inností TSK prostredníctvom: 

� televíznych a rozhlasových programov v regionálnych rozhlasoch (Rádio 
Dúha, Rádio Beta  a Hit Rádio)  a televíziách vo (Televízia Považie Považská 
Bystrica, Televízia Handlová a Televízia Pohoda Nové Mesto nad  

         Váhom) ........................................................................................ 1 099 tis. Sk  
� printových regionálnych médií (týždenník TEMPO Partizánske, Tren�iansky        
          blesk, Kopani�iar expres) .........................................................    300 tis. Sk

• propagácia TSK ..................................................................................... 1 529 tis. Sk
v tom:
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� propaga�ný materiál : kalendáre, diáre, novoro�enky, vizitky,  
      dokladovky, digitálne fotografie, súbor faximilí  
      (staré grafické listy Tren�ianskeho regiónu)............................... 1 437 tis. Sk 
� propagácia v rámci medzinárodných vz�ahov ...........................      92 tis. Sk 

• spolufinancovanie projektov 
- na projekt „Rozvoj a implementácia regionálnej inova�nej 

       stratégie v tren�ianskom regióne“ a refundácia oprávnených výdavkov
       z Technickej pomoci Sektorového opera�ného programu  
       Priemysel a služby v Kategórii 1 tzv. limitovaná TP pre RA TSK .......... 1 555 tis. Sk  

           - na projekt  TSK programu IS INTERREG III. B – CEDA na 
             základe mandátnej zmluvy s Tren�ianskou regionálnou rozvojovou  
             agentúrou ...................................................................................................1 003 tis. Sk 

• ostatné výdavky boli �erpané na 
�  právne poradenstvo .................................................191 tis. Sk 
�  audit ú�tovnej závierky........................................... 262 tis. Sk
�  Ostatné .................................................................... 441 tis. Sk

Uznesením Z TSK �. 4/2006, �as� B. ur�ilo zastupite�stvo odmenu poslancom 
zastupite�stva TSK (§ 12 ods. 6 zákona o samosprávnych krajoch) v sume 11 500,- Sk 
mesa�ne a odmenu �lenom komisií, ktorí nie sú poslancami TSK v sume 500,- Sk za osobnú 
�as� na rokovaní komisie.  V súlade s uvedeným uznesením boli vyplatené odmeny pre 
poslancov TSK a �lenov komisií – odborníkov vo výške 6 056 tis. Sk. 


alšou skupinou výdavkov, ktorá ovplyvnila výdavky špeciálnych služieb je 
i stravovanie zamestnancov. V roku 2006 bola �erpaná v �iastke 1 524 tis. Sk. TSK prispieva 
zamestnancom 55 % zo sumy 89,- Sk t.j. zo sumy stravného, ktoré je poskytované pri 
pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín pod�a osobitného zákona.   

Z položky tovary a služby boli hradené aj výdavky za  
• �lenstvo v združeniach ............................................................................ 212 tis. Sk 
• poplatky za vedenie ú�tov  ....................................................................... 15 tis. Sk 
• ostatné správne, súdne, notárske a iné poplatky ......................................  79 tis. Sk  

TSK je �lenom: 

1. V Združení európskych regiónov Assemblée des régions d´Europe (ARE). 	lenstvo 
bolo schválené uznesením Z TSK �. 161/2003 d�a 27. augusta 2003. Informatívna správa 
o prijatí do Združenia európskych regiónov ARE bola predložené Z TSK na zasadnutí d�a 25. 
februára 2004. Z TSK informáciu zobralo na vedomie uznesením �. 218/2004. 	lenský 
poplatok na rok  bol vo výške  182 tis. Sk 

2. V združení samosprávnych krajov s názvom „SK 8“ bolo schválené uznesením 
Z TSK �. 22/2006 na zasadnutí zastupite�stva d�a 26. apríla 2006. 	lenský poplatok na rok 
bol vo výške 30 tis. Sk. 
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Ostatné výdavky podie�ajúce sa na tejto skupine výdavkov sú výdavky: 

• na paušálne cestovné náhrady poslancom TSK a cestovné náhrady  
     �lenom komisií – odborníkom ........................................................     483 tis. Sk 
• náhrady mzdy a platu .....................................................................         4 tis. Sk  
• štúdie, expertízy a posudky ...........................................................        88 tis. Sk  
• poistenie majetku, osôb .................................................................         52 tis. Sk 
• prídel do sociálneho fondu ............................................................       393 tis. Sk  
• vrátenie príjmov minulých rokov ..................................................        60 tis. Sk 
• odmeny za práce mimopracovného pomeru ..................................        59 tis. Sk  
• da� z nehnute�ností  ......................................................................        28 tis. Sk 

 V rámci tovarov a služieb boli zabezpe�ované aj úlohy na úseku prípravy na obranu, 
hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia, civilnej ochrany, požiarnej ochrany, 
bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle spracovaného „Plánu plnenia úloh oddelenia 
obrany, civilnej ochrany a požiarnej ochrany TSK v roku 2006“ a „Plánu kontrolnej �innosti 
v oblasti prípravy obyvate�stva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na 
poskytovanie prvej pomoci v subjektoch v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK na rok 2006“.  

 TSK v roku 2006 najmä: 

1. zorganizoval odborné zhromaždenie zamestnancov oddelení krízového riadenia 
samosprávnych krajov SR,  

2. zú�ast�oval sa porád organizovaných Úradom krízového manažmentu MV SR,  
3. riešil problémy v spolupráci s Úradom CO MV SR, s MO SR, Krajským úradom 

v Tren�íne a Obvodným úradom v Tren�íne problém technického stavu ochrannej 
stavby v Nemocnici s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach, zrušenie 
odolného úkrytu Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici,  

 Na vykonávanie prednáškovej �innosti v oblasti prípravy na civilnú ochranu bol 
zostavený lektorský zbor Tren�ianskeho kraja, ktorý tvorí 19 odborne spôsobilých 
inštruktorov civilnej ochrany s platným osved�ením.  
  

 TSK v spolupráci so Strediskom prípravy na CO v Nitre a s Gymnáziom �. Štúra 
v Tren�íne zorganizoval d�a 25.4.2006 1-d�ový odborný kurz pre u�ite�ov stredných škôl 
TSK k problematike výu�by predmetu „Ochrana �loveka a prírody“ a organizovania 
ú�elových cvi�ení.  

Bežné transfery
Bežné transfery boli �erpané vo výške 2 829 tis. Sk, t.j. 76,50 % rozpo�tu. 

V rámci bežných transferov boli poskytnuté dotácie neziskovým organizáciám poskytujúcim 
všeobecne prospešné služby, mestám   a obciam vo výške  2 077 tis. Sk na projekty  v súlade 
s VZN �. 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu TSK a jeho novely �. 3/2006. Z celkového 
po�tu 110 žiadostí bolo schválených 70 žiadostí (príloha �. 7). 

Pod�a ú�elovosti  použitia príspevku jednotlivými subjektmi bola najvyššia �iastka 
poskytnutá do oblasti telovýchovy a športu vo výške 935 tis. Sk,  �alej  do kultúrno-
spolo�enskej oblasti -  vrátane príspevkov jednotlivým obciam, pre zachovanie tradi�ných 
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i ojedinelých kultúrno-spolo�enských akcií a to vo výšky 832 tis. Sk. Ostatná �as� bola 
použitá na �alšie verejnoprospešné ú�ely, resp. všeobecne  prospešné služby v zmysle 
platných VZN. 

 V rámci bežných transferov v celkovej �iastke 757 tis. Sk bolo financované: 
• odchodné ............................................................................................  304 tis. Sk 
• odstupné .............................................................................................. 178  tis. Sk 
• nemocenské dávky hradené zamestnávate�om  ................................... 275 tis. Sk  

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôži�kami a návratnými 
finan�nými výpomocami 
 Na splácanie úrokov v tuzemsku za prijaté úvery boli �erpané finan�né prostriedky vo 
výške 8 724 tis. Sk, z toho verite�ovi  HVB Bank Slovakia a.s. �iastka 3 195 tis. Sk 
a verite�ovi Dexia banka Slovensko a.s. �iastka 5 529 tis. Sk. Ostatné platby súvisiace 
s úverom, pôži�kou a návratnou finan�nou výpomocou  pre oba pe�ažné ústavy boli vo výške 
50 tis. Sk ako manipula�né poplatky. 

Vývoj �erpania bežných výdavkov oddielu 01 Vyššie územné celky za roky 2003 – 2006 
zobrazuje graf. 

Vývoj  �erpania bežných výdavkov 
(v tis. Sk) 
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1.2.2. Oddiel 04  -   Doprava 

Rozpo�et     583 976 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie    550 369 tis. Sk 
% plnenia                    94,25  %

1.2.2.1.  Dotácie pre SAD

Vo výške 274 384 tis. Sk boli poskytnuté finan�né prostriedky na základe zmlúv 
o spolupráci pri zabezpe�ovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej 
pravidelnej doprave (prímestskej) na území Tren�ianskeho samosprávneho kraja 
s dopravcami SAD Tren�ín, a.s. �iastka 143 029 tis. Sk  a SAD Prievidza a.s. �iastka 93 655 
tis. Sk.  

Dotácia z MF SR vo výške 37 700 tis. Sk na krytie strát dopravným spolo�nostiam 
z poskytovania služieb vo verejnom záujme bola poukázaná SAD Tren�ín,  a.s. vo výške 
26 456 tis. Sk a SAD Prievidza a.s. vo výške 11 244 tis. Sk. Dotácia bola rozdelená pod�a 
po�tu tarifných km pri sú�asnom zoh�adnení záväzku TSK uhradi� preukázanú stratu za 
obdobie  9. – 12. 2005. 

V súlade so zákonom NR SR �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR �. 168/ 1996 Z. z. o cestnej 
doprave v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR �. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MDPT SR  �. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej 
straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave 
v znení neskorších predpisov a v súlade s �l. IV. ods. 6. Zmluvy o spolupráci pri 
zabezpe�ovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave 
(prímestskej) na území TSK a jej dodatkov sa uskuto�nilo ro�né zú�tovanie poskytnutých 
finan�ných prostriedkov (bežných výdavkov) z rozpo�tu TSK pre zmluvného dopravcu SAD 
Tren�ín, a. s. a SAD Prievidza a.s. 

 Na základe Poverenia �. 4/2007, zo d�a 19.02.2007 sa uskuto�nila kontrola 
hospodárenia s rozpo�tovými prostriedkami za rok 2006 u dopravcu SAD Prievidza a.s. a  
Poverenia �. 5/2007, zo d�a 19.02.2007 sa uskuto�nila kontrola hospodárenia s rozpo�tovými 
prostriedkami za rok 2006 u dopravcu SAD Tren�ín, a. s. za ú�asti zástupcov TSK 
(finan�ného odboru a odboru dopravy) a firmy INTERAUDIT TREN	ÍN, spol. s r. o. pod�a 
zákonov NR SR �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR �. 523/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných dotknutých právnych 
noriem SR a v zmysle  uzatvorených zmlúv. 
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Preh�ad vybraných ukazovate�ov zo zú�tovania preddavkov  za obdobie od 
01.01.2006 do 31.12.2006: 

   v tis. Sk 

SAD Prievidza a.s. SAD Tren�ín, a. s. 
Ekonomická cena vrátane 
primeraného zisku (3%)  258 815 451 455 

Výnosy 159 612 287 302 
Strata z výkonov vo verejnom 
záujme  99 203 164 153 
Poskytnutá dotácia z rozpo�tu  
TSK 93 655 143 029 
Preukázaná neuhradená strata 
dopravcom  5 548 21 124 

Neuznané EON 1 072 1 234 
Uznaná preukázaná neuhradená 
strata  4 476 19 890 
Objem skuto�ných prepravných 
výkonov (tarifné km v tis.) 7 987 14 821 
Objem predpokladaných 
prepravných výkonov pod�a zmluvy 
(tarifné km v tis.) 

8 057 14 791 

Rozdiel prepravných výkonov 
skuto�nos�, zmluva (tarifné km 
v tis.) 

- 70 +30 

1.2.2.2.  Cestné hospodárstvo

Správa ciest Tren�ianskeho samosprávneho kraja 

 V zria�ovate�skej pôsobnosti TSK je Správa ciest Tren�ianskeho samosprávneho 
kraja, ktorá v roku 2006 hospodárila ako rozpo�tová organizácia. V hlavnom predmete 
�innosti, bola správa a údržba ciest a mostov vo vlastníctve TSK, opravy a údržba ciest 
a mostov  za ú�elom odstránenia závad zjazdnosti, opotrebení, poškodení týchto ciest, ich 
sú�astí a príslušenstva. 
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Výdavky Doprava – SC TSK 
                v  tis. Sk

Skuto�nos� Rozpo�et Skuto�nos� index  Ukazovate�
2005 2006 2006 rastu 

  VÝDAVKY SPOLU    233 853 350 368 316 242 1,35
z toho:               

A. Bežné výdavky   221 577 309 592 275 504 1,24

  
z 
toho:             

  A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 59 644 62 447 62 447 1,05

  A.2. 620 Poistné a príspevok do pois�ovní  19 972 22 723 22 628 1,13

  A.3. 630 Tovary a služby 141 301 223 983 190 012 1,34

    z toho:           

    631 Cestovné náhrady  27 13 13   

    632
Energia, voda a 
komunikácie          5 471 7 758 7 758   

    633 Materiál 48 307 71 383 71 383   

    634 Dopravné 32 153 37 179 37 179   

    635
Rutinná a štandardná 
údržba 39 148 90 903 56 932   

    636 Nájomné za prenájom 175 364 364   

      637 Služby 16 020 16 383 16 383   

  A.4. 640 Bežné transfery 660 439 417 0,63

B. Kapitálové výdavky (700) 12 276 40 776 40 738 3,32

  
z 
toho:             

  B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 12 276 40 776 40 738 3,32

    Mzdové prostriedky boli �erpané vo výške 62 447 tis. Sk, �o je �erpanie na 100 %  k 
rozpo�tu  mzdových prostriedkov.   Prepo�ítaný po�et zamestnancov  v roku 2006 bol 336 a 
priemerná mzda bola vo výške 15.488,- Sk.  

Najvyššou položkou je rutinná a štandardná údržba, ktorá bola rozpo�tovaná vo výške 
90 903 tis. Sk, z toho ú�elovo ur�ené finan�né prostriedky na  opravy ciest II. a III. triedy 
TSK dodávate�ským spôsobom boli vo výške 68 011 tis. Sk. V roku 2006 z ú�elovo ur�ených 
finan�ných prostriedkov na  opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávate�ským spôsobom bolo 
skuto�ne �erpaných  33 925 tis. Sk, zostatok vo výške 34 220 tis. Sk (oprava cesty II/581 
Hrašné – Stará Turá, 3. etapa) bude realizované v roku 2007. 

Ostatné finan�né prostriedky t.j. 22 758 tis. Sk  na tejto položke boli �erpané na: 
• vodorovné dopravné zna�enie ............................................................9 265 tis. Sk  
• oprava dielenských zariadení, prevádzkových strojov a prístrojov    1 305 tis. Sk 
• oprava výpo�tovej techniky .............................................................     128 tis. Sk 
• ostatné opravy a údržby (zvodidiel, zábradlí, montáž a demontáž  

            snehových zábran, �istenie a h�benie priekop  ................................  5 271 tis. Sk 
• postrek tráv ...................................................................................... .   600 tis. Sk 
• zimná údržba dodávate�ským spôsobom..........................................  6 144 tis. Sk 
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Oprava a údržba ciest dodávate�ským spôsobom : 

Por. �íslo  Miestopis D�žka Plocha Termín Termín Celkový Prestavané 

�. 
cesty 

(za�. a koniec úseku úseku   prác prác náklad 
do 

31.12.2006

  
  názov obce alebo 

k.ú.) ( m ) ( m2 ) plánov. skuto�ný ( tis.Sk ) ( tis.Sk ) 

D r u h    o p r a v y  

Omšenie - Dolná 
Poruba 

 Frézovanie, vyrovnanie, 
1. III/516 1 

km 2,450 - 8,455 
483 2 555 05/2006 05/2006 1 122 1 122 

 ABS hr.4 - 5 cm 

Poriadie - Sovinec  Frézovanie, vyrovnanie, 
2. III/581 15

km 0,170 - 1,408 
523 2 578 06/2006 06/2006 1 544 1 544 

 ABS hr.4 cm 

Motešice - Krásna Ves  Frézovanie, vyrovnanie, 
3. III/516 4 

km 0,670 - 2,150 
1 051 4 950 08/2006 08/2006 2 786 2 786 

 ABS hr.4 cm 

Hrachovište - Krajné  Vyrovnanie, ABS hr.4 cm 
4. III/504 23

km 6,000 - 11,800 
645 3 089 08/2006 08/2006 1 767 1 767 

  

Tr.Jastrabie - Svinná  Vyrovnanie, ABS hr.5 cm 
5. III/050 25

km 2,000 - 4,600 
2 600 12 000 11/2006 11/2006 5 248 5 248 

  

Hrašné - Stará Turá 
20.11.06 

 Výmena konštrukcie 
vozovky 6. II/581 

km 28,908 - 30,158 
1 250 11 200

31.07.07 
  35 553 1 467 

  

  Moštenec               

III/06156 km 1,925   -   2,225 460 3 000  10.06  10.06 1 401 1 401 ABS5, frézovanie, postrek, 7. 

  km 2,618   -   2,778             vyrovnanie 

    Mostište               

    km 1,049   -   1,195             ABS5, frézovanie, postrek, 

8. III/04916 km 1,327   -   1,416 300 1 773  6.06  6.06 700 700 vyrovnanie 

    km 1,951   -   1,986               

    km 2,088   -   2,113               

    km 2,260   -   2,266               

    Mojtín               

    km 7,377   -   7,473             ABS5, frézovanie, postrek, 

9. III/06149 km 7,744   -   7,809 650 4 371  6.06  6.06 2 002 2 002 vyrovnanie 

    km 8,639   -   8,711               

    km 9,376   -   9,602               

    km 10,152   -   10,343               

III/50710 Malé Lednice 285 1 700  9.06  9.06 701 701 
ABS5, 
frézov.,postrek,vyrovnan. 10. 

  km 0,000   -   0,285               

III/04912 �ertov 620 4 154  6.06  6.06 1 499 1 499 
ABS5, 
frézov.,postrek,vyrovnan. 11. 

  km 1,839   -   2,459               

III/50740 Pruské - Sav�ina 240 1 200  9.06  9.06 502 502 
ABS5, 
frézov.,postrek,vyrovnan. 12. 

  km 1,065   -   1,305               

  Bor�any - Šišov 773 5 800  10.06  10.06 2 566 2 566 ABS 40 mm 13. 
III/064064 km 2,200-2,973               

  
Bánovce �as�
Biskupice 235 1 880  10.06  10.06 658 658 ABS 40 mm 14. 

III/050041 km 17,200-17,435               

  Prievidza-prie�ah 177 1 950  8.06  8.06 945 945 ABS 40 mm 15. 
III/050062 km 0,400-0,577               

  Bojnice 86 650  8.06  8.06 1 519 1 519 ABS 40 mm 16. 
III/050061 km 1,200-1,286               

  Vyšehradné 1 400 10 500  8.06  8.06 2 498 2 498 frézovanie, OŠD 17. 
II/519 km 2,400-3,800               

  Hradište 900 9 000  8.06  8.06 5 000 5 000 ABS 40 mm 18. 
II/579 km 5,400-6,300               

    Spolu:          68 011 33 925   
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Výkony na zimnú údržbu 

      
                                        

Výkony     Index 
Ukazovate� Tech. rok 2005 vlastní  rok 2006 vlastní rastu 

  jedn. spolu zamestnanci spolu zamestnanci spolu 
        06/05 

Pohotovos� a DSS hod. 44 474 44 474 45 360 45 360 1,02 

Posyp vozoviek km 238 589 234 003 139 813 137 752 0,59 

Pluhovanie km 202 579 201 777 191 228 156 762 0,94 

a frézovanie a odvoz             

Ostatné výkony hod. X X X X X 

Zimná údržba spolu 
tis. 
Sk X X X X X 

Náklady na zimnú údržbu  

      
                     

Náklady     Index 
Ukazovate� Tech. rok 2005 vlastní  rok 2006 vlastní rastu 

  jedn. spolu zamestnanci spolu zamestnanci spolu 
        06/05 

Pohotovos� a DSS hod. 5 423 5 423 8 464 8 464 1,56 
Posyp vozoviek km 238 589 234 003 51 031 47 197 0,21 
Pluhovanie km 202 579 201 777 23 148 21 316 0,11 
a frézovanie a odvoz             

Ostatné výkony hod. 22 993 22 623 24 987 24 509 1,087 

Zimná údržba spolu 
tis. 
Sk 106 439 102 327 107 630 101 486 1,01 

24
4 

36
0

22
1 

57
5

27
5 

50
4

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2004 2005 2006

Vývoj �erpania bežných výdavkov
(v tis. Sk)



Závere�ný ú�et Tren�ianskeho samosprávneho kraja za rok 2006 

32

1.2.2.3.  Projekty EÚ 

Finan�né prostriedky vo výške 481 tis. Sk boli použité na  materiál a služby pre 
realizáciu projektu ECDL „Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov úradu 
TSK, aplikovaním modelu elektronickej kancelárie“, financovaný zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Projekt bol ukon�ený v roku 2006, zo zdrojov TSK bola �erpaná �iastka 25 tis. Sk.  

Z prostriedkov TSK boli financované aj �alšie projekty uvedené v nasledovnej 
 tabu�ke.  Projekty sú komentované na príslušnom úseku. 

Názov projektu 
Výdavky 
projektu 

Predpis 
poh�adávky Spolufinancovanie 

  hradené TSK vo�i EÚ a ŠR TSK 
Projekt  MS SR - mzdy 1 355 400,00 1 287 630,00 67 770,00
Projekt MH SR - faktúry 542 648,00 515 515,70 27 132,30
Projekt ECDL 505 469,00 480 195,50 25 273,50
Projekt SOU Bánovce n.B. 7 444 846,72 7 072 604,40 372 242,32
Projekt OPZI- tech. asistencia 197 529,70 197 529,70 0,00
Projekt INTERREG III.A 447 240,30 424 878,30 22 362,00
Projekt DSS Myjava 1 053 363,22 1 000 695,00 52 668,22
Projekt DSS D. Lieskov 5 143 154,39 4 885 996,67 257 157,72

Projekt 3 OPZI 272 310,74 258 695,20 13 615,54

Spolu 16 961 962,07 16 123 740,47 838 221,60
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1.2.3.  Oddiel 07  -  Zdravotníctvo 

 V zria�ovate�skej pôsobnosti Tren�ianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2006 boli 
3 príspevkové organizácie: 

• Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 
• Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, 
• Nemocnica s poliklinikou Myjava.                          

     Svoju �innos� vykonávajú v súlade so zákonom �. 578/2004 Z. z. o poskytovate�och 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     Zria�ovate�  v roku 2006 neposkytol na bežné výdavky  bežný transfer. 

 Výdavky Zdravotníctvo – príspevkové organizácie spolu 

                v  tis. Sk

Skuto�nos� Rozpo�et Skuto�nos� index  Ukazovate�
2005 2006 2006 rastu 

  VÝDAVKY SPOLU    734 512 831 779 821 038 1,12
z toho:               

A. Bežné výdavky   716 655 789 217 780 702 1,09

  
z 
toho:             

  A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 355 115 359 748 360 438 1,01

  A.2. 620 Poistné a príspevok do pois�ovní  23 234 132 271 107 638 4,63

  A.3. 630 Tovary a služby 334 561 293 657 308 594 0,92

    z toho:           

    631 Cestovné náhrady   465 417   

    632 Energia, voda a komunikácie   81 561 81 211   

    633 Materiál   155 306 167 109   

    634 Dopravné   3 784 2 851   

    635
Rutinná a štandardná 
údržba   14 614 14 471   

    636 Nájomné za prenájom   2 136 2 151   

      637 Služby   35 791 40 384   

  A.4. 640 Bežné transfery 3 745 3 541 4 032 1,08

B. Kapitálové výdavky (700) 17 857 42 562 40 336 2,26

  
z 
toho:             

  B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 17 857 42 562 40 336 2,26
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Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach

Hlavná �innos� NsP je zameraná na plnenie úloh v nasledujúcich oblastiach lie�ebno-
preventívnej starostlivosti: 
a/ ústavnú zdravotnú starostlivos�
b/ všeobecnú ambulantnú starostlivos�
c/ špecializovanú ambulantnú starostlivos�  
d/ prevádzkovanie ambulancií RZP 
e/ prevádzkovanie ambulancií RLP  
f/ jednod�ovú chirurgiu záchrannú zdravotnú službu 
g/ lekárenskú starostlivos�
h/ výroba a predaj krvi a krvných prípravkov 
      

Okrem svojej hlavnej �innosti NsP Prievidza vykonáva podnikate�skú �innos�
v týchto komoditách : 

- periodické emisné kontroly a opravy vozidiel 
- likvidácia nebezpe�ného odpadu 
- stravovanie 
- výroba a distribúcia tepla 
- rehabilita�né a nekondi�né služby 
- prenájom nehnute�ného majetku 
- ubytovanie na slobodárni 

Výdavky boli ovplyvnené �iastkou 7 173 tis. Sk, �o je penále, ktoré zostalo po 
vzájomnom zapo�ítaní záväzkov a poh�adávok, odmena exekútora za Sociálnu pois�ov�u vo 
výške 2 385 tis. Sk, poplatky vyú�tovaním exekútorského poplatku v �iastke 2 380 tis. Sk, 
nárastom nákladov na energie o 1 650 tis. Sk, zvýšením výdavkov na lieky a špeciálny 
zdravotný materiál v celkovom objeme 3 929 tis. Sk.  

Mzdové výdavky vzrástli oproti roku 2005 v dôsledku zvýšenia priemernej mesa�nej 
mzdy o 8,36 %. 

 Na ú�te rezervného fondu organizácia k 31.12. 2006 vykázala 757 tis. Sk. V roku 2006 
sa organizácií podarilo získa� cca 840 tis. Sk sponzorských prostriedkov. Zo sponzorských 
prostriedkov v priebehu roka 2006 financovali nákup fetálneho monitora vo výške 198 tis. Sk 
a medicínskej lampy vo výške 60 tis. Sk. Ostatné prostriedky vo výške cca 246 tis. Sk boli 
použité na základe sponzorských zmlúv pod�a ú�elu.  
  

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Hlavná �innos�  NsP je zameraná na plnenie úloh v nasledujúcich oblastiach lie�ebno-
preventívnej starostlivosti:  
a/ ústavnú zdravotnú starostlivos�
b/ všeobecnú ambulantnú starostlivos�
c/ špecializovanú ambulantnú starostlivos�  
d/ lekárenskú starostlivos�

Okrem svojej hlavnej �innosti NsP Považská Bystrica vykonáva aj podnikate�skú �innos�. 
a/ likvidácia škodlivého odpadu, 
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b/ prenájom nebytových priestorov a služby spojené s nájmom, 
c/ dodávka tepla, elektrickej energie, vody pre neštátne subjekty. 

Zvýšené výdavky na materiál boli predovšetkým v položkách lieky, potraviny, 
špeciálny zdravotnícky materiál a drobný hmotný majetok. Úsporu bola dosiahnutá 
v položkách pohonné látky, oleje, mazadlá, krv a krvné výrobky a v položke knihy, hra�ky, 
�asopisy. Spotreba liekov vzrástla o 3 889 tis. Sk. Výdavky na potraviny ovplyvnili faktory: 
zvýšenie po�tu ošetrovacích dní o 208, dôsledkom �oho je vyšší po�et pacientov – stravníkov 
o 2 589. V spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu bol vykázaný nárast o 1 047 tis. Sk. 
Na celkovom zvýšení výdavkov na energie sa podie�ali v pe�ažných jednotkách všetky druhy 
energií. V technických jednotkách je spotreba energií približne na rovnakej úrovni ako v roku 
2005. Mierny pokles je v spotrebe plynu. V položke oprava a údržba bola dosiahnutá úspora . 
Zníženie výdavkov bolo u cestovných náhradách, ostatných službách, leasingu a nájomnom. 

 Oproti roku 2005 bolo zvýšenie priemernej mzdy o 2,63 %. 
  V roku 2006 mala  príjem NsP 264 tis. Sk z darovaných finan�ných prostriedkov, 
ktoré použili na prevádzkovú �innos�, opravy a údržbu. 

      
Nemocnica s poliklinikou Myjava

Hlavná �innos�  NsP je zameraná na plnenie úloh v nasledujúcich oblastiach lie�ebno-
preventívnej starostlivosti:  
a/ ústavnú zdravotnú starostlivos�
b/ všeobecnú ambulantnú starostlivos�
c/ špecializovanú ambulantnú starostlivos�  
d/ spolo�né vyšetrovacie a lie�ebné zložky /OKB, HTO, RTG, FBLR, lekárska  
    mikrobiológia/ 
e/ záchrannú zdravotnú službu 
f/ lekárenskú starostlivos�

Servisné �innosti, okrem dopravno-zdravotnej služby, sa v NsP zabezpe�ujú v celom 
rozsahu  vlastnými kapacitami.        
    
 Zvýšenie výdavkov bolo najmä v materiálovej oblasti pri výdavkoch na lieky 
a špeciálny zdravotný materiál o 823 tis. Sk, na potraviny o 398 tis. Sk, energie o 636 tis. Sk. 
Mzdy boli zvýšené o 3,3 %. 

 V roku 2006 �erpala NsP z rezervného fondu 728 tis. Sk a  použila mimorozpo�tové 
zdroje (sponzorské príspevky) v celkovej výške 357 tis. Sk. 

Financovanie z projektov EÚ: 

D�a 12. júna 2006 bola Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR schválená 
žiados� Tren�ianskeho samosprávneho kraja o poskytnutie nenávratného finan�ného 
príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorá bola predložená v rámci výzvy na 
predkladanie projektov pre opatrenie 3.1 Budovanie a rozvoj ob�ianskej infraštruktúry 
v regiónoch, Opera�ného programu Základná infraštruktúra (OPZI). Žiados� bola 
registrovaná pod �íslom 2004-OPZI-312-TN-0059/2, kód ITMS 11430120072 s názvom 
„Trvaloudržate�né zvýšenie kvality zdravotníckych služieb v juhozápadnej �asti 
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Tren�ianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom technickej a alokatívnej efektívnosti  
NsP Myjava“. 

Následne d�a 27. 10. 2006 bola podpísaná „Zmluva o poskytnutí nenávratného 
finan�ného príspevku �. 2004-OPZI-312-TN-0059“ medzi poskytovate�om pomoci 
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a kone�ným prijímate�om Tren�ianskym 
samosprávnym krajom. 

Schválená výška celkových oprávnených nákladov na projekt je 16 813 516,- Sk 
vrátane DPH. Výšku nenávratného finan�ného príspevku tvorí 95% zo schválených 
celkových oprávnených nákladov, t. j. 15 972 840,20 Sk (80%, t. j. 13 450 812,80 Sk zo 
schválenej výšky celkových oprávnených nákladov tvorí príspevok Európskeho fondu pre 
regionálny rozvoj, 15%, t. j. 2 522 027,40 Sk zo schválenej výšky celkových oprávnených 
nákladov tvorí príspevok štátneho rozpo�tu). Tren�iansky samosprávny kraj bude financova�
schválený projekt z vlastných zdrojov vo výške 840 675,80 (5% z celkových oprávnených 
výdavkov). 

V januári 2007 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na „Zníženie energetickej náro�nosti 
budov v NsP Myjava – výmenou okien a dverí a stavebnými úpravami podjazdu a zádveria“. 
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1.2.4.    Oddiel 08  -   Kultúrne služby 

Rozpo�et    83 784 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie   83 768 tis. Sk 
% plnenia          99,98   %

V zria�ovate�skej pôsobnosti TSK k 31.12.2006 bolo 12 príspevkových organizácií 
zabezpe�ujúcich kultúrne služby, ktorým bol poskytnutý príspevok  na bežné výdavky vo 
výške  83 600 tis. Sk.  Skuto�né �erpanie finan�ných prostriedkov v roku 2006 bolo kryté 
zdrojmi zo štátneho rozpo�tu, z rozpo�tu zria�ovate�a, z vlastných zdrojov organizácií 
(výnosov) a prevodov z fondov (osobitne sledované prostriedky rezervného fondu sú 
darované finan�né prostriedky organizácií) v celkovom objeme 91 081 tis. Sk.. 

Výdavky Kultúrne služby – príspevkové organizácie spolu 
  
                v  tis. Sk

Skuto�nos� Rozpo�et Skuto�nos� index  Ukazovate�
2005 2006 2006 rastu 

  VÝDAVKY SPOLU    106 872 133 676 111 165 1,04
z toho:               

A. Bežné výdavky   83 117 101 835 91 081 1,10

  
z 
toho:             

  A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 38 984 46 630 42 689 1,10

  A.2. 620 Poistné a príspevok do pois�ovní  13 441 16 218 15 286 1,14

  A.3. 630 Tovary a služby 30 436 38 773 32 910 1,08

    z toho:           

    631 Cestovné náhrady   372 287   

    632 Energia, voda a komunikácie   10 584 8 615   

    633 Materiál   10 369 8 791   

    634 Dopravné   1 166 945   

    635 Rutinná a štandardná údržba   3 374 2 191   

    636 Nájomné za prenájom   1 517 1 456   

      637 Služby   11 391 10 625   

  A.4. 640 Bežné transfery 256 214 196 0,77

B. Kapitálové výdavky (700) 23 755 31 841 20 084 0,85

  
z 
toho:             

  B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 23 755 31 841 20 084 0,85

Výdavky boli vynaložené na zabezpe�enie prevádzky jednotlivých kultúrnych 
zariadení, na nájomné prenajatých výstavných priestorov, na propaga�né materiály, výdavky 
na sú�aže pre verejnos�, na interiérové vybavenie novootvorených, zrekonštruovaných 
priestorov, na výmenu okien. Nižšie �erpanie výdavkov je z dôvodu vyplatenia miezd za 
mesiac december 2006 v mesiaci január 2007 a úmerne k tomu aj poistné a príspevok do 
pois�ovní. 
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Bežné výdavky Kultúrne služby    
  v tis. Sk

FK Názov Rozpo�et  Skuto�nos� Príspevok  
        zria�ovate�a
    2006 2006 2006 

08.2.0.3. Klubové a špeciálne kultúrne 
zariadenia 2 319 2 002 2 032

08.2.0.5. Knižnice 35 645 31 757 30 132
08.2.0.6. Múzeá a galérie 46 955 42 018 36 215

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby vrátane KD 16 916 15 304 15 221

08 Spolu 101 835 91 081 83 600

Ministerstvo kultúry SR uzatvorilo zmluvu �. MK – 02249/2006/AP z TSK na 
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpo�tu v sume 172 440,- Sk za ú�elom  financovania 
výdavkov spojených s administráciou kultúrnych poukazov na školách v zria�ovate�skej 
pôsobnosti TSK. Výška poskytnutej dotácie poskytovala 5,- Sk na jedného žiaka a jedného 
u�ite�a na jednotlivých stredných školách, �o za TSK predstavovalo po�et 31 699 žiakov 
a 2 789 u�ite�ov, spolu 34 488. Plnenie tejto zmluvy bolo zabezpe�ené formou refundácie 
výdavkov spojených s vystavením kultúrnych poukazov. Po predložení skuto�ných výdavkov 
od jednotlivých stredných škôl, bola dotácia vy�erpaná vo výške 167 729,80 Sk. MK SR bolo 
vrátených 4 710,20 Sk v rámci ur�eného termínu na zú�tovanie poskytnutej dotácie do 
30.10.2006. 
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1.2.5. Oddiel 09  -  Vzdelávanie 

Rozpo�et     1 396 493 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie    1 398 703 tis. Sk 
% plnenia                           100,16%

V roku 2006 bolo v zria�ovate�skej pôsobnosti Tren�ianskeho samosprávneho kraja: 

- 60 škôl a školských zariadení (za obdobie od 1.1.2006 do 31.8.2006), z toho: 
25 rozpo�tových organizácií 
35 príspevkových organizácií 

- 59 škôl a školských zariadení (za obdobie od 1.9.2006 do 31.12.2006), z toho: 
25 rozpo�tových organizácií 
34 príspevkových organizácií 

Rozhodnutím Ministerstva školstva SR �. CD–2006–10414/22944-9:098 zo d�a 15. 8. 
2006 bola zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR vyradená príspevková organizácia – 
Stredisko praktického vyu�ovania kožušnícke, Zlatovská 22, Tren�ín ku d�u 31. 8. 2006.  

Rozhodnutím Ministerstva školstva SR �. CD–2006–10414/22959-6:098 zo d�a 17. 8. 
2006 bola zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR vyradená organiza�ná zložka SOU 
potravinárskeho a po�nohospodárskeho, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom – Domov 
mládeže ku d�u 31. 8. 2006.. 

  
 Pri financovaní štátnych škôl v pôsobnosti TSK ako prenesených kompetencií bolo 
v roku 2006 uplatnené viaczdrojové financovanie v súlade so zákonom �. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a  školských zariadení v znení neskorších 
predpisov a Nariadením vlády SR �. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 
finan�ných prostriedkov zo štátneho rozpo�tu pre základné školy, stredné školy, strediská 
praktického vyu�ovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších 
predpisov. 

 Financovanie školských zariadení ako originálnych kompetencií TSK bolo 
zabezpe�ované z vlastných zdrojov TSK a vlastných zdrojov organizácií. 

V roku 2006 TSK poskytol dotácie na bežné výdavky pre 25 rozpo�tových  
organizácií v objeme 518 786 tis. Sk a príspevok v rámci bežných transferov pre 35 
príspevkových organizácií v objeme 879 917 tis. Sk, t.j. na vzdelávanie celkom �iastku  
1 398 703 tis. Sk. 
  

Skuto�né �erpanie finan�ných prostriedkov v roku 2006 bolo kryté zdrojmi zo 
štátneho rozpo�tu, z rozpo�tu zria�ovate�a, z vlastných zdrojov príspevkových organizácií 
(výnosov) a prevodov z fondov (osobitne sledované prostriedky rezervného fondu sú 
darované finan�né prostriedky organizácií). 



Závere�ný ú�et Tren�ianskeho samosprávneho kraja za rok 2006 

40

Normatívy pre jednotlivé typy škôl v roku  2006 
 v Sk 

  
Typ školy Rok 2006 

  

Gymnáziá 29 633 
Športové gymnáziá 50 410 
Stredné odborné školy 36 620 
Obchodné akadémie 30 701 
Stredné zdravotnícke školy 46 925 
SOŠ umeleckého zamerania 62 694 

Stredné odborné u�ilištia a u�ilištia 40 360 

 Po�et žiakov stredných škôl v pôsobnosti TSK za posledné roky zaznamenal výrazný 
pokles z dôvodu klesajúceho demografického vývoja populácie v Tren�ianskom kraji. V roku 
2006 v porovnaní s rokom 2005 klesol po�et žiakov stredných škôl o 1 271 žiakov.  

Prepo�ítané po�ty žiakov za rozpo�tové roky 2005 a 2006 vychádzajú zo skuto�ného 
po�tu žiakov v školských rokoch 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007. Prepo�ítané po�ty 
žiakov sa ur�ujú ako 8/12 po�tu žiakov bežného školského roku (t.j. pre obdobie od 1.1. do 
31.8. kalendárneho roku) a 4/12 po�tu žiakov nasledujúceho školského roku (t.j. od 1.9. do 
31.12. kalendárneho roku).  

 Vývoj po�tu žiakov za rozpo�tové roky 2005 a 2006: 

Rozpo�tový rok Prepo�ítaný po�et žiakov Medziro�ný pokles po�tu žiakov 
2005 33 681  
2006 32 410 - 1 271 

 Na základe dostupných informácií k demografickému vývoju v rámci Tren�ianskeho 
kraja bude výrazne klesajúca tendencia vývoja po�tu žiakov stredných škôl pokra�ova� až do 
roku  2010, kedy sa predpokladá cca 20 % pokles po�tu žiakov v porovnaní s rokom 2006. 
Klesajúci po�et žiakov  bude významným faktorom modelujúcim po�et a štruktúru stredných 
škôl v Tren�ianskom kraji, po�et zamestnancov škôl a školských zariadení, ako aj objem 
rozpo�tu na úseku školstva.  

 Vývoj po�tu zamestnancov za rozpo�tové roky 2005 a 2006: 

Rozpo�tový rok Priemerný eviden�ný po�et 
zamestnancov prepo�ítaný 

Medziro�ný pokles po�tu 
zamestnancov 

2005 4 237,9  
2006 4 134,3 - 103,6 

 Pokles po�tu zamestnancov v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 je úmerný 
k medziro�nému poklesu po�tu žiakov na stredných školách. Školy a školské zariadenia 
prijímali racionaliza�né opatrenia v oblasti zamestnanosti priebežne po�as roku 2006, ale 
najmä v nadväznosti na znížený po�et žiakov od 1. 9. 2006.  
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 Optimalizácia siete stredných škôl a školských zariadení si kladie za cie� aj 
optimalizáciu organiza�ných štruktúr jednotlivých organizácií, �o predpokladá postupné 
znižovanie po�tu zamestnancov úmerne k po�tu žiakov stredných škôl v rámci TSK.  

1.2.5.1.  Rozpo�tové organizácie  

Výdavky Vzdelávanie – rozpo�tové organizácie spolu 
                v  tis. Sk

Skuto�nos� Rozpo�et Skuto�nos� index  Ukazovate�
2005 2006 2006 rastu 

  VÝDAVKY SPOLU    538 498 524 370 524 549 0,97
z toho:               

A. Bežné výdavky   484 085 515 997 518 786 1,07

  
z 
toho:             

  A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 287 028 293 179 293 388 1,02

  A.2. 620 Poistné a príspevok do pois�ovní  100 731 105 585 105 624 1,05

  A.3. 630 Tovary a služby 93 826 113 183 115 710 1,23

    z toho:           

    631 Cestovné náhrady   1 289 1 295   

    632 Energia, voda a komunikácie   52 718 53 162   

    633 Materiál   17 538 19 071   

    634 Dopravné   1 671 1 670   

    635
Rutinná a štandardná 
údržba   11 135 11 237   

    636 Nájomné za prenájom   2 186 2 233   

      637 Služby   26 646 27 042   

  A.4. 640 Bežné transfery 2 500 4 050 4 064 1,63

B. Kapitálové výdavky (700) 54 413 8 373 5 763 0,11

  
z 
toho:             

  B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 54 413 8 373 5 763 0,11

Najvä�ší objem finan�ných prostriedkov na bežné výdavky  predstavujú normatívne 
príspevky zo štátneho rozpo�tu  v celkovej výške 435 388 tis. Sk, z ktorých prevažná �as�
bola použitá na vyplatenie miezd a odvodov pre zamestnancov.  
alšie prostriedky zo 
štátneho rozpo�tu – nenormatívne,  v celkovej  výške 10 257 tis. Sk boli použité 
predovšetkým na financovanie záujmového vzdelávania žiakov prostredníctvom vzdelávacích 
poukazov  7 828 tis. Sk, vyplatenie odchodného  459 tis. Sk, projekt „Grafické systémy„  377 
tis. Sk, projekt „Jazykové laboratóriá“ 1 400 tis. Sk, projekt „Zdravie v školách“  68 tis. Sk, 
INFOVEK  125 tis. Sk. 

Z dôvodu nedostatkového rozpo�tu normatívnych príspevkov na rok 2006 boli  
rozpo�tovým organizáciám na úseku školstva pridelené aj finan�né prostriedky z vlastných 
zdrojov TSK v celkovom objeme 15 200 tis. Sk. Tieto finan�né prostriedky boli ur�ené 
predovšetkým na úhradu výdavkov na energie a nevyhnutnú údržbu budov (havarijné stavy). 



Závere�ný ú�et Tren�ianskeho samosprávneho kraja za rok 2006 

42


alšie zdroje,  ktoré organizácie použili na bežné výdavky v roku 2006, boli finan�né 
prostriedky získané prostredníctvom rôznych projektov a grantov v celkovom objeme 5  064 
tis. Sk. 

Na financovanie bežných výdavkov školských zariadení (ŠKD, školské jedálne, 
domovy mládeže, KCV	) bolo v roku 2006 použitých 50 088 tis. Sk z vlastných zdrojov 
TSK.   

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
V štátnych školách – rozpo�tových organizáciách bolo v rámci preneseného výkonu 

štátnej správy zamestnaných celkom  1 286,86 zamestnancov (priemerný eviden�ný po�et 
zamestnancov prepo�ítaný za rok 2006), v tom  1 001,81 pedagogických zamestnancov. 
Priemerná mzda zamestnancov v rámci preneseného výkonu štátnej správy za rok 2006 
celkom �inila 17 462,- Sk.  

V školských zariadeniach – rozpo�tových organizáciách ako originálne kompetencie 
TSK bolo zamestnaných celkom 149,45 zamestnancov (priemerný eviden�ný po�et 
zamestnancov prepo�ítaný za rok 2006), v tom 31,56 pedagogických zamestnancov. 
Priemerná mzda zamestnancov školských zariadení za rok 2006 celkom �inila 12 622,- Sk.  

Pri odme�ovaní zamestnancov škôl a školských zariadení sa uplat�oval zákon �. 
553/2003 Z.z. o odme�ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Výdavky na mzdy zamestnancov škôl a školských zariadení predstavujú 
najvýznamnejšiu položku v �erpaní bežných výdavkov (56 % zo skuto�nosti bežných 
výdavkov za rok 2006).  

Poistné a príspevok do pois�ovní  
Výdavky na poistné a príspevok do pois�ovní za rok 2006 boli vynaložené úmerne 

k vyplateným mzdovým prostriedkom za rok 2006.  

Tovary a služby 
 Výdavky na tovary a služby predstavovali v roku 2006  22 % zo skuto�nosti bežných 
výdavkov. Boli vynaložené na zabezpe�enie najzákladnejších prevádzkových potrieb škôl 
a školských zariadení. 

Najvyššie �erpanie prevádzkových výdavkov je na položke 632 – Energie, voda 
a komunikácie (45 % z celkových výdavkov na tovary a služby), a to najmä výdavky na teplo. 
Vysoké �erpanie výdavkov na teplo spôsobili energeticky náro�né zimné mesiace na za�iatku 
kalendárneho roku ako aj zvýšené ceny tepla, ktoré v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 
vzrástli až o 20 % – 30 %.  


alšiu najvýznamnejšiu položku v �erpaní prevádzkových výdavkov predstavujú 
výdavky na služby (23 % z celkových výdavkov na tovary a služby). V rámci služieb 
organizácie vynakladajú výdavky najmä na: 

- stravovanie zamestnancov........................................................6 216 tis. Sk 
- odvoz komunálneho odpadu ....................................................1 029 tis. Sk  
- poistenie majetku .....................................................................     79 tis. Sk
- prídel do sociálneho fondu .......................................................2 006 tis. Sk 

- školenia, kurzy, semináre  ......................................................................183 tis. Sk  
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Výdavky na materiál predstavujú 16 % z celkových výdavkov na tovary a služby. Sú 
vynakladané najmä na: 

-  všeobecný materiál  ............................................................................. 7 189 tis. Sk 
    (nákup kancelárskeho materiálu, materiálu potrebného pre praktické  
     vyu�ovanie žiakov, vodoinštala�ného,  elektroinštala�ného,  
      kúrenárskeho a ostatného materiálu)  
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, technického zariadení a  
      náradia pre školy   a školské zariadenia...................................................764 tis. Sk 
- nákup kníh a literatúry...........................................................................2 264 tis. Sk 
- nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok.......................434 tis. Sk  
- nákup výpo�tovej techniky....................................................................5 214 tis. Sk 
- nákup  telekomunika�nej techniky.......................................................... .196 tis. Sk 
- obnovu opotrebovaného a neupotrebite�ného školského nábytku.........2 229 tis. Sk 

 Bežné výdavky na údržbu škôl a školských zariadení v roku 2006 boli �erpané vo 
výške 11 237 tis. Sk, �o predstavuje 9 % z celkových výdavkov na tovary a služby. Opravy 
a údržba boli vykonávané len v prípade riešenia havarijných stavov a realizácie prác a služieb, 
ktoré si vyžadovalo zabezpe�enie plynulého chodu škôl, bezpe�nosti žiakov a bezpe�nosti 
a ochrany zdravia zamestnancov škôl.  

 Bežné transfery 
 Finan�né prostriedky v kategórii bežné transfery boli v roku 2006 použité najmä  na 
výplatu odchodného pri prvom skon�ení pracovného pomeru zamestnancov po nadobudnutí 
nároku na dôchodok, na výplatu prvých desa� dní práceneschopnosti zamestnancov, ako aj na 
odškod�ovanie školských úrazov.  

Vzdelávanie – rozpo�tové organizácie 
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1.2.5.2.  Príspevkové organizácie 

Výdavky Vzdelávanie – príspevkové organizácie spolu
                v  tis. Sk

Skuto�nos� Rozpo�et Skuto�nos� index  Ukazovate�
2005 2006 2006 rastu 

  VÝDAVKY SPOLU    1 015 850 1 144 134 1 081 044 1,06
z toho:               

A. Bežné výdavky   944 155 1 090 082 1 029 682 1,09

  
z 
toho:             

  A.1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 484 329 552 728 517 953 1,07

  A.2. 620 Poistné a príspevok do pois�ovní  181 234 193 302 186 265 1,03

  A.3. 630 Tovary a služby 271 130 333 329 312 832 1,15

    z toho:           

    631 Cestovné náhrady   3 567 3 859   

    632 Energia, voda a komunikácie   128 804 124 444   

    633 Materiál   97 924 94 649   

    634 Dopravné   6 237 5 996   

    635
Rutinná a štandardná 
údržba   31 744 28 310   

    636 Nájomné za prenájom   4 278 4 108   

      637 Služby   60 775 51 466   

  A.4. 640 Bežné transfery 7 462 10 723 12 632 1,69

B. Kapitálové výdavky (700) 71 695 54 052 51 362 0,72

  
z 
toho:             

  B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 71 695 54 052 51 362 0,72

Najvä�ší objem finan�ných prostriedkov použitých na bežné výdavky predstavujú 
normatívne príspevky zo štátneho rozpo�tu v celkovej výške 749 841 tis. Sk, z  ktorých 
prevažná �as� bola použitá na vyplatenie miezd a odvodov za zamestnancov organizácií. 

alšie prostriedky zo štátneho rozpo�tu – nenormatívne, v celkovej výške 13 376 tis. Sk, 
ktoré boli použité predovšetkým na financovanie záujmového vzdelávania žiakov 
prostredníctvom vzdelávacích poukazov  8 541 tis. Sk, projekt „Jazykové laboratóriá“  2 085 
tis. Sk, vyplatenie odchodného 2 434 tis. Sk, projekt „Grafické systémy“  150 tis. Sk, havária  
100 tis. Sk a enviroprojekt  66 tis. Sk. 

  
V roku 2006 boli organizáciám na úseku školstva poskytnuté aj finan�né prostriedky 

z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme  27 757 tis. Sk. Tieto finan�né prostriedky boli 
ur�ené predovšetkým na úhradu výdavkov za energie a nevyhnutnú údržbu budov (havarijné 
stavy). 


alšie zdroje, ktoré organizácie použili na bežné výdavky v roku 2006, boli finan�né 
prostriedky získané prostredníctvom rôznych projektov a grantov v celkovom objeme 2 661 
tis. Sk. 

Na financovanie bežných výdavkov školských zariadení (školské jedálne, domovy 
mládeže, štátne jazykové školy, školy v prírode) bolo v roku 2006 použitých 86 822 tis. Sk 
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z vlastných zdrojov TSK a 39 tis. Sk zo štátneho rozpo�tu (vzdelávacie poukazy Štátna 
jazyková škola  Tren�ín).   

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
V štátnych školách – príspevkových organizáciách bolo v rámci preneseného výkonu 

štátnej správy zamestnaných celkom  2 440,06 zamestnancov (priemerný eviden�ný po�et 
zamestnancov prepo�ítaný za rok 2006), v tom  1 761,44 pedagogických zamestnancov. 
Priemerná mzda zamestnancov v rámci preneseného výkonu štátnej správy za rok 2006 
celkom �inila 16 399,- Sk.  

V školských zariadeniach – príspevkových organizáciách ako originálne kompetencie 
TSK bolo zamestnaných celkom 257,96 zamestnancov (priemerný eviden�ný po�et 
zamestnancov prepo�ítaný za rok 2006), v tom 65,99 pedagogických zamestnancov. 
Priemerná  mzda   zamestnancov   školských   zariadení   za  rok 2006 celkom �inila 12 890,- 
Sk.  

Pri odme�ovaní zamestnancov škôl a školských zariadení sa uplat�oval zákon �. 
553/2003 Z. z. o odme�ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Výdavky na mzdy zamestnancov škôl a školských zariadení predstavujú 
najvýznamnejšiu položku v �erpaní bežných výdavkov (50 % zo skuto�nosti bežných 
výdavkov za rok 2006).  

Poistné a príspevok do pois�ovní  
Výdavky na poistné a príspevok do pois�ovní za rok 2006 boli vynaložené úmerne 

k vyplateným mzdovým prostriedkom za rok 2006.  

Tovary a služby 
 Výdavky na tovary a služby znamenali v roku 2006  30 % z celkového objemu 
bežných výdavkov. Boli vynaložené na zabezpe�enie základných potrieb 
prevádzkyschopnosti škôl a školských zariadení. 

Najvyššie �erpanie prevádzkových výdavkov je na položke 632 – Energie, voda 
a komunikácie (39 % z celkových výdavkov na tovary a služby), a to najmä výdavky na teplo. 
Vysoké �erpanie výdavkov na teplo spôsobili energeticky náro�né zimné mesiace na za�iatku 
kalendárneho roku ako aj zvýšené ceny tepla, ktoré v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 
vzrástli až o 20 % – 30 %.  

Druhú najvýznamnejšiu položku v �erpaní prevádzkových výdavkov predstavujú 
výdavky na materiál (30 % z celkových výdavkov na tovary a služby). Výdavky na materiál 
sa používajú predovšetkým na: 

- potraviny ...............................................................................................  51 406 tis. Sk 
  ( nákup potravín v zariadeniach školského stravovania) 
- všeobecný materiál .................................................................................24 111 tis. Sk 
   (nákup materiálu potrebného pre praktické vyu�ovanie žiakov, nákup potravín  
   v zariadeniach školského stravovania, vodoinštala�ného, elektroinštala�ného,  
   kúrenárskeho, kancelársky materiál)  
 - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, technického zariadení a  
    náradia pre školy a školské zariadenia ..................................................  3 578 tis. Sk 
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- nákup kníh a literatúry........................................................................   4 072 tis. Sk 
(vrátane obnovy opotrebovaných a nefunk�ných u�ebných 
 pomôcok v minimálnom rozsahu pre ú�ely zabezpe�enia  
 výchovno-vzdelávacieho procesu na školách) 

- nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok .................  1 119 tis. Sk  
- nákup výpo�tovej  techniky ................................................................  6 920 tis. Sk 
-  telekomunika�nej techniky..................................................................    225 tis. Sk 
- obnovu opotrebovaného a neupotrebite�ného školského nábytku ....... 2 283 tis. Sk 

Výdavky na služby �inia 16 % z celkových výdavkov na tovary a služby. V rámci 
služieb organizácie vynakladajú výdavky najmä na: 

- stravovanie zamestnancov......................................................................8 186 tis. Sk,  
- odborné prehliadky a revízie pod�a platných právnych predpisov......14 889 tis. Sk, 
- poplatok za komunálny odpad ...............................................................3 692 tis. Sk,  
- poistenie majetku .................................................................................  2 022 tis. Sk, 
- prídel do sociálneho fondu.................................................................... 3 559 tis. Sk, 
- školenia, kurzy, semináre ......................................................................   836 tis. Sk,  
- poplatky a odvody ................................................................................ 3 867 tis. Sk.  

 Bežné výdavky na údržbu škôl a školských zariadení v roku 2006 boli �erpané vo 
výške 28 310 tis. Sk, �o predstavuje 9 % z celkových výdavkov na tovary a služby. Opravy 
a údržba boli vykonávané len v prípade riešenia havarijných stavov a realizácie prác a služieb, 
ktoré si vyžadovalo zabezpe�enie plynulého chodu škôl, bezpe�nosti žiakov a bezpe�nosti 
a ochrany zdravia zamestnancov škôl.  

Bežné transfery 
 Finan�né prostriedky v kategórii bežné transfery boli v roku 2006 použité najmä  na 
výplatu odchodného pri prvom skon�ení pracovného pomeru zamestnancov po nadobudnutí 
nároku na dôchodok, na výplatu prvých desa� dní práceneschopnosti zamestnancov, ako aj na 
odškod�ovanie školských úrazov.  

Vzdelávanie – príspevkové organizácie 
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1.2.6.    Oddiel 10  -  Sociálne zabezpe�enie 

Rozpo�et     461 602 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie    458 678 tis. Sk 
% plnenia     99,37 %

1.2.6.1. Rozpo�tové organizácie 

K 1.1.2006 bolo v zria�ovate�skej pôsobnosti Tren�ianskeho samosprávneho kraja 27 
rozpo�tových organizácií. 

Uznesením Zastupite�stva TSK �. 18/2006 zo d�a 28.4. 2006 bolo schválené zriadenie 
nového zariadenia sociálnych služieb  s názvom  Centrum sociálnych služieb, so sídlom 
v Novom Meste nad Váhom k 1.7.2006 s kapacitou 55 klientov domova dôchodcov a 20 
klientov pre domov sociálnych služieb pre denný a týždenný pobyt.  Zariadenie bolo zriadené  
za ú�elom pres�ahovania klientov z nevyhovujúcich podmienok v Domov dôchodcov – 
Domov sociálnych služieb Beckov a klientov z Novomestského centra pre pracovnú 
rehabilitáciu, ktoré malo svoju prevádzku v prenajatých priestoroch.   

Uznesením Z TSK �. 75/2006 boli k 31.12. 2006 zrušené Domov dôchodcov – Domov 
sociálnych služieb Beckov a Novomestské centrum pre pracovnú rehabilitáciu. 
                v  tis. Sk

Skuto�nos� Rozpo�et Skuto�nos� index  Ukazovate�
2005 2006 2006 rastu 

  VÝDAVKY SPOLU    448 602 475 763 474 049 1,06
z toho:               

A. Bežné výdavky   428 852 461 202 458 678 1,07

  
z 
toho:             

  A.1. 610
Mzdy, platy, služobné príjmy, 
OOV 183 086 197 666 196 836 1,08

  A.2. 620 Poistné a príspevok do pois�ovní  63 414 68 846 68 309 1,08

  A.3. 630 Tovary a služby 181 071 192 938 191 784 1,06

    z toho:           

    631 Cestovné náhrady   537 512   

    632 Energia, voda a komunikácie   57 016 56 500   

    633 Materiál   101 377 100 230   

    634 Dopravné   3 337 3 308   

    635
Rutinná a štandardná 
údržba   17 334 17 781   

    636 Nájomné za prenájom   711 711   

      637 Služby   12 626 12 742   

  A.4. 640 Bežné transfery 1 281 1 752 1 749 1,37

B. Kapitálové výdavky (700) 19 750 14 561 15 371 0,78

  
z 
toho:             

  B.1. 710 Obstarávanie kapitálových aktív 19 750 14 561 15 371 0,78
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Priemerná mzda  v roku 2006 bola 13  533 Sk. 

Najvä�šou položkou v kategórii tovary a služby je materiál, ktorý predstavuje 52,26 % 
�erpania tejto kategórie. Druhou najvä�šou položkou sú energie, ktoré tvoria 29,46 % tovarov 
a služieb. 

Najvyššie výdavky sú v zariadeniach s nižšou kapacitou, zvyšovaním kapacity 
výdavky klesajú, pri�om najnižšie sú pri kapacite od 120 do 150. Priemerná výška úhrady od 
klienta neodzrkad�uje  výdavky vynaložené na poskytovanú službu a vôbec nesúvisí  
s kapacitou. Celkové výdavky sú kryté príjmami od klientov  vo výške 28,7%.  Priemerné 
výdavky na klienta vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom   o 1 072 Sk/mesiac, 
pri�om priemerná mesa�ná úhrada od klientov vzrástla o 567 Sk. 

Priemerné výdavky kategórie tovary a služby  pripadajúce na jedného klienta 
zariadenia  nie sú závislé od kapacity zariadenia. Ove�a vä�ší vplyv na túto kategóriu majú 
energie a údržba, ktorá sa v zariadeniach vykonávala. Vzh�adom na stav objektov  
prostriedky na údržbu sú poskytované pod�a najzávažnejších potrieb a pod�a finan�ných 
možností rozpo�tu, pri�om  niektoré  práce  je potrebné vykonáva� každoro�ne. Porovnaním 
výdavkov na túto položku možno konštatova�, že s výnimkou roku 2004  majú výdavky na 
údržbu   klesajúcu tendenciu.  Vývoj výdavkov na energie poukazuje na rastúci trend, ktorý sa 
najvýraznejšie prejavil v roku 2006, kedy oproti roku 2005 výdavky na túto položku vzrástli o 
+ 7 mil. Sk – výšku výdavkov vo výraznej miere ovplyvnilo dlhšie vykurovacie obdobie 
vzh�adom na dlhé zimné obdobie. Finan�né prostriedky poskytované na energie je možné  
ovplyv�ova�  prijatím úsporných opatrení, ktoré �asto súvisia s kapitálovými výdavkami 
(automatizácia kotolní, zateplenie objektov,  rekonštrukcie striech...).  

  Priemerné výdavky na potraviny sú porovnate�né a súvisia s výškou stravnej 
jednotky v jednotlivých zariadeniach. Nižšie výdavky sú v DEMY Domove sociálnych 
služieb Tren�ín, kde je  denný a týždenný pobyt, strava sa neposkytuje soboty, nedele 
a v dennom pobyte bez ra�ajok, olovrantu a ve�ere.   

Bežné výdavky  Sociálne zabezpe�enie - Zariadenia sociálnych služieb 
  v tis. Sk

FK Názov Rozpo�et Skuto�nos�
    2006 2006 

10.1.2.2.  Invalidita a �ažké zdravotné postihnutie 163 670 164 050
10.2.0.1.  Staroba 290 221 287 349
10.4.0.2.  Rodina a deti 3 537 3 513

10.7.0.2.  Pomoc ob�anom v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi 3 774 3 766

10  Spolu 461 202 458 678
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Vývoj výdavkov na kat. 632, 633, 635 v období rokov 2003-2006

56 500

100 230

17 781

44 401 46 746
49 416

86 401

93 486
94 713

22 004

27 886
20 172

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

2003 2004 2005 2006 2007

tis. Sk

632 - energie,
komunikácie

633 - materiál

635 - údržba

        Sociálne zabezpe�enie – rozpo�tové organizácie 

37
1 

02
0

42
3 

57
0

42
8 

85
2

45
8 

67
8

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2003 2004 2005 2006

Vývoj bežných výdavkov
(v tis. Sk)

1.2.6.2. Poskytnuté finan�né prostriedky fyzickým  a právnickým osobám poskytujúcim  
              sociálne služby  

Rozpo�et     46 900 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie    46 468 tis. Sk 
% plnenia               99,08 % 

         Pre rok 2006 boli Uznesením Zastupite�stva TSK �. 484/2005 schválené finan�né 
prostriedky na bežné výdavky pre registrované právnické a fyzické osoby poskytujúce 
sociálnu pomoc pod�a zákona o sociálnej pomoci �. 195/1998 Z. z. v znení neskorších 
predpisov vo výške 46 500 tis. Sk, vzniknuté subjektom v súvislosti s poskytovanou sociálnou 
pomocou ob�anom na území Tren�ianskeho kraja. V priebehu roku 2006 bol rozpo�et  
upravený o + 400 tis. Sk na základe  zmluvy s ÚPSVaR v Tren�íne. 
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         Finan�né príspevky pre subjekty, poskytujúce sociálnu pomoc, boli poukázané 
Tren�ianskym samosprávnym krajom na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní 
finan�ného príspevku medzi Tren�ianskym samosprávnym krajom a právnickou a fyzickou 
osobou.         
       V priebehu roku 2006 bolo uzatvorených 37 zmlúv Z TSK k 31.12.2006 bol poukázaný 
finan�ný príspevok subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc v celkovej výške   46 468 000,- 
Sk (príloha �. 14/7 ).

       Poukázané príspevky neštátnym subjektom z rozpo�tu  TSK pre rok 2006 boli 
 nasledovné:  
                 (v tis. Sk)

10.1.2.4 invalidita a �ažké zdravotné postihnutie 7 555 

10.2.0.3 staroba 26 510 

10.4.0.4 rodina a deti 3 820 

10.7.0.4 pomoc ob�anom v hm. a soc. núdzi 8 583 

SPOLU  46 468 

    

       Skuto�né �erpanie príspevkov neštátnych  subjektov poskytujúcimi sociálnu pomoc bolo 
za rok 2006 v bežných transferoch do výšky   46 245 458,35 Sk, bolo nasledovné: 

                   (v  tis. Sk)

10.1.2.4 invalidita a �ažké zdravotné  postihnutie 7 544 

10.2.0.3 staroba 26 510 

10.4.0.4 rodina a deti 3 752 

10.7.0.4 pomoc ob�anom v hm. a soc. núdzi 8 439 

SPOLU  46 245 

      Poukázaný finan�ný príspevok subjektom v roku 2006 bol �erpaný v zmysle ú�elovosti, 
ur�enej v uzatvorených zmluvách o poskytovaní finan�ných prostriedkov na položky mzdy, 
odvody do pois�ovní a úradu práce a tovary a �alšie služby. 
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2.  Kapitálový rozpo�et 

2.1. Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy boli splnené na 41,46 % k upravenému rozpo�tu v celkovom objeme 
21 562 tis. Sk, z toho transfery v rámci verejnej správy - dotácie zo štátneho rozpo�tu vo 
výške 17 488 tis. Sk, príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 2 842 tis. Sk, 
mimorozpo�tové príjmy vo výške  1 232 tis. Sk. 

Štruktúra kapitálových príjmov 
(v tis. Sk) 

2.1.1. Transfery v rámci verejnej správy  

Rozpo�et     12 005 tis. Sk 
Skuto�né plnenie    17 488 tis. Sk 
% plnenia k UR          145,67 %  

 Zo  štátneho rozpo�tu boli poskytnuté dotácie na ú�elovo ur�ené kapitálové výdavky  

� z MPSVaR SR (v rámci výnosu z lotérií) v objeme 3 100 tis. Sk pre sociálne  
zabezpe�enie, 

� z MŠ SR na projekt INFOVEK 75 tis. Sk, pre Stredné odborné u�ilište odevné 
a textilné Tren�ín 7 000 tis. Sk na rekonštrukciu a prístavbu v rámci technického 
zhodnotenia stavby,  

� z MK SR �iastka 1 633 tis. Sk na ochranu a sprístup�ovanie knižni�ného fondu, na 
zvýšenie bezpe�nosti a ochrany depozitných priestorov, na elektronické zabezpe�enie 
depozitára a expozi�ných priestorov, na vybavenie depozitárov univerzálnym 
uzamknute�ným mobiliárom,  

Transf ery  zo ŠR

 17 488

Mimorozpo�tov é 

príjmy  1 232

Príjmy  z predaja 

kapitálov ých aktíiv

 2 842
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� z MVaRR SR:  
� na projekt „Rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú pavilónu E v Domove 

dôchodcov – Domove sociálnych služieb Myjava s využívaním podkrovného 
priestoru“ vo výške 1 405 tis. Sk a 

� na projekt „Komplexná rekonštrukcia budov SOU J. Ribaya   Bánovce nad 
Bebravou – pilotnej školy Združenia automobilového priemyslu Slovenskej 
republiky pre vzdelávanie zamestnancov do automobilového priemyslu“ vo 
výške  4 078 tis. Sk 

Z iných kapitol štátneho rozpo�tu na projekty stredných škôl na základe zmlúv 
uzavretých priamo s organizáciami v ZP v sume 197 tis. Sk. 

2.1.2. Príjmy z predaja kapitálových aktív 

Rozpo�et      40 000 tis. Sk 
Skuto�né plnenie       2 842 tis. Sk 
% plnenia                           7,11  %  

V roku 2006 bol odpredaný  prebyto�ný nehnute�ný majetok v celkovom objeme 
15 617 tis. Sk, z toho príjmy v roku 2006 sú 2 842 tis. Sk. Príjem vo výške 7 818 tis. Sk bol 
v roku 2006 prijatý na ú�et cudzích prostriedkov. 	iastka 4 958 tis. Sk bude príjmom roku 
2007. 
Odpredaj prebyto�ného nehnute�ného majetku: 

a) KZ �. 2006/0134 zo d�a 23.11.2006  
      Zdravotné stredisko Nitrianske Rudno – LV �. 961 .................................. 5 800 tis. Sk 
b) KZ �. 2006/0140 zo d�a 30.11.2006  
     Infek�ná nemocnica, garáž, vrátnica Nitrianske Pravno LV �. 1130 ......... 3 400 tis. Sk 
c) KZ �. 2006/0141 zo d�a 29.12.2006 
      Dom Nitrianske Pravno LV �. 469  .............................................................. 380 tis. Sk 
d) KZ �. 2006/0142 zo d�a 22.11.2006 
     	as� pozemku na LV �. 709 kat. územie Myjava.......................................... 37,5 tis. Sk 
e) KZ �. 2006/0150  zo d�a 30.11.2006 
      Internát a pozemok LV �. 2851 v kat. území Partizánske ..........................6 000 tis. Sk 

2.1.3. Mimorozpo�tové príjmy 

Mimorozpo�tové príjmy nie sú rozpo�tované. Jedná sa o príjem na ú�elovo ur�ené 
použitie v súlade s darovacími zmluvami s organizáciami v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK. 
Príjem bol vo výške 1 232 tis. Sk, z toho pre : 

• Vzdelávanie 344 tis. Sk  

v tis. Sk

Názov Kapitálové 

organizácie príjmy 

Stredná priemyselná škola  Myjava 91

Obchodná akadémia Milana Hodžu Tren�ín 100

Domov mládeže  Tren�ín 153

   SPOLU 
344
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• Sociálne zabezpe�enie 888 tis. Sk.  

v tis. Sk 

Názov Kapitálové 

organizácie príjmy 

Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb Horná Maríková 18

Domov dôchodcov-Domov sociálnych služieb Myjava 177

Centrum sociálnych služieb Nitrianske Pravno 41

Centrum sociálnych služieb Tren�ín 148

Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce 104

Domov sociálnych služieb Nosice 262

HUMANITY - Centrum sociálnych služieb Ve�ká Lehôtka 45

DEMY - Domov sociálnych služieb Tren�ín 93

SPOLU 888



Závere�ný ú�et Tren�ianskeho samosprávneho kraja za rok 2006 

54

2.2. Kapitálové výdavky 

2.2.1. Oddiel 01 -  Vyššie územné celky 

Rozpo�et     157 579 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie     54 282  tis. Sk 
% plnenia                           34,45 %  

	erpanie kapitálových výdavkov bolo z vlastných zdrojov TSK, z dotácií zo štátneho 
rozpo�tu a z úveru. Najvä�šou položkou kapitálových výdavkov v rámci tohto oddielu je 
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 31 077 tis. Sk, z toho kryté úverom 
�iastka 30 637 tis. Sk.  

Vývoj �erpania kapitálových výdavkov 
(v tis. Sk) 
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 V roku 2006 sa táto položka  výdavkov podie�ala významnou �iastkou na  �erpaní 
kapitálových výdavkov a to vo výške 20 645 tis. Sk, t.j. na 92,20 % rozpo�tu, z toho: 

• nákup softwéru .........................................................................  12 706 tis. Sk 
• nákup licencií .............................................................................. 7 939 tis. Sk  

 V rámci tejto položky bola realizovaná Implementácia iSPIN do zvyšných 20 OvZP a 
implementácia W-Mzdy do 100 OvZP. Boli nakúpené licencie SPIN pre 20 OvZP a W/mzdy 
pre 100 OvZP. Implementa�né práce, ktoré prebiehali až do konca roka 2006.

Nový portál TSK bol pripravovaný od roku 2004, reálne práce za�ali až podpísaním 
zmluvy s firmou Crystal Consulting v lete 2006. Portál bol budovaný na základe rozšírenia 
licencií systému Office2C o modul Portal2C s integrovaným Content Management systémom. 
Sú�as�ou budovania bol aj návrh nového vizuálneho stvárnenia a integrácia s existujúcimi 
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systémami KIS TSK. Portál bol uvedený do ostrej prevádzky na prelome rokov 2006 a 2007. 
Zatia� neplní rolu oficiálnej webovej stránky, nako�ko nie je plne schválený jeho obsah. 

Multilicencia MS pre 150 PC. D�a 17.7.2006, podpísaním zmluvy �.151/2006 medzi 
BSP Softwaredistribution a TSK, TSK pristúpil k existujúcej prihláške �. 5701397 Košického 
samosprávneho kraja, resp. k príslušnej zmluve Microsoft Business �. UN002887, uzavretej 
medzi  Slovenskou republikou (MŠ SR) a spolo�nos�ou Microsoft. V rámci tejto zmluvy TSK 
získal právo používa� na 150 pracovných staniciach licencie MS Windows, MS Office 
Standard a MS Core CAL. 

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

V roku 2006 bol realizovaný nákup v celkovej výške 2 560 tis. Sk, z toho  

• nákup výpo�tovej techniky ................................................................... 2 325 tis.Sk  

• nákup telekomunika�nej techniky ........................................................    193 tis. Sk 

• nákup prevádzkových strojov, prístrojov,  zariadení vo výške ............      42 tis. Sk 

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
      Vznikom Vyšších územných celkov na území Slovenskej republiky v roku 2002 a ich 
situovaním do centier regiónov vznikla objektívna potreba na zriadenie administratívneho 
úradu riadenia Vyššieho územného celku. Štát prostredníctvom Krajského úradu v Tren�íne 
poskytol Tren�ianskemu samosprávnemu kraju priestory  v budove Štátnej správy, v ktorom 
sa aj  v sú�asnom období nachádza hlavné sídlo.  

    Zastupite�stvo TSK  na svojom zasadnutí d�a 25.8.2004 prerokovalo a schválilo 
kúpu nehnute�ností v   k.ú. Tren�ín    zapísaných na LV �. 5550 vo vlastníctve Slovenská 
republika v správe  Krajského  úradu v Tren�íne   ( uznesenie �íslo 276/2004 ). 
    - pozemky:  parc. �. 663/17 vo výmere 3 208 m2,  parc. �.663/1 vo výmere 333 m2,  
                                   parc. �. 663/9 vo výmere 15m2, 

- rozostavanú budovu  na pozemkoch:   parc. �. 663/17,   parc. �. 663/1 a parc. �. 663/9, 
     

 Kúpna zmluva medzi Tren�ianskym samosprávnym krajom a  Krajským úradom  
v Tren�íne o prevode vlastníctva nehnute�nosti v katastrálnom území Tren�ín bola  podpísaná 
d�a 27.08.2004. V septembri roku 2004 za�al TSK spracováva� alternatívny návrh  
Lokalitného programu  pre spracovanie štúdie  administratívnej budovy TSK. D�a 7.12.2004 
pod �íslom MF/9726/2004-82, Ministerstvo financií SR udelilo súhlas s prevodom vlastníctva 
nehnute�nosti zo štátu na TSK.   Zastupite�stvo  TSK na svojom zasadnutí d�a 15.12.2004 
uznesením �. 341/02 schválilo rozpo�et  Tren�ianskeho samosprávneho kraja  na rok 2005, 
ktorého sú�as�ou  bolo aj zaradenie investi�nej akcie  Administratívna budova TSK.  

V mesiaci január 2005  na základe posúdenia lokalitného programu bolo spracované 
Zadanie na Urbanisticko – architektonickú štúdiu  administratívnej budovy TSK. 
Spracovate�om štúdie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a aj realiza�ného 
projektu  sa  stal Neo Domus s.r.o. Jilemnického 2, 911 01 Tren�ín.  
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Mestský úrad  v Tren�íne vydal  rozhodnutia o zmene stavby pred  jej dokon�ením zo 
d�a 21.11.2005 pod �íslom SOcÚ 1039/2005-003/PK,  MsÚ 59781/2005 , ktorým sa upravili 
objemové, dispozi�né, technické a architektonické parametre stavby. 

 Zmluva o dielo medzi TSK a zhotovite�om stavby   ViOn a.s., Továrenská 64 , 953 
01 Zlaté Moravce bola podpísaná d�a 5.1.2006.   
Predmetom zmluvy sú stavebné objekty a prevádzkové súbory: 
SO 101  Administratívna budova, SO 111  Prípojka  vodovodu, SO 112  Prípojka kanalizácie  
SO 113  Prípojka plynu, SO 114  Prípojka  VN, SO 115  Preložka  NN káblov  2.etapa 
SO 116  Prípojka slaboprúdu , SO 117  Spevnené plochy, SO 118  Sadové úpravy   
PS  201  Trafostanica , PS  203  Kuchy�a, PS  204 Vý�ahy, PS  206  Kotol�a, PS  207 
Vzduchotechnika , PS  208  Meranie  a regulácia , PS 209   CO kryt.   
Rozpo�tový náklad stavby spolu : 299 099 562,10 Sk  vrátane DPH
Dátum zahájenia prác:       9.1.2006, dátum ukon�enia prác :  31.12.2007 
Technický dozor investora: Keramoprojekt Tren�ín a.s.  
Stav k 31.12.2006 - Stavba pokra�uje v roku 2007
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2.2.2.   Oddiel 04  Doprava 

Rozpo�et    65 491 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie   64 858 tis. Sk 
% plnenia                       99,03 %  

2.2.2.1. SC TSK -  �erpanie vo výške 40 738 tis.  Sk 
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 Najvyššou položkou na kapitálových výdavkov SC TSK bol nákup dopravných 
prostriedkov vo výške 24 629 tis. Sk. 
 Boli realizované 

� generálne opravy  12 ks sypa�ov  ........................................................... 16 977 tis. Sk  
� 2 radlice k sypa�u ...................................................................................  581 tis. Sk 
� prestavba vozidla T 815 .............................................................................   901 tis. Sk 
� monitoring ZÚ Fokus   ............................................................................    567 tis. Sk     
� naklada� LOKAST ....................................................................................1 502 tis. Sk 
� 2 radlice k sypa�om .................................................................................     400 tis. Sk 
� vibra�ný val�ek .......................................................................................   321 tis. Sk 
� úžitkové dodávkové vozidlo pre stredisko Partizánske ...........................     500 tis. Sk 
� 2 prídavné zariadenia na frézovanie vozoviek  .......................................  2 163 tis. Sk  
� rozmetadlo na traktor pre stredisko Myjava  ...........................................     117 tis. Sk 
� 2 hydraulické nožnice na orez krovín ......................................................     600 tis. Sk 

 V objeme 12 991 tis. Sk bola realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia, z toho: 
• realizácia nových stavieb ............................................................ .........2 946 tis. Sk  
• rekonštrukcia a modernizácia ...............................................................9 450 tis. Sk  

v tom: - rekonštrukcia cesty Horenická Hôrka    ... 8 950 tis. Sk 
            -rekonštrukcia podláh oprávárenskej dielne  
                                          v Považskej Bystrici ........500 tis. Sk 

• prístavby, nadstavby, stavebné úpravy...................................................  595 tis. Sk 
        vybudovanie dvojitých ocelových zvodidiel Mojtín – Smetli�ka   
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 Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu boli vo výške 2 968 tis. Sk v súlade 
s upraveným rozpo�tom �erpané na:  

� PD rozšírenie dielní Prievidza .....................................................................  220 tis. Sk 
� PD olejového hospodárstva Bánovce nad  Bebravou  a Nitrianske  
       Rudno ...........................................................................................................340 tis. Sk  
� PD olejového hospodárstva Ilava ..................................................................250 tis. Sk  
� PD olejového hospodárstva Považská Bystrica  ............................................297 tis. Sk  
� PD strediska Partizánske................................................................................ 600 tis. Sk  
� PD na vyhotovenie Prie�ahu II/511 Ve�ké Uherce ......................................  130 tis. Sk 
� PD na odkanalizovanie dvorov Tren�ín .......................................................  440 tis. Sk  
� PD na odkanalizovanie dvorov Nové Mesto nad Váhom ...........................  180  tis. Sk  
� PD na odkanalizovanie dvorov Myjava .......................................................  207 tis. Sk  
� PD bleskozvodov budov v Tren�íne a v Novom Meste nad Váhom ...........    45 tis. Sk  
� PD na zníženie rýchlosti na ceste II/517 Považská Bystrica ........................   50 tis. Sk 
� PD sanácie zosuvu  na ceste II/507 Streženice .............................................117  tis. Sk  
� geologický prieskum sanácie zosuvu II/507 Streženice ...............................  92  tis. Sk

2.2.2.2. Financované Tren�ianskym samosprávnym krajom – �iastka 24 120 tis. Sk 

 Uvedená �iastka bola vo výške 23 740 tis. Sk �erpaná na rekonštrukciu mostu 
Lednické Rovne a vo výške 380 tis. Sk na obchvat Brezová pod Bradlom. 

Most �. 078 II/507 Lednické Rovne 
     Zastupite�stvom  TSK zo d�a 31. 8. 2005 uznesením �íslo 439/2005 bol úpravou 
rozpo�tu schválený objem na  rekonštrukciu mosta �. 078 II/507 Lednické Rovne vo výške 
47 200 tis. Sk.  

     Rekonštrukcia mosta bola realizovaná na základe Zmluvy o dielo �íslo 
TSK/2006/016741 zo d�a 6.9. 2006, ktorá bola uzavretá medzi Tren�ianskym samosprávnym 
krajoma Cestnými stavbami Žilina, spol. s.r.o.  

     Stavebné práce boli zahájené d�a 7.9. 2005, pôvodný termín ich ukon�enia bol 
zmluvne dohodnutý na de� 30.6.2006. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok 
po�as zimného obdobia bol podpísaný Dodatok �. 1 o úprave termínu ukon�enia prác k 31. 7. 
2006. 

Od 7. 9. 2005 do 31. 12. 2005 boli na tejto stavbe realizované práce  vo výške  
22 660 253,70- Sk. V roku 2006, t. j. od 1. 1. 2006 do  30. 6.  2006 kedy bola  rekonštrukcia 
mosta dokon�ená,  boli vykonané stavebné práce  vo výške 23 739 729,- Sk. 

Celkové skuto�né náklady na rekonštrukciu mosta boli vo výške 46 399 982,70 Sk. 
Náklady na projektovú dokumentáciu mosta boli financované zo zdrojov SC TSK vo výške 
531 487,- Sk. 

     Kolauda�ným rozhodnutím vydaným  Obvodným  úradom dopravy a pozemných 
komunikácií v Považskej Bystrici, ktoré nadobudlo právoplatnos� k  9. 11. 2006, bolo 
povolené  užívanie stavby „ Rekonštrukcie mosta �. 078 II/507 Lednické Rovne“, objekt 201-
00 Most cez rieku Lednica“ v katastrálnom území obce Lednické Rovne. 
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     Zasadnutím Z TSK d�a 13. 12. 2006 bolo uznesením �. 132/06 zverené do správy SC 
TSK technické zhodnotenie „ Rekonštrukcia mosta �. 078 II/507 Lednické Rovne“ vo 
finan�nom objeme 46 399 982,70 Sk, pod�a §6, ods.2 zákona NR SR �. 446/2001 o majetku 
vyšších územných celkov, ku d�u 13. 12. 2006. 

Dopravno-urbanistická štúdia (DUŠ) obchvatu Brezová pod Bradlom( v rámci preložky 
cesty II/499 )  
Vymedzenie   územia –vecný obsah  riešenia  DUŠ: Obchvat  mesta Brezová pod Bradlom  
- cesta II/ 499, v d�žke cca 1,4 km  od križovatky  II/ 499( Myjavská) s ul. Bukovská po 
napojenie na jestvujúcu cestu II/499    
Dôvody a ú�el navrhovaného riešenia  Tren�iansky samosprávny kraj  uznesením 
zastupite�stva TSK �. 259/04 zo d�a 23.6. 2004 schválil platnos� „Zmien a doplnkov 
Územného plánu  ve�kého územného celku ( ZaD ÚPN VÚC )Tren�ianskeho kraja “. Sú�asne 
bolo  vydané  Všeobecné záväzné nariadenie  TSK �.7/2004 , schválené uznesením 
�.260/2004 . V záväznej �asti ZaD ÚPN VÚC Tren�ianskeho kraja  v oblasti  rozvoja 
nadradenej  dopravnej infraštruktúry , kapitola 7.1. – cestná infraštruktúra, pod bodom 7.1.9. 
bola  zakotvená  územná rezerva – koridor pre cestu II/ 499 ako cesty regionálneho významu. 
Podmienky pre spracovanie  DUŠ  vychádzajú zo :
-   záväznej �asti  schválenej a právoplatnej územnoplánovacej dokumentácie  
-   ZaD ÚPN VÚC Tren�ianskeho kraja  
-   ÚPN  mesta Brezová pod Bradlom   resp. Zmeny  ÚPN mesta Brezová pod Bradlom 
-   zložitosti územnotechnických podmienok  územia,  v ktorom sa uvažuje  s umiestnením    
    obchvatu (preložky )  cesty  II/499 . 
Varianty riešenia: 
-   nultý variant – dnešný stav  cesty II/ 499 
-  základný  variant   v súlade s trasou platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta   
Brezová pod Bradlom. Vzh�adom na skuto�nos�, že v sú�asnom období  mesto Brezová  pod 
Bradlom prerokováva  Zmenu �.1  ÚPN mesta Brezová pod Bradlom , ktorá mení pôvodnú 
trasu,  aby boli rešpektované  podmienky dodržania platného územného plánu mesta, bolo zo 
strany  mesta záväzne  potvrdené primátorom, že v prípade preukázania  technického riešenia 
(ako dôvodu ekonomického)  trasovanie nebude obhájite�né vo�i prerokovávanej zmene  
ÚPN , následne  mesto zabezpe�í zmenu ÚPN mesta v súlade so spracovanou  a odsúhlasenou 
DUŠ.   
Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie -  Technické parametre :   
 - kategória cesty C 9,5/70-60 ,  
 - prípadný iný parameter musí by� preukázaný súlad  s príslušnou  STN  73 6101  
 Postup prípravy akcie   
-  Zadanie pre spracovanie  DUŠ  Brezová pod Bradlom (v súlade s predbežným  rokovaním    
    s mestom Brezová pod Bradlom  z 24.03.2006) 
-  Zhotovite� projektovej dokumentácie : KO	AJDA – ateliér architektúry Nitra , Dlhá 16,   
    949 01 Nitra, Zmluva o dielo �. 02/2006 ,  podpísaná d�a: 07.07.2006 s lehotou 
   spracovania dokumentácie  15.12.2006  a cenou: 380 800,- Sk s DPH 
Stav k 31.12.2006 - DUŠ bola odovzdaná v termíne a ukon�ená fakturáciou pod�a 
uzatvorenej zmluvy o dielo.  
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2.2.3.  Oddiel 07 -  Zdravotníctvo 

Upravený rozpo�et    41 019 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie               37 003 tis. Sk 
% plnenia k UR            90,21  %  
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Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 

    TSK poukázal kapitálový transfer v objeme 29 988 tis. Sk, z toho 29 930 tis. Sk bolo 
ur�ených na CT prístroja a 58 tis. Sk na kabeláž k CT prístroju. 

V roku 2006 bolo z darovaných prostriedkov vo výške 504 tis Sk financované 
zakúpenie nasledovných prístrojov: 

• ventila�ný prístroj .................................................................................   114 tis. Sk
• klimatizácia – serverov�a .....................................................................     45 tis. Sk
• lineárny dávkova� Braun ......................................................................     87 tis. Sk
• fetálny monitor FC 1400 ......................................................................    198 tis. Sk
• Vyšetrovacia lampa..............................................................................       60 tis. Sk

Nemocnica s poliklinikou  Považská Bystrica 

 Zdroje financovania kapitálových výdavkov v roku 2006 boli 6 000 tis. Sk zo zdrojov 
TSK a 2 101 tis. Sk z vlastných zdrojov .  

 Finan�né prostriedky boli použité na nákup nových strojov, vrátane technického 
zhodnotenia: 

• automatizovaný monitorovací systém pre spa�ov�u NsPv v �iastke ..........3 053 tis. Sk 
•  zariadenie na diagnostiku sluchu ECHOPORT pre ORL............................  229 tis. Sk  
• 4 ks monitorov vitálnych funkcií a centrálny monitoring  
       JIS interného oddelenia ............................................................................     894 tis. Sk 
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• diagnostický USG prístroj .........................................................................  1 824 tis. Sk  


alej boli použité finan�né prostriedky nasledovne: 
• 2 ks servoventilátorov pre OAIM...................................................................397 tis. Sk  
• Rekonštrukcia a reprofilizácia LPS.................................................................461 tis. Sk 
• Energetické úpravy .........................................................................................  45 tis. Sk 
• Polohovacie postele ........................................................................................ 115 tis. Sk 
• Rekonštrukcia kotolne ....................................................................................   80 tis. Sk 
• Gynekologický vyšetrovací stôl .....................................................................   50 tis. Sk 
• elektrokoagulátoru pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie ....................... 150 tis. Sk 
• softvér .............................................................................................................   66 tis. Sk 
• autoklávu pre o�né oddelenie  ........................................................................ 100 tis. Sk  
• elektrickú odsáva�ku pre interné oddelenie...................................................... 14 tis. Sk  
• EKG pre internú príjmovú ambulanciu ........................................................     85 tis. Sk  
• autorefraktometru pre o�né oddelenie ..........................................................     45 tis. Sk 
• 2 ks diamantových nožov pre o�né oddelenie ...............................................   94 tis. Sk  
• artrokliešte pre ortopedické oddelenie......................................................... .    46 tis. Sk 
• audiometer pre ORL oddelenie .....................................................................  136 tis. Sk 
• tympanometer pre ORL oddelení ................................................................... 128 tis. Sk  
• elektrická pec pre stravovaciu prevádzku .....................................................    89 tis. Sk 

Na stavby vrátane technického zhodnotenia bola v roku 2006 �erpaná �iastka 74 tis. Sk na 
rekonštrukciu obvodového pláš�a lôžkového monobloku NsP v súlade so zmluvou o dielo zo d�a 
12.12.2005. Rekonštrukcia bola ukon�ená  d�a 20.12.2006. 

Nemocnica s poliklinikou Myjava 

 Zdroje financovania kapitálových výdavkov v roku 2006 boli 1 015 tis. Sk zo zdrojov 
TSK a 728  tis. Sk sponzorské príspevky. 

 V roku 2006 boli �erpané finan�né prostriedky nasledovne: 
• Gastrofibroskopu ........................................................................................... 486 tis. Sk 
• parného sterilizátoru....................................................................................... 479 tis. Sk 
• chladni�ky......................................................................................................   53 tis. Sk  
• p�úcny ventilátor............................................................................................   97 tis. Sk  
• hematologický analyzátor.............................................................................   295 tis. Sk 
• flexibilný fibroskop........................................................................................ 111 tis. Sk  
• echo screen ................................................................................................. .. 185 tis. Sk 
• posledná splátka sanitky pre RZP.................................................................    37 tis. Sk 
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2.2.4.  Oddiel 08 -  Kultúrne služby

Rozpo�et          28 888 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie     17 433 tis. Sk 
% plnenia               60,35 %  

 Skuto�né �erpanie kapitálových výdavkov vrátane vlastných zdrojov príspevkových 
organizácií bolo vo výške 20 084 tis. Sk, z toho klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 510 
tis. Sk, knižnice 1 301 tis. Sk, múzeá a galéria 15 216 tis. Sk a ostatné kultúrne služby vrátane 
kultúrnych domov 3 057 tis. Sk. 
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Finan�né prostriedky boli použité vo výške 20 084 tis. Sk nasledovne: 

Hornonitrianska hvezdáre� v Partizánskom  
� dokon�enie rekonštrukcie stavby astronomickej pozorovate�ne - Fri�ovho  
      dom�eka ............................................................................................... ..........250 tis. Sk 

Rekonštrukcia bola za�atá v októbri 2005 a na základe zápisu o odovzdaní stavby 
zo d�a 16.11.2006 bola ukon�ená. Akcia bola zaradená do majetku v celkovej 
Hodnote 450 tis. Sk.  

� paralaktická montáž pre chromosférický �alekoh�ad (WaM 6000).................17 tis. Sk 
� montáž VaM 6000 ........................................................................................  243 tis. Sk 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Tren�íne 
� nákup výpo�tovej techniky.............................................................................217 tis. Sk
� telekomunika�nej techniky – telefónnej ústredne...........................................  68 tis. Sk 

Považská knižnica v Považskej Bystrici  
� elektroinštalácia požiarne hlásky.................................................................... 200 tis. Sk  
� rekonštrukcia podlahy v suteréne budovy...................................................... 200 tis. Sk  
� kúpa servera do knižnice................................................................................ 130 tis. Sk  
� na projekt s MK SR „Ochrana a sprístup�ovanie knižni�ného fondu“...........196 tis. Sk 
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Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 
� nákup výpo�tovej techniky...........................................................................  36 tis. Sk 
�  regálového komplexu................................................................................   254 tis. Sk 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Tren�íne  
� výmena riadiacej jednotky v poplachovom systéme proti narušeniu  

 bezpe�nosti ...................................................................................................   74 tis. Sk 
� na projekt s MK SR „Zvýšenie bezpe�nosti a ochrana výstavných 
      i depozitných priestorov“ ...........................................................................    353 tis. Sk 
� nákup zbierok .................................................................................................300 tis. Sk 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 
� rekonštrukcia budovy školy pre potreby Vlastivedného múzea 
      a Považského osvetového strediska............................................................4 412 tis. Sk 
�  vybavenie laboratória sušiarne – nákup sušiarne......................................      90 tis. Sk
� projekt s MK SR  „Vybavenie depozitárov univerzálnym  
      uzamknute�ným mobiliárom zabezpe�ujúcim ochranu  
      umelecko-historických a etnografických zbierok výnimo�nej povahy“ ...    570 tis. Sk 
� „Elektronické zabezpe�enie depozitára a expozi�ných priestorov“  

(kaštie� Jasenica).............................................................................................298 tis. Sk 

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
� rekonštrukcia strechy na budove Ul. V. Clementisa v Prievidzi.................2 379 tis. Sk  
� regálový systém vcelku..................................................................................250 tis. Sk  
� ukon�enie investi�nej akcie z roku 2005 – rekonštrukcia objektu 
      na Ul. V. Clementisa v Prievidzi.................................................................. 759 tis. Sk 
� projekt „Ochrana depozitných priestorov Hornonitrianskeho  
     múzea v Prievidzi, bezpe�nos� v objekte na Ul. V. Clementisa v Prievidzi 1 955 tis. Sk 
� bezpe�nos� v objekte na Ul. V. Clementisa v Prievidzi .....................    ........368 tis. Sk 

Tren�ianske múzeum v Tren�íne 
� úhrada kolauda�nej raty na rekonštrukciu Rotundy........................................316 tis. Sk 
�  Draškovi�ov kaštie� – expozícia Alžbety Báthori.........................................100 tis. Sk 
�  Draškovi�ov kaštie� – nákup zbierkových predmetov pre novozriadenú  

Expozíciu ........................................................................................................200 tis. Sk  
� zriadenie expozície v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom 800 tis. Sk 
� „Rozšírenie EZS v nových expozíciách Tren�ianskeho hradu“.....................216 tis. Sk 
�  „Projektová dokumentácia statickej sanácie hospodárskej budovy 
      a odstránenia sú�asného havarijného stavu“...................................................176 tis. Sk 
� vybudovanie elektrickej zabezpe�ovacej signalizácie Karner sv. Michala... 150 tis. Sk  
� výroba atypických okien pre objekt Karner sv. Michala ...............................150 tis. Sk 
� expozi�né vybavenie do objektu Karner sv. Michala.....................................100 tis. Sk  
� nákup zbierkových predmetov........................................................................500 tis. Sk 
�  sie�ové prepojenie kancelárií ekonomického oddelenia na spracovanie  
       ú�tovníctva v programe iSPIN a priestorov pošty a registratúry.................  60 tis. Sk 
� investi�né vybavenie na spracovanie zbierkových predmetov v programe 

CEMUZ.......................................................................................................... 358 tis. Sk 
�  dodávka vyhrievania ž�abov strechy Barborinho paláca..............................   68  tis. Sk 
� obstaranie bleskozvodu na vežu Tren�ianskeho hradu.................................. 214 tis. Sk 
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Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
� tla�iare� ......................................................................................................... 35 tis. Sk  
� dataprojektor s príslušenstvom........................................................................89 tis. Sk 

Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi 
� prístavba Kultúrno-spolo�enského centra ..................................................2 500 tis. Sk  
� LCD datavideoprojektor a notebook a 3 PC..............................................    262 tis. Sk 

Myjavské osvetové stredisko v Myjave  
� kopírovací stroj ..............................................................................................80 tis. Sk

Tren�ianske osvetové stredisko v Tren�íne  
� dataprojektor, notebook................................................................................  91 tis. Sk  
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2.2.5.  Oddiel 09 -  Vzdelávanie

Rozpo�et     56 284 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie    52 729 tis. Sk 
% plnenia               93,68 %  

	erpanie finan�ných prostriedkov v roku 2006 v �iastke 57 125 tis. Sk bolo kryté 
zdrojmi zo štátneho rozpo�tu, z rozpo�tu zria�ovate�a, z vlastných zdrojov príspevkových 
organizácií (výnosov) a prevodov z fondov (osobitne sledované prostriedky rezervného fondu 
sú darované finan�né prostriedky organizácií). 

2.2.5.1. Rozpo�tové organizácie 
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	erpanie vo výške 5 763 tis. Sk je pod�a jednotlivých rozpo�tových organizácií nasledovné: 

Gymnázium Myjava 
� projektová dokumentácia na dobudovanie školskej jedálne........................ 425 tis. Sk
� prístavba komplexu gymnázia – stavebné práce ..........................................686 tis. Sk

Gymnázium Partizánske  
� projekt MDPaT  SR Digitálni štúrovci .......................................................... 74 tis. Sk

     
Gymnázium M.R.Štefánika Nové Mesto nad Váhom 

� PD sanácia a izolácia základných múrov školy...............................................297 tis. Sk
     

Gymnázium �. Štúra Tren�ín 
� ŠJ  škrabka zemiakov, el. panva......................................................................265 tis. Sk   
� projekt MDPaT SR Digitálni štúrovci ........................................................... 42 tis. Sk

       
SPŠ Myjava 

� ŠJ umýva�ka riadu , konvektormat ..............................................................  185 tis. Sk 
� projekt MDPaT  SR Digitálni štúrovci ......................................................... .110 tis. Sk   
� INFOVEK ........................................................................................................75 tis. Sk   
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� dofinancovanie projektov ...............................................................................91 tis. Sk
        

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom  
� ŠJ - smažiaca panva........................................................................................139 tis. Sk  

Stredná priemyselná škola Handlová 
� ŠJ – elektrická panva ..................................................................................... 150 tis. Sk 

Obchodnká akadémia Považská Bystrica  
� regulácia vetvy ÚK........................................................................................   90 tis. Sk 

Obchodná akadémia Milroslava Hodžu Tren�ín  
� viacú�elový športovo-relaxa�ný areál ........................................................... 100 tis. Sk 
� Pásový schodolez ........................................................................................... 200 tis. Sk  
� ŠJ  konvektomat ............................................................................................. 400 tis. Sk

 .       
Stredná umelecká škola  Tren�ín  

� osobné motorové vozidlo.................................................................................735 tis. Sk
      

Domov mládeže  Tren�ín 
� žehli� bielizne, plynový sporák, pánve,......................................................     499 tis. Sk 
� rekonštrukcia kotolne a  okien v spolo�enskej miestnosti............................1 200 tis. Sk 

  

2.2.5.2. Príspevkové organizácie 
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	erpanie vo výške 51 362 tis. Sk je pod�a jednotlivých príspevkových organizácií 
nasledovné: 
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Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Prievidza  
� rekonštrukcie prívodného potrubia, rozvod elektrickej, plynovej kotolne..1 361 tis. Sk  
� ŠJ gastrozariadenia........................................................................................  840 tis. Sk  
� DM záložný zdroj el. energie, mangel .........................................................  320 tis. Sk

          ... 
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Púchov 

� u�eb�a kaderníctva a ostatných služieb .......................................................1 947 tis. Sk
� projektová dokumentácia na u�eb�u kaderníctva a ostatných služieb .........     65 tis. Sk  
� ŠJ elektrický robot, elektrický kotol. .........................................................    281 tis. Sk

         
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Tren�ín 

� interiérové a telekomunika�né vybavenie.......................................................117 tis. Sk  
� dopravné prostriedky...................................................................................... 917 tis. Sk 
� odborné u�ebne............................................................................................... 381 tis. Sk 
� Areál zdravia.................................................................................................2 085 tis. Sk  
� ŠJ konvektomat.............................................................................................   764 tis. Sk

     
Združená stredná odborná škola Púchov 

� U�ebná pomôcka - CNC stroj......................................................................... 150 tis. Sk 
� projektová dokumentácia „Vybudovanie kotolní na Kolonke“ ..................... 623 tis. Sk 

rekonštrukcia výmenníkovej stanice (z úveru)............................................ 1 806 tis. Sk

Združená stredná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom 
� mechanická plošina, interaktívna tabu�a, interiérové vybavenie.................   313 tis. Sk  
� nadstavba vstupnej �asti školy (z úveru) .....................................................3 658 tis. Sk 
� vyhotovenie geometrického plánu ..............................................................       6 tis. Sk

  
Združená stredná škola  Milana Rastislava Štefánika  Brezová pod Bradlom  

� rekonštrukcia vykurovania dielní  ...............................................................   330 tis. Sk

Združená stredná škola  Myjava 
� automobilový trenažér ................................................................................... 494 tis. Sk 
�  DM pra�ka .................................................................................................... 151 tis. Sk

    
Združená stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom  

� projekt MDPaT  SR Digitálni štúrovci............................................................. 45 tis. Sk
              

Združená stredná škola  elektrotechnická Stará Turá   
� osobné motorové vozidlo ............................................................................... 428 tis. Sk 
� rekonštrukcia strechy športovej haly............................................................1 609 tis. Sk 
� ŠJ konvektomat , umýva�ka riadu ...............................................................   464 tis. Sk

     
Združená stredná škola Nováky 

� rekonštrukcia vodovodného potrubia ..........................................................   492 tis. Sk

Združená stredná škola stavebná Prievidza 
� rekonštrukcia kultúrneho zariadenia ..........................................................  1 829 tis. Sk 
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Spojená škola s organiza�nými zložkami (Strené odborné u�ilište, Stredná priemyselná 
škola, Obchodná akadémia)  Partizánske  

� analytické váhy................................................................................................  83 tis. Sk 
� ŠJ konvektomat .............................................................................................. 568 tis. Sk

Spojená škola Tren�ín  
� rekonštrukcia vzduchotechniky bazénu ...................................................... 3 892 tis. Sk

Spojená škola Bánovce nad Bebravou 
� výstavba dielní a odborných u�ební............................................................  6 232 tis. Sk 
� bezbariérový vstup..........................................................................................659 tis. Sk

             
Stredné odborné u�ilište stavebné Považská Bystrica 

� ŠJ škrabka zemiakov ....................................................................................    50 tis. Sk

Stredné odborné u�ilište Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou  
� ŠJ konvektomat, elektrická rúra ....................................................................  260 tis. Sk 

Stredné odborné u�ilište  strojárske a elektrotechnické Dubnica nad Váhom 
� rekonštrukcia strechy dielní s fasádou ..........................................................  194 tis. Sk

         
Stredné odborné u�ilište strojárske Považská Bystrica 

� riadiaca klávesnica, po�íta�e  .......................................................................   349 tis. Sk 
� projektová dokumentácia a realizácie Rekonštrukcia pary na horúcovod ...   201 tis. Sk 
� rekonštrukcia pary na horúcovod ................................................................ 3 251 tis. Sk 
� rekonštrukcia strechy starej dielne............................................................... 1 400 tis. Sk 

       
Stredné odborné u�ilište Prievidza, ul. Falešníka  

� zvára�ský agregát 2 ks .................................................................................   142 tis. Sk 
� mera�e tepla ................................................................................................    199 tis. Sk 
� projektová dokumentácia  kotolne dielní ...................................................      10 tis. Sk 
� projektová dokumentácia Rekonštrukcia strechy telocvi�ne .....................     198 tis. Sk

Stredné odborné u�ilište odevné a textilné 
� rekonštrukcia a prístavba SOU odevné a textilné.......................................  8 280 tis. Sk

     
Stredné odborné u�ilište strojárske Tren�ín 

�  vasanácia telocvi�ne....................................................................................  1 200 tis. 
Sk

� rekonštrukcia a zateplenie strechy SOU................................................... 1 800 tis. Sk
         

Stredné odborné u�ilište Nové Mesto nad Váhom 
� osobný automobil..........................................................................................   322 tis. Sk
    

Škola v prírode Brezová pod Bradlom 
� projektová dokumentácia rekonštrukcie ÚK.................... ...........................     11 tis. Sk
� rekonštrukcie ÚK.........................................................................................      23 tis. Sk

          
Škola v prírode K�a�no 

� umýva�ka riadu................................................................................................  60 tis. Sk
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�  rekonštrukcia �istiarne odpadových vôd .................................................. 502 tis. Sk

  
2.2.5.3 .  Financované Tren�ianskym samosprávnym krajom 7 199 tis. Sk
Projekt �. 2004-OPZI–311–TN–0580– SOU J. Ribaya Bánovce n/Bebravou 
Názov stavby  :  Komplexná rekonštrukcia  budov SOU Juraja Ribaya Bánovce nad  
                                   Bebravou  
Ú�el realizácie stavby: projekt realizuje komplexnú rekonštrukciu budov SOU J. Ribaya v  
Bánovciach n/Bebravou, ako pilotnej školy Združenia automobilového priemyslu Slovenskej 
republiky pre vzdelávanie zamestnancov do automobilového priemyslu. 
Príprava a realizácia  sa uskuto��uje v rámci Opera�ného programu –základná infraštruktúra, 
Podopatrenie  - Budovanie  a rozvoj školskej infraštruktúry. 
Postup prípravy a realizácie stavby:   
Projektant: Ing. Roman Ková�ik  04/2004 
Stavebné povolenie  vydané : Mesto Bánovce nad Bebravou  15.6.2004, výst.306/2004, 
pred�ženie platnosti stavebného povolenia d�a 6.11.2006 Pod �. 2738/5642/2006 
Vybratý zhotovite�:  fy SIKERS  Považská Bystrica  
Zmluva o financovaní stavby s Ministerstvom výstavby a verejných prác je na podpis súbežne 
s vytvorením samostatného ú�tu v štátnej pokladni na financovanie stavby.  
Náklady na prípravu a realizáciu  stavby  vo výške 11 850 000,- Sk.  
Spolufinancovanie TSK vo výške   355 000,- Sk a Stredoeurópska nadácia  CEF   poskytla  
�iastku 237 000,- Sk. TSK okrem spolufinancovania projektu sa podie�al aj �iastkou 2 907 tis. 
Sk. 
Navýšenie rozpo�tu stavby: Dodatkami �. 1-3 k základnej Zmluve o dielo bola zvýšená cena 
diela o sumu  hradenú z rozpo�tu TSK. Dodatky boli vypracované z dôvodu naviac prác, 
ktoré vznikli po�as realizácie rekonštrukcie. Dodatok �.1  vznikol zlou skladbou okien do 
priestoru u�ební. Nako�ko priestory   u�ební nie sú klimatizované, tieto okná museli by�
zamenené na otvárate�né. Dodatok �. 2   Po�as realizácie stavebnej �asti zatep�ovania objektu 
na �elných stenách budov SOU sa po  demontáži krycích trapézových plechov, ktoré boli na 
týchto stenách,  objavili materiály( výpl�ové murivo hrúbky  15 cm a izolácia z heraklitových 
dosiek ), na ktoré navrhnutý  zatep�ovací systém nebolo možné  realizova�.    
Dodatok �. 3 projekt pôvodne riešil spôsob odvádzania daž�ových vôd, ktorý sa po�as 
realizácie rekonštrukcie ukázal ako nedostato�ný z dôvodu zlého zaústenia. Projekt musel by�  
dodato�ne upravený. Všetky doplnky vznikli z dôvodu úpravy pôvodnej dokumentácie, ktorá 
bola predložená do opera�ného programu ale nebola v plnom rozsahu  schválená. 
Objednávate� TSK,  prostredníctvom stavebného dozoru súhlasil so všetkými úpravami.  
Stav k 31.12.2006. Stavba bola pod�a uzatvorenej Zmluvy o dielo odovzdaná a prevzatá 
a toho �asu je v štádiu kolauda�ného konania. Finan�ne nie je ukon�ená.  
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2.2.6.  Oddiel 10 -  Sociálne zabezpe�enie

Rozpo�et      50 844 tis. Sk 
Skuto�né �erpanie     56 531  tis. Sk 
% plnenia                111,19 %  

 Skuto�né �erpanie kapitálových výdavkov bolo vyššie z dôvodu použitia 
mimorozpo�tových prostriedkov. 

  Kapitálové výdavky sociálne zabezpe�enie 
          (v tis. Sk) 
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Financované rozpo�tovými organizáciami
Financované TSK a rozpo�tovými organizáciami

2.2.6.1. Rozpo�tové organizácie vo výške  15 371 tis. Sk 

Kapitálové výdavky pod�a jednotlivých rozpo�tových organizácií boli �erpané nasledovne: 

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Bzince pod Javorinou 
� suši�ka bielizne  ............................................................................................. 100 tis. Sk

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom 
� PD na rekonštrukciu  priestorov na šatne zamestnancov   .............................   50 tis. Sk 

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horná Mariková  
� elektrická  pec  ............................................................................................... 150 tis. Sk 

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horné  Srnie 
� kombi sporák................................................................................................... 111 tis. Sk 
� rekonštrukcia plynovej kotolne....................................................................... 903 tis. Sk 
� PD na rekonštrukciu   plochej strechy ............................................................    4 tis. Sk                                                   

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb  Myjava 
� žehli� do prá�ovne ......................................................................................... 190 tis. Sk    
� ve�kokapacitná  prá�ka a suši�ka bielizne ..................................................... 350 tis. Sk 
� PD a bezbariérového vstupu v pavilóne „E“ ..................................................   80 tis. Sk 
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�  snežná fréza ...................................................................................................   47 tis. Sk 

DEMY  - Domov sociálnych služieb  Tren�ín  
� rekonštrukcia kúpe�ní ...................................................................................  640 tis .Sk  
� sprchové lôžko ..............................................................................................    93 tis. Sk 

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Nová Bošáca 
� ve�kokapacitná prá�ka .................................................................................. 166 tis. Sk 

Centrum sociálnych služieb Nitrianske Pravno 
� umýva�ka riadu .............................................................................................   92 tis. Sk 
� diel�a na pracovnú rehabilitáciu....................................................................   29 tis. Sk  

Domov sociálnych služieb  Adamovské Kochanovce 
� úžitkové motorové vozidlo  .......................................................................... 554 tis. Sk            

Humanity – Centrum sociálnej pomoci Ve�ká Lehôtka  
� úžitkový osobný automobil ........................................................................... 495 tis. Sk 

Centrum sociálnych služieb Tren�ín JUH  
� rekonštrukcia  odsávania v kuchyni ...........................................................  848 tis. Sk 
� krája� zeleniny.............................................................................................    49 tis. Sk 

Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov 
� PD a rekonštrukcia 	OV............................................................................   5 484 tis. Sk 
� fréza ..........................................................................................................         50 tis. Sk 

Domov sociálnych služieb Pruské  
� suši�ka bielizne ...........................................................................................    117 tis. Sk 

Domov sociálnych služieb Púchov Nosice  
� mikrobus .........................................................................................................700  tis. Sk 
� osobný automobil ........................................................................................... 262 tis. Sk 

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Púchov Kolonka 
� PD na tepelný zdroj  ....................................................................................... 225 tis. Sk

Chmelinec, DD - DSS  Púchov  
� smažiaca panvica ............................................................................................ 164 tis. Sk 

SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci Slávnica 
� PD na rekonštrukciu 	OV ............................................................................ 300 tis. Sk

Domov sociálnych služieb Zemianske Podhradie  
� traktor s príslušenstvom ................................................................................ 200 tis. Sk 

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Považská Bystrica 
� žehliaci stroj .................................................................................................. 115 tis. Sk 
� odvlh�enie budovy DD2 ............................................................................... 451 tis. Sk    

Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom 
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� vybavenie prá�ovne........................................................................................782 tis. Sk 
� polohovacie postele ....................................................................................... 800 tis. Sk 
� pojazdné elektrické  zdviháky ....................................................................... 178 tis. Sk 
� TV do jedálne..................................................................................................   48 tis. Sk 
� sprchové lehátko............................................................................................... 79 tis. Sk 
� vstupná brána  ..................................................................................................81  tis. Sk  
� systém núdzových  tla�idiel do izieb bezpe�nostná  signalizácia objektu ...   384 tis. Sk 

2.2.6.2. Financované  Tren�ianskym samosprávnym krajom 41 160 tis. Sk 

Rozpo�et na uvedené investi�né akcie bol vo výške 36 283 tis. Sk. Rozdiel vo výške 
4 877 tis. Sk  financovaný zo zdrojov TSK je poh�adávkou TSK vo�i EÚ a ŠR za projekty.  

Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom   
Zhodnotenie sú�asného stavu  z h�adísk : 
Spôsob nadobudnutia  nehnute�nosti : kúpou administratívnej budovy súpisné �. 604., ul. 
Bernolákova 14,  Nové Mesto n / Váhom  na  základe  uznesenia zastupite�stva TSK  
�.313/2004  zo d�a 20.10.2004 a kúpno-predajnej zmluvy  z 27.10.2004, cena 14 mil. Sk. 
Ú�el kúpy a realizácie stavby :  vybudovanie  ú�elového objektu „Centra  sociálnych služieb“ 
Nové Mesto nad Váhom.  
Postup prípravy a realizácie stavby:  stavebná �innos� bola  riešená v dvoch formách 
a etapách :  Stavebné  úpravy pozostávajúce z búracích prác pod�a spracovanej dokumentácie, 
vydaný súhlas  Mestom Nové Mesto nad Váhom  d�a  18.03.2005. Zhotovite�om je  ViOn 
a.s., Zlaté Moravce, zmluvná cena  2 337 532,50  Sk s DPH.  
Nadstavba  a stavebné úpravy : 
Stavebné práce  pozostávajú zo stavebných  objektov  SO 100 - Prevádzková budova, SO 102  
-Prípojka elektro N.N ,  SO 103 – Prípojka plynu, SO-110 - spevnené plochy a sadové úpravy, 
prevádzkového súboru PS 201- kuchy�a.  
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení a  zmene stavby bol vydaný Spolo�ným 
stavebným úradom v Novom Meste nad Váhom  d�a 17.06.2005 , pod zn.  A/2005/00513/Tr . 
Stavebné povolenie  vydané Spolo�ným stavebným úradom Nové Mesto nad Váhom d�a  
13.09.2005 , pod  zn. A/2005/00761/Tr. Medzi TSK a zhotovite�om ViOn a.s. Zlaté Moravce 
bola uzatvorená d�a 3.06.2005 Zmluva o dielo �. 11-1805 /S/ 2005 na akciu  „Nadstavba 
a stavebné úpravy CSS - Nové Mesto n/ Váhom“.
V rámci realizácie stavby  boli podpísané tri Dodatky k pôvodnej zmluve ( �.1- zmena 
rozpo�tových nákladov, �.2-pred�ženie lehoty výstavby, �.3- zmena rozpo�tových nákladov ) 
Naviac práce a Dodatok �.1 k zmluve o dielo �. 11-1805/S/2005 v sume 3 199 343,- Sk 
vyplynul zo zistených skuto�ností po  odstránení  vnútorných  omietok, ke� bola obhliadkou 
zistená neexistencia vencového systému  v �asti stavby (medzi osami �.8 a �.12), ktorý má 
priamy vplyv na  nedostato�nú  priestorovú tuhos� stavby v 2.NP . 
-. Dodatok �.3. ( z kontrolného d�a 4.4.2006) – naviac práce oproti pôvodnému rozpo�tu  vo 
výške 5 232 000,- Sk  z dôvodu  požiadaviek  stavebného konania, statického posudku, 
požiadaviek  požiarnej ochrany a následnej zmeny v realiza�nom projekte . 
Lehota realizácie stavby pod�a Dodatku �.2 k ZOD:  31.07.2006- Stavba bola odovzdaná 
preberacím protokolom d�a 9.8.2006. 
Stav k 31.12.2006:  D�a 12.12.2006 bolo vydané kolauda�né rozhodnutie a povolenie 
o užívaní stavby. Kolauda�né rozhodnutie nadobudlo právoplatnos� 15.12.2006. Ukon�ené 
dielo bolo odovzdané do užívania  CSS - Nové Mesto nad Váhom v hodnote 84 096 075, 24 
Sk. 
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Projekt �. 2004 - OPZI – 313 – TN – 0036/2 DSS - Dolný Lieskov  
Názov stavby: „DSS  Dolný Lieskov – prístavba pavilónu pracovnej terapie“ 
pripravovaný  a realizovaný v rámci Opera�ného programu –základná infraštruktúra.  
Stavba  je  dvojpodlažná, pozostáva z 
       I.NP.   – vybavené  pre  pracovnú terapiu  
       II. NP. – na presun administratívy  s tým ,že pôvodné priestory budú využité pre telesne   
                      postihnutých (bezbariérový prístup)  
Stav prípravy  a realizácie: 
Projektant  stavby: TECH Projekt spol. s r.o., Pribinovo nám.3, 971 01 Prievidza  a Varga 
Projekt  Ing. �ubomír Varga , Lesná ul.19, 972 01 Bojnice.  
Zhotovite� stavby: RoLo, s.r.o., Hlavná 74, 020 01 Streženice
Zmluva  o dielo �.2006/0050, z 12.06.2006 
Lehota plnenia:  06/2006 až 05/2007 
Náklady na prípravu a realizáciu  stavby:  
Celková cena diela s DPH  vo výške: 7 969 969,- Sk   
Spolufinancovanie TSK: vo výške 5%, = 398,5 tis. Sk 
Stavebné povolenie vydal: Obec Dolný Lieskov  d�a 30.04.2006, �.2004/253-TS1-A/10 
Odovzdanie staveniska :  15.06.2006 
Stav k 31.12.2006 :  
Zhotovite� stavby do 31.12.2006 zrealizoval hrubú stavbu a pokra�uje pod�a schváleného 
harmonogramu stavby. Je predpoklad, že zhotovite� stavby dodrží lehotu výstavby pod�a 
uzatvorenej zmluvy o dielo do konca 05/2007  

Projekt �.2004–OPZI–313–TN–0034/2 –DSS Myjava, Staromyjavská  77 
Názov stavby: „Rekonštrukcia strechy  na sedlovú  na pavilóne „E“ 
pripravovaný  a realizovaný v rámci Opera�ného programu –základná infraštruktúra.  
Stavba pozostáva  zo stavebných úprav:  
Búracie práce, zvislé nosné a vodorovné konštrukcie , úpravy povrchov, schodisko, tepelné 
izolácie, strešná krytina, tesárske, klampiarske konštrukcie, podlahy, okná, dvere, nátery, 
ma�by, protipožiarna bezpe�nos�, zábradlia. 
Projektom sa realizuje rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú.  
Stav zabezpe�enia:  
Projektant: PROJEKTA, Senica, Robotnícka 113, Ing. Mária Kucbelová  
Zhotovite� stavby:    STAS, s.r.o. Myjava, Brezovská ul. 459/7, 907 01 Myjava  
Zmluva  o diele �. 2006/0048, z 4.5.2006 
Lehota plnenie: od 15.5.2006  do 31.08.2006 
Náklady na prípravu a realizáciu  stavby:  
Celková cena diela s DPH  vo výške :  2 499 702,65 Sk, (schválené 2 533 000,- Sk)   
Spolufinancovanie TSK: vo výške 5%, =   127 000,-Sk  
Stavebné povolenie vydal: Mesto Myjava d�a 23.4.2004, pod �.11626/193,                                        
R/2004,Myj.  
Odovzdanie staveniska:  17.5.2006 
Stav k 31.12.2006: 
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bol podpísaný 10.10.2006. 
Stavba bola skolaudovaná, 20.11.2006 bolo vydané kolauda�né rozhodnutie a povolenie 
o užívaní stavby povolenie nadobudlo právoplatnos� 20.11.2006. 
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3. Finan�né operácie 

3.1. Príjmy 

 Príjmy finan�ných operácií vykazujeme v celkovom objeme 93 811 tis. Sk, z toho 
1 030 tis. Sk predstavujú príjem dotácie od OvZP na financovanie projektov, pokra�ujúcich 
v roku 2006. Tieto dotácie boli poukázané príslušným organizáciám na do�erpanie v roku 
2006.  
 Príjem úveru v celkovej výške 92 781 tis. Sk do�erpaný na dofinancovanie 
investi�ných akcií.  

   v tis. Sk

Zdroj 52    - úver HVB Bank Slovakia, a.s. Zostatok 2006 �erpanie Zostatok �erpané  

  schválený Z TSK
k 

30.6.2006 
k 

30.6.2006 
k 

31.12.2006 

  7.2.2006       

01 - budova úradu TSK 17 349 0 17 349 30 832

04 - SC TSK - rekonštrukcia ciest a mostov 26 665 0 26 665 23 740

   - rekonštrukcia mosta  Lednické Rovne 23 715 0 23 715 23 740

   - rekonštrukcia oporného múru - cesta III/50723 Hrabovka 2 000 0 2 000 0

   - vypracovanie DUŠ obchvatov miest Myjava a Brezová p/Bradlom 950 0 950 0

08 - kultúrna 15 249 1 562 13 687 4 727

   - rekonštrukcia Tren�ianskeho hradu - Rotunda 316 316 0 0

   - rekonštrukcia Tren�ianskeho hradu 10 045 0 10 045 0

   - rekonštrukcia budovy školy - Vlastvedné múzeum v P.Bystrici 4 888 1 246 3 642 4 727

10 Sociálne zabezpe�enie 12 161 2 377 9 784 11 820

   - rekonštrukcia Centra sociálnych služieb Nové Mesto n/Váhom 12 161 2 377 9 784 11 820

SPOLU 71 424 3 939 67 485 71 119

    

    

         v tis. Sk 

Zdroj 52    - úver Dexia Banka Slovensko, a.s. Zostatok 2006 �erpanie Zostatok �erpané  

  schválený Z TSK
k 

30.6.2006 
k 

30.6.2006 
k 

31.12.2006 

  7.2.2006       

09 - vzdelávanie 5 312 4 617 695 5 308

   - kotol�a ZSOŠ Púchov  1 806 1 806 0 1 806

   - ZSŠOaS Nové Mesto n/ Váhom - B23 3 506 2 811 695 3 502

10 Sociálne zabezpe�enie 16 014 16 014 0 16 354

   - rekonštrukcia Centra sociálnych služieb Nové Mesto n/Váhom 16 014 16 014 0 16 354

SPOLU 21 326 20 631 695 21 662

    

SPOLU HVB Bank Slovakia, a.s. a Dexia Banka Slovensko, a.s. 92 750 24 570 68 180 92 781

3.2. Výdavky 

V roku 2006 boli výdavky v rámci finan�ných operácií v celkovej výške 7 495 tis. Sk, 
�o predstavuje splátku istiny z poskytnutých úverov :  

� HVB Bank Slovakia, a.s.      vo výške 3 800 tis. Sk
� Dexia banka Slovensko, a.s. vo výške 3 695 tis. Sk 

Výška nesplateného úveru k 31.12.2006 je 258 000 tis. Sk. 
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4. Zú�tovanie so štátnym rozpo�tom za rok 2006

Zú�tovanie finan�ných vz�ahov so štátnym rozpo�tom za rok 2006 a s rozpo�tom 
TSK bolo vykonané  písomne spracovanými a predloženými tabu�kami o podrobnom plnení 
príjmov a �erpaní výdavkov za každú rozpo�tovú organizáciu financovanú z rozpo�tu TSK 
a osobnými stretnutiami so všetkými rozpo�tovými a  príspevkovými organizáciami 
v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK pri�om bola    preverená ú�tová závierka organizácií. 

Zú�tovanie so štátnym rozpo�tom bolo vykonané písomne predloženými listami 
a tabu�kami v súlade s Pokynmi ... jednotlivých kapitol štátneho rozpo�tu.   

Ministerstvo financií SR   
- poskytnutá dotácia spolu               37 700 tis. Sk 
  na bežné výdavky ú�elovo ur�ené na krytie strát dopravným 
  spolo�nostiam z poskytovania služieb vo verejnom záujme  
 - dotácia bola vy�erpaná na 100% 

Ministerstvo školstva SR cez Krajský školský úrad v Tren�íne – 
- poskytnutá dotácia na bežné výdavky   spolu      1 208 900 190,-   Sk 
                 kapitálové výdavky spolu                              7 125 000,-   Sk 
      dotácia spolu       1 216 025 190,-   Sk 
- pri zú�tovaní  bolo zistené nedo�erpanie vo výške            22 573,97 Sk  
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpo�tu                174 614,42 Sk  

Ministerstvo kultúry SR  -  
- poskytnutá dotácia na  transfery spolu                 3 297 571,-  Sk 
- z toho na bežné výdavky       1 665 000,-   Sk 
             na kapitálové výdavky      1 632 571,-   Sk 
- nedo�erpaná dotácia  vo výške                                                      11 046,-   Sk
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpo�tu                        360,46 Sk 
  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR –  
- poskytnutá dotácia spolu          1 600 000,-  Sk 
- z toho na bežné výdavky (detské rekreácie)       100 000,-   Sk  
- nedo�erpaná dotácia (detské rekreácie) vo výške                    16 391,-   Sk 
- poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky      1 500 000,-  Sk
- vy�erpaná na 100%  
 - výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpo�tu             172,63 Sk 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
- poskytnutá dotácia spolu         1 372 311,-  Sk 
  na bežné výdavky ú�elovo ur�ené  na každé die�a vo všetkých 
  detských domovoch na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom 
  stredisku  
- nedo�erpaná dotácia  vo výške                                                      67 887,-   Sk
- výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpo�tu               26,32 Sk 
   

Vrátené nedo�erpané dotácie                   117 897,97 Sk 
Výnosy z poskytnutých dotácií                                         175 173,83 Sk 
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5. Závere�ná rekapitulácia plnenia príjmov a �erpania výdavkov rozpo�tu 
TSK  a výsledok hospodárenia: 

Skuto�né plnenie bežných príjmov, kapitálových príjmov a finan�ných operácií TSK 
zú�tované k 31. 12. 2006 

      
      Bežné príjmy                                                                                         2 869 402 tis. Sk 
      Kapitálové príjmy                                                                                      21 562 tis. Sk 

Finan�né operácie                                                                                      93 811 tis. Sk 
Príjmy spolu                                                                                        2 984 775 tis. Sk  

Skuto�né �erpanie kapitálových a bežných výdavkov k 31. 12. 2006 

Bežné výdavky                                                                                      2 659 179 tis. Sk 
Kapitálové výdavky                                                                                 282 836 tis. Sk 
Finan�né operácie                  7 495 tis. Sk 
Výdavky spolu                                                                                      2 949 510 tis. Sk 

Rozdiel príjmov a výdavkov                                                                   35 265 tis. Sk 
Rozdiel v Sk  35 264 608,36 Sk    
  
  
Zostatok finan�ných prostriedkov na ú�te                                 35 264 608,36 Sk           
- ZBÚ(základný bežný ú�et – 7001)                                                         32 596 046,24 Sk 
- ZBÚ dota�ný ú�et –  v štátnej  pokladnici                                                     23 036,20 Sk 
- ZBÚ - prostriedky štátneho rozpo�tu (70002)                                          1 615 662,92 Sk 
- ZBÚ – prevody z minulých rokov               1 029 863,–   Sk  

Výsledok hospodárenia za rok 2006 (ú�et 933)          50 135 827,09 Sk 
Zostatok finan�ných prostriedkov na ZBÚ           35 264 608,36 Sk
Odvod úrokov z dotácií ŠR      - 114 404,92 Sk 
Neprevedené zostatky ú�tov RO bankou    +       700,37 Sk 
Spolu                 85 286 730,90 Sk 

�erpané úvery v roku 2006            92 781 730,90 Sk 
Splátka istiny úverov v roku 2006           - 7 495 000,-    Sk 
Spolu – finan�né operácie            85 286 730,90 Sk 

Hrubý výsledok hospodárenia :            35 264 608,36 Sk 
Odvod úrokov z dotácií do štátneho rozpo�tu        -    114 404,92 Sk 
Vrátené dotácie štátneho rozpo�tu (projekty) 
na organizácie TSK pre financovanie v roku 2007        -    364 601,70 Sk 
   
�istý výsledok hospodárenia za rok 2006         34 785 601,74 Sk     
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6. Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2006 

	istý výsledok hospodárenia                      34 785 601,74 Sk 

Rozdelenie �istého výsledku  hospodárenia    

1 . Rezervný fond           
    v súlade so zákonom �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy  
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

� 10 % z prebytku rozpo�tu     3 478 560,17  Sk    
( § 15 ods. 4)  

�  Ostatný prídel                     31 202 041,57  Sk 

2.  Sociálny fond                                                          105 000,-    Sk  
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7.  Finan�né fondy  

REZERVNÝ  FOND  (v Sk)

Po�iato�ný stav  k 1.1.2006                                               19 521 749,23   

Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 2005    85 683 113,32  
Úroky                     445 547,12   
Tvorba spolu           86 128 660,44  

�erpanie                 0,00  
  
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2006     103 650 409,67  

SOCIÁLNY  FOND  (v Sk)
        Plán  Skuto�nos�
Po�iato�ný stav  k 1.1.2006                                          84 000,-                 84 391,58   

Tvorba – povinný prídel /§3 ods..1 písm. a) a b)/          384 000,-                392 564,-    
            -  z výsledku hospodárenia za rok 2005          210 000,-                210 000,-    

Tvorba spolu               678 000,-      602 564,-   

	erpanie – príspevok na stravovanie zamestnancov          336 000,-               346 628,35   
    - príspevok na regeneráciu pracovnej sily  (zájazdy)     100 000,-      122 493,-  
       Jednorazový finan�ný príspevok na regeneráciu          27 000,-    

    - príspevok na životné jubileá a rodinné udal.     10 000,-                     2 000,-    
     - príspevok na dopravu /§7, ods. 3 a/   9 600,-                    3 820,-  
                  Jednorazový finan�ný príspevok                        40 500,- 
     - príspevok na kúpe�nú lie�bu   20 000,-        11 455,-    
     - ostatné – kvety k životným jubileám,  
                                 poplatky za ú�et      40 000,-                3 428,11  
                - kultúrne podujatia    25 000,-                        0,-  
                - sociálna výpomoc    20 000,-               0,- 

�erpanie spolu                628 100,-      489 824,46  

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2006    50 246,-     197 131,12  
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8. Projekty TSK v Opera�nom programe Základná   
    infraštruktúra, Opatrenie 3.1 – Budovanie ob�ianskej  
    infraštruktúry 

           Žiadosti o nenávratné finan�né príspevky podával ako oprávnený žiadate� Tren�iansky 
samosprávny kraj priebežne v roku 2004 v zmysle prijatých uznesení Z TSK, vrátane ich 
spolufinancovania po schválení projektov v roku 2005. Celý proces schva�ovania žiadostí sa 
však posunul do roku 2006 a preto je potrebné dodato�ne schva�ova� spolufinancovanie vo 
výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektov, ktoré sú MVRR SR schva�ované zo 
zásobníka projektov.    Z h�adiska vývoja sú�asného procesu hodnotenia projektov na MVRR 
SR je aktuálny predpoklad, že  v tomto roku budú schválené ešte 2 – 3 projekty  školskej 
a sociálnej infraštruktúry (tab. �. 1 a 3) a nádejný je aj projekt „Tren�iansky hrad“ (tab. �. 6).  

          Projekty zariadení TSK, ktoré boli pripravované pre využitie zdrojov EÚ v OPZI 
a v sú�asnosti sú v databáze ako zásobník projektov, budú v najbližšom období 
prehodnocované v  príslušných komisiách Z TSK v rámci pripravovaných  koncepcií 
jednotlivých odborov TSK (ich plánované predloženie na zasadaní Z TSK je v októbri t. r.). 
Proces využívania zdrojov EÚ bude pre tieto projekty kontinuálne pokra�ova� aj 
v nasledovnom programovacom období 2007 – 2013 prostredníctvom opera�ných programov 
Národného strategického referen�ného rámca 2007 – 2013, ktorých kone�ná verzia nie je ešte 
doru�ená na schválenie  Európskej komisii.  

R e k a p i t u l á c i a:

a)  Stav schválených nenávratných finan�ných príspevkov (NFP) na projekty TSK  

      pod�a tabuliek 1 – 7 správy: 

OP ZI, 3.1.1  školská  infraštruktúry (tab. �. 1)............................................11 250  000,- Sk  

OP ZI, 3.1.2  zdravotnícka infraštruktúra (tab. �. 2)......................................5 972  840,- Sk  
OP ZI, 3.1.3  sociálna infraštruktúra (tab. �. 3) ........................................ 34 842 905,85 Sk 
OP ZI, Implementácia opatrenia 3. 3 a 3.4  (tab. �. 4 a 5)..............................  760 589,- Sk 
Nórsky finan�ný mechanizmus a finan�ný mechanizmus EHP (tab.�.6)........ bez kofin. 
INTERREG III A – implementácia v TSK (tab. �. 7)......................................494 000,- Sk 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
NFP pre projekty TSK  spolu: ................................................................ 41 676 407,-Sk 

b)  Sú�asný stav potreby kofinancovania projektov TSK pod�a tabuliek 1 – 7 správy: 

OP ZI, 3.1.1  školská  infraštruktúry (tab. �. 1).............................................. 592 500,- Sk 
OP ZI, 3.1.2  zdravotnícka infraštruktúra (tab. �. 2)....................................... 841 000,- Sk 
OP ZI, 3.1.3  sociálna infraštruktúra (tab. �. 3) ........................................... 1 833 837,- Sk  
OP ZI, Implementácia opatrenia3.3 a  3.4  (tab. �. 4 a 5)................................  40 011,- Sk 
Nórsky finan�ný mechanizmus a finan�ný mechanizmus EHP (tab.�.6)........ bez kofin. 
INTERREG III A – implementácia v TSK (tab. �. 7)......................................24 700,- Sk 
Kofinancovanie projektov TSK spolu: ....................................................3 332 048,- Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(príloha �. 15)
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9 . Rozvojová agentúra Tren�ianskeho samosprávneho kraja,  n. o.  
     (RA TSK, n. o.) 

bola založená na základe uznesenia �. 183/2003 Zastupite�stvom TSK d�a 22.10.2003 
za ú�elom podporovania regionálneho rozvoja a poskytovania služieb s ním súvisiacich. 
	innos� bola zahájená od 1.2.2004. RA TSK sídli na Nám. Sv. Anny �. 9, 911 62 Tren�ín. 
Orgánmi organizácie je správna rada, riadite�, dozorná rada. Organizácia sa riadi pod�a 
svojho štatútu, v ktorom sú stanovené práva a povinnosti jednotlivých riadiacich zložiek.  

V RA TSK, n. o. boli  v priebehu roka 2006 zamestnaní 3 zamestnanci na trvalý 
pracovný pomer a 6 zamestnanci na dohodu o vykonaní prác. V roku 2006 agentúra 
vypracovala pre TSK a jeho organizácie 3 projekty. 

RA TSK, n. o. za rok 2006 viedla ú�tovníctvo a spracovala ro�nú ú�tovnú závierku, 
sú�as�ou ktorej je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. 
Rozvojová agentúra nemá vlastný majetok, na svoju �innos� využíva majetok vo výpoži�ke 
od TSK. V súvahe vykazuje: 
Aktíva: 
- obežný majetok vo výške 249 tis. Sk  

z toho: krátkodobé poh�adávky vo výške 199 tis. Sk 
       finan�ný majetok (bankové ú�ty) vo výške 49 tis. Sk 
       prechodné ú�ty aktív vo výške 1 tis. Sk 

Pasíva: 
- vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív vo výške 127 tis. Sk 

z toho: výsledok hospodárenia vo výške -135 tis. Sk
       cudzie zdroje vo výške 122 tis. Sk  (sociálny fond – 10 tis. Sk  
                                                                      krátkodobé záväzky – 112 tis. Sk)   

Celkové ro�né náklady boli vo výške 1 620 tis. Sk, v tom  mzdové náklady boli 1 021 tis. Sk, 
zákonné sociálne poistenie vo výške 116 tis. Sk. 
Celkové ro�né výnosy boli vo výške 1489 tis. Sk.  Tržby z predaja služieb – 560 tis Sk, prijatá 
dotácia na projekt RIS 890 tis. Sk. Výsledok hospodárenia pred zdanením bola strata vo výške 
131 tis. Sk: 

V roku 2006 boli spracované nasledovné projekty: 
• Obnova, ochrana a nové využitie kultúrnej pamiatky Tren�iansky hrad – podklad pre 

žiados� o finan�né prostriedky z  Nórskeho finan�ného mechanizmu 
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Tren�ianskeho samosprávneho kraja  
• Zlepšenie jazykových  schopností  zamestnancov Tren�ianskeho samosprávneho kraja 

– krok k dosiahnutiu modernej samosprávy. 

 Rozvojová agentúra TSK n. o. sa etablovala na poli pomoci z fondov EU 
predovšetkým Štrukturálnych fondov a regionálneho rozvoja TSK a na�alej bude plni� svoje 
poslanie v danej oblasti tak, aby regionálny rozvoj bol prínosom pre verejnú i súkromnú 
sféru Tren�ianskeho kraja. 
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C.  Bilancia aktív a pasív   TSK    k   31. 12. 2006 
AKTÍVA TSK 

Rozpo�tové 
organizácie 

Príspevkové 
organizácie   TSK spolu 

Neobežný majetok 269 058 4 407 609 3 728 512 8 405 179

Dlhodobý nehmotný majetok 78 870 2 837 17 028 98 735

Dlhodobý hmotný majetok spolu 190 188 4 404 772 3 711 484 8 306 444

V tom:   pozemky  1 155 179 175 114 586 294 916

            Stavby 85 166 3 791 206 2 415 836 6 292 208

            stroje a prístroje 27 539 210 554 722 463 960 556

            dopravné prostriedky 8 024 184 384 77 624 270 032

            Investície 66 748 28 554 339 273 434 575

Oprávky -60 814 -2 794 209 -1 736 683 -4 591 706

Dlhodobý finan�ný majetok 0 0 0 0

Obežný majetok 189 161 160 889 426 734 776 784

Materiál na sklade 2 638 70 262 34 126 107 026

Tovar na sklade 0 0 2 840 2 840

Poh�adávky 32 893 6 094 217 140 256 127

Peniaze a ceniny  57 318 1 323 1 698

Peniaze na ceste 0 0 0 0

Ostatné bankové ú�ty 118 290 84 193 167 413 369 896

Základný bežný ú�et 35 265 0 0 35 265

Opravné položky  0 0 -4 391 -4 391

MAJETOK  SPOLU  397 405 1 774 289 2 414 172 4 585 866

  

PASÍVA TSK 

Rozpo�tové 
organizácie 

Príspevkové 
organizácie TSK - spolu

Vlastné zdroje krytia 112 625 1 674 423 2 031 525 3 818 573

Fond investi�ného majetku 199 769 1 613 398 1 986 997 3 800 164

Fond obežných aktív 28 8 449 43 872 52 349

Fond sociálny 197 1 312 2 138 3 647

Fond rezervný 103 650 0 24 050 127 700

Fond reprodukcie 0 0 193 734 193 734

Fondy ostatné  0 3 706 0 3 706

Nerozdelený zisk minulých rokov 0 492 -193 639 -193 147

Hospodársky výsledok bež. obdobia -50 136 433 -23 488 -73 191

Saldo výdavkov a nákladov -172 511 42 567 0 -129 944

Saldo príjmov a výnosov 31 825 5 378 0 37 203

Cudzie zdroje krytia 284 780 99 866 382 647 767 293

Krátkodobé záväzky spolu 24 721 97 387 373 519 495 627

v tom: dodávatelia 9 691 18 630 158 580 186 901

          prijaté preddavky 0 1 425 1 241 2 666

          ostatné záväzky/mzdy 9 539 1 542 33 043 44 124

          Zamestnanci 3 025 36 997 56 406 96 428

          zú�tovanie s pois�ov�ami 1 377 25 839 87 519 114 735

          Dane 494 4 644 15 666 20 804

          iné záväzky 471 6 412 16 719 23 602

          zú�tovanie so ŠR 114 0 3 117

Dlhodobé bankové úvery 258 000 0 0 258 000

PASÍVA  SPOLU 397 405 1 774 289 2 414 172 4 585 866
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1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2006  

poukazuje na celkovú hodnotu majetku TSK v �lenení za TSK,  rozpo�tové 
a príspevkové organizácie v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK.  

Aktíva: 
V porovnaní roku 2006 s rokom 2005: 

1. Neobežný majetok v TSK vzrástol o 88 627 tis. Sk, v rozpo�tových organizáciách    
           o 107 301 tis. Sk a v príspevkových organizáciách  o 100 958 tis. Sk.    

  Najvýraznejšie zvýšenie je v dlhodobom majetku 
– stavby v TSK o 72 319 tis. Sk, rozpo�tové organizácie o 77 344 tis. 

Sk,  príspevkové organizácie o 114 383 tis. Sk (ukon�ením 
rozostavaných akcií a ich zaradením do užívania) 

– stroje a prístroje v TSK o 2 525 tis. Sk, v rozpo�tových organizáciách 
o 7 745 tis. Sk a v príspevkových organizáciách  o 35 103 tis. Sk 

– dopravné prostriedky v rozpo�tových organizáciách o 19 255 tis. Sk 
2.       Obežný majetok v TSK vzrástol o 78 704 tis. Sk v rozpo�tových organizáciách o  
          27 727 tis. Sk, v príspevkových organizáciách poklesol o 57 664 tis. Sk.  

Najvýraznejšie zmeny nastali v stave poh�adávok, kde v TSK vzrástli o 28 127 tis. Sk   
( v tom  16 124 tis. Sk sú poh�adávky vo�i štátnemu rozpo�tu a zdrojom EÚ za  
uhradené výdavky za realizované  projekty), v rozpo�tových organizáciách o 1 571  
tis. Sk, v príspevkových organizáciách bol  pokles o 34 649 tis. Sk (odd�ženie  
zdravotníckych zariadení).  

Pasíva: 
V porovnaní roku 2006 s rokom 2005: 

1. Vlastné zdroje krytia vzrástli v TSK o 35 819 tis. Sk, v rozpo�tových organizáciách  
            o 28   tis. Sk, v príspevkových organizáciách  o 88 200 tis. Sk.   

Najvýraznejší nárast bol vo fonde dlhodobého majetku v TSK o 58 139 tis. Sk,  
v rozpo�tových organizáciách bol pokles o 21 454 tis. Sk a v príspevkových  
organizáciách nárast o 5 550 tis. Sk.  
Nárast  v rezervnom fonde bol v  o 84 128 tis. Sk t.j. zú�tovanie výsledku  
hospodárenia za rok 2005. Pokles bol zaznamenaný v príspevkových organizáciách  
v rezervnom fonde o 4 309 tis. Sk. 
Vo fonde reprodukcie o 269 885 tis. Sk (z toho na vykrytie strát  minulých rokov vo  
výške 193 639 tis. Sk). 

2. Cudzie zdroje krytia v TSK  vzrástli o 109 500 tis .Sk (príjem úveru),   
            v rozpo�tových organizáciách o 6 246 tis. Sk a v príspevkových organizáciách  
  o 145 568 tis. Sk. 

V rámci týchto pasív najvýraznejší nárast bol u dlhodobých bankových úverov –   
v TSK do�erpanie úverov o 85 287 tis. Sk. Mierny nárast bol u záväzkoch vo�i  
dodávate�om v TSK  9 081 tis. Sk, v rozpo�tových organizáciách o 380 tis. Sk,  
naopak výrazný pokles bol v príspevkových organizáciách o 90 889 tis. Sk. 
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2. Majetok TSK k 31.12.2006 
Rozpo�tové organizácie v  zria�ovate�skej pôsobnosti TSK k 31. 12. 2006  

v ú�tovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 4 676 667 tis. 
Sk, ktorý je �lenený pod�a jednotlivých súvahových ú�tov v správe  RO úseku dopravy,  RO 
vzdelávanie,   RO  sociálne a VÚC. 
Z toho:  

TSK má vo vlastníctve k 31. 12. 2006  hmotný a nehmotný dlhodobý majetok na 
Úrade TSK  v hodnote 269 058 tis. Sk. Z toho je nehmotný dlhodobý majetok 
v hodnote 78 870 tis. Sk a hmotný dlhodobý majetok v hodnote 190 188 tis. Sk, z toho 
66 748 tis. Sk rozostavané investi�né akcie: 

•  Rekonštrukcia administratívnej budovy TSK              31 174 tis. Sk  
•  Projekty – Rekonštrukcia admin. budovy TSK                     12 651 tis. Sk
•  Projekt – Rekonštrukcia PTT Dolný Lieskov                4 816  tis. Sk 
•  Projekt – Rekonštrukcia SOU Ribaya Bánovce n.B.            14 643 tis. Sk 
•  Dopravno urbanistické štúdie ( Brezová pod Bradlom, 
         Myjava)                             964 tis. Sk
•  Rekonštrukcia strechy DSS Myjava                                        2 500 tis. Sk 

 Príspevkové organizácie v zria�ovate�skej  pôsobnosti TSK k 31. 12. 2006 
v ú�tovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 3 728 512 tis. 
Sk, ktorý je �lenený  pod�a jednotlivých súvahových ú�tov osobitne za zdravotnícke, kultúrne 
a školské príspevkové organizácie.  

Aj rozpo�tové organizácie ú�tujú o odpisoch, ktoré však neovplyv�ujú výsledok 
hospodárenia, sú len ú�tovné, majú zreálni� užívanie majetku oproti obstarávacím cenám, 
zostatková cena majetku rozpo�tových organizácií je 1 813 167 tis. Sk.  

Príspevkové organizácie ú�tujú  o odpisoch, ktoré sú v nákladoch a ovplyv�ujú 
výsledok hospodárenia. Odpisy vyjadrujú stav opotrebenia, celková hodnota majetku po 
odpo�ítaní oprávok , �iže zostatková hodnota za príspevkové organizácie je 1 986 997 tis. Sk.  

Spolu dlhodobý majetok Tren�ianskeho samosprávneho kraja pod�a ú�tovnej 
závierky TSK k 31. 12. 2006 vykázaný v obstarávacej cene je  8 405 179 tis. Sk a 3 800 164 
tis. Sk v zostatkovej cene. 
Hodnoty majetku na vybraných syntetických ú�toch ú�tovej triedy 01, 02 – dlhodobý 
nehmotný a hmotný majetok  za VÚC a za organizácie v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK, 
ktoré vychádzajú  z údajov ro�nej ú�tovnej závierky k 31. 12. 2006 sú  uvedené v tabu�kovej 
�asti.(príloha �. 4) 

3. ZÁVAZKY  TSK    k   31. 12. 2006 

a) Záväzky za  TSK k 31. 12. 2006 obsahujú: 
- Záväzky z obchodného styku       233 693 tis. Sk  
- Záväzky vo�i zamestnancom      102 075 tis. Sk 
- Záväzky zo sociálneho zabezpe�enia                                            140 573  tis. Sk  
- Da�ové záväzky                                                                   20 804  tis. Sk
     predstavujú da� zo závislej �innosti za december 2006  
     z toho DPH            2 201 ti. Sk 
- Záväzky z titulu finan�ného vz�ahu k  ŠR                                       130 tis. Sk 
     úroky, ktoré sme   povinní odvies� do štátneho rozpo�tu  
-     Dlhodobý úver                                                                               258 000 tis. Sk
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Osobitne sledovaná �as� krátkodobých záväzkov v hodnote 470 906 tis. Sk za všetky 
organizácie v ZP TSK predstavuje nasledovné hodnoty pod�a druhov organizácií: 

Rozpo�tové  organizácie       97 387  tis. Sk 
Z toho 04 -  Doprava               20 754  tis. Sk.     

             09 - Vzdelávanie          47 317  tis. Sk 
              10 – Sociálne zabezpe�enie   29 316  tis. Sk  

  Príspevkové organizácie                  373 519 tis. Sk  
Z toho 07 - Zdravotníctvo                 277 080  tis. Sk 

              08 – Kultúra                                5 915 tis. Sk  
             09 - Vzdelávanie                       90 524 tis. Sk 

     Hodnotovo najvyššia �as� záväzkov v rámci organizácií v ZP TSK je v oblasti 07 – 
Zdravotníctvo. Výška krátkodobých záväzkov tu predstavuje 59% z jej hodnoty za všetky 
OvZP TSK, t.j. 277 080 tis. Sk. 

Pozitívnym javom v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je 
výrazne klesajúca tendencia v rozsahu až 34%. Najvýznamnejšie sa tento jav prejavil 
v hodnote krátkodobých záväzkov, ktoré predstavujú zú�tovanie s inštitúciami Sociálneho 
a zdravotného zabezpe�enia. (podiel na hodnote krátkodobých záväzkov je u tejto položky 
stabilne najvyšší) . Ich hodnota k sledovanému obdobiu k 31.12.2006 predstavuje menej ako 
polovicu ú�tovného stavu z roka 2005, t.j. 61 869 tis. Sk. 
(príloha �. 5) 
      
4.  Poh�adávky TSK k 31.12.2006 
  
   A/ Poh�adávky TSK k 31.12.2006 predstavujú �iastku                                16 167 tis. Sk 

      Na ú�te 315 -   evidujeme poh�adávku splatnú nad jeden rok za Zrušenú polikliniku  
      v Dubnici nad Váhom v celkovej �iastke 32 tis. Sk a 1 tis. Sk nevymožite�nú  
      poh�adávku z Novomestského centra pre pracovnú rehabilitáciu Nové Mesto nad  
      Váhom. 

        Na ú�te 388 – predpis vyú�tovania za služby v OTP banke za 4.Q. 2006 vo�i RA TSK 
        v celkovej �iastke 18 tis. Sk. 
        Najvyšší podiel vo výške 16 124 tis. Sk sú poh�adávky vo�i EÚ a ŠR 

v tis. Sk

Názov projektu poh�adávky 
  vo�i EÚ a ŠR 

Projekt  MS SR - mzdy 1 288,00
Projekt MH SR - faktúry 515,00
Projekt ECDL 480,00
Projekt SOU Bánovce n.B. 7 073,00
Projekt OPZI- tech. asistencia 197,00
Projekt INTERREG III.A 425,00
Projekt DSS Myjava 1 001,00
Projekt DSS D. Lieskov 4 886,00

Projekt 3 OPZI 259,00

Spolu 16 124,00
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    B/ Poh�adávky v rozpo�tových  organizáciách               6 093 tis. Sk 
        Na úseku doprava sú vykázané poh�adávky za práce na údržbe ciest I. triedy hradené zo 
        štátneho rozpo�tu vo výške        3 598 tis. Sk 
        Na úseku vzdelávanie v prevažnej �iastke za prenájmy a odberate�ské vz�ahy  
        v podnikate�skej �innosti,   poh�adávky v celkovej výške    1 044 tis. Sk   
        Na úseku sociálnej pomoci sú to poh�adávky za poskytované služby hradené v januári  
        2007, celková výšky je                   1 451 tis. Sk 
     C/ Poh�adávky v príspevkových organizáciách          212 750 tis. Sk   
          Z toho: 
          Zdravotníctvo - poh�adávky sú vykázané v celkovej výške                      166 113  tis. Sk 
          hlavne za poskytnuté zdravotnícke služby neuhradené od zdravotných pois�ovní, za 
          prenájmy a  ostatné poh�adávky (k poklesu došlo z dôvodu odd�ženia spolo�nos�ou 
          VERITE�, a.s., ktorá prevzala poh�adávky pois�ovne PERSPEKTÍVA za NsP  
          Prievidza so sídlom v Bojniciach vo výške 28 167 tis. Sk a NsP Myjava vo výške  
          31 000 tis. Sk)  
          Kultúra - poh�adávky vo výške                 5 443 tis. Sk 
          hlavne za prenájmy, za poskytované kultúrne služby pri zabezpe�ovaní kultúrnych 
          podujatí. 
          Školstvo -  poh�adávky vo výške                         41 194 tis. Sk 

V tom: z obchodného vz�ahu vo výške 34 798 tis. Sk  za prenájmy, za poskytované  
    služby (ubytovanie, stravovanie vrátane podnikate�skej �innosti) (príloha �. 6)
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D.  Správa o hospodárení príspevkových organizácií   
     v zria�ovate�skej pôsobnosti TSK k 31.12.2006  

1. Zdravotníctvo 

1.1. Hlavná �innos�

Náklady a výnosy            921 461 tis. Sk 
- najvä�šou položkou nákladov sú mzdové náklady, náklady na zákonné 
      zdravotné a sociálne poistenie, náklady na energie, nájomné za prenajaté 
      priestory, odpisy... 

Výnosy                         933 166 tis. Sk. 
Zdrojom krytia nákladov sú výnosy z predaja služieb – za  poskytovanú zdravotnú  
starostlivos�, z nájmu a ostatné výnosy.  

Odpisy 
Na strate z hlavnej �innosti sa v plnej miere podie�ajú  
zú�tované odpisy majetku                           51 049 tis. Sk 

Výsledok hospodárenia 
výsledok hospodárenia  - zisk z hlavnej �innosti             11 705 tis. Sk  
stratu z minulých rokov                   -    187 656  tis. Sk 
strata k 31.12.2006           -    164 095  tis. Sk

V súlade s § 24 ods. 4 , písm. e zákona �. 523/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov bude strata zú�tovaná s fondom reprodukcie. 
Vzh�adom k tomu, že fond reprodukcie nie je posta�ujúci,  strata vo výške 120 101 tis. Sk 
prechádza do �alších rokov. 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica vykazujú neuhradenú 
stratu za dva po sebe nasledujúce roky. TSK ako zria�ovate� je povinný postupova� v súlade 
s § 24 ods. 12 zákona �. 523/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov. 

1.2. Podnikate�ská �innos�

Zdravotnícke  príspevkové organizácie vykonávali podnikate�skú �innos� na základe 
živnostenských a koncesionárskych listov a súhlasu zria�ovate�a,  prevažne v týchto 
�innostiach:  prenájom nebytových priestorov, pranie, poskytovanie stravy v závodných 
jedál�ach, výrobu tepla, spa�ov�a....   

Náklady                                     31 841 tis. Sk 
Výnosy                          43 697 tis. Sk     
Výsledok hospodárenia bol 
Zisk pred zdanením                           14 527 tis. Sk 
Zisk po zdanení                         11 856 tis. Sk 
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1.3. Fondy 

Fond reprodukcie 
zostatok fondu reprodukcie organizácií              43 994 tis. Sk 
ktorý je finan�ne krytý                                    3 tis. Sk 
Fond rezervný                           
zostatok rezervného fondu organizácií      6 857 tis. Sk 
z toho darované prostriedky                        1 143 tis. Sk 

Záväzky k 31. 12. 2006               138 873 tis. Sk 

Poh�adávky k 31.12.2006                  99 263 tis. Sk 

Stav záväzkov a poh�adávok je z obchodných vz�ahov. 

2. Kultúrne služby 

2.1. Hlavná �innos�

Náklady a výnosy 
Náklady                             97 190 tis. Sk 
Výnosy                95 699 tis. Sk 
z toho dotácia zo zdrojov TSK, dotácia zo ŠR vo výške 83 600 tis. Sk.  Dotáciou  zo štátneho 
rozpo�tu boli vykryté náklady za tzv. živú kultúry formou predložených projektov ), na celú 
prevádzku kultúrnych zariadení boli použité aj výnosy z vlastnej �innosti . 

Odpisy 
Na strate z hlavnej �innosti sa v plnej miere podie�ajú zú�tované  
odpisy majetku                  5 980 tis. Sk 

Výsledok hospodárenia 
výsledok hospodárenia - strata z hlavnej �innosti            - 1 491 tis. Sk 
strata z minulých rokov  sa nevykazuje                                        0    tis. Sk 

V súlade s § 24 ods. 4 , písm. e zákona �. 523/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov bude strata zú�tovaná s fondom reprodukcie.  
Na fonde reprodukcie zostane zostatok             15 288 tis .Sk 

2.3. Fondy 

Fond reprodukcie  
Zostatok  fondu reprodukcie organizácií             16 779 tis. Sk 
ktorý je finan�ne krytý                                      2 872 tis. Sk 
Fond rezervný  
Zostatok rezervného fondu organizácií                 710 tis. Sk 
z toho darované prostriedky                                         673 tis. Sk 
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Záväzky k 31. 12. 2006        725 tis. Sk

Poh�adávky k 31.12.2006          405 tis. Sk
    
Stav záväzkov a poh�adávok je z obchodných vz�ahov. 

3. Vzdelávanie 

3.1. Hlavná �innos�

Náklady a výnosy  
Náklady          1 097 980 tis. Sk  
Výnosy           1 051 466 tis. Sk 
z toho prevádzková dotácia                                                                              879 915 tis. Sk  
Nákladové položky: 

- spotreba energie            103 666 tis. Sk 
- mzdové náklady                        531 165 tis. Sk 
- odvody do poistných fondov a NÚP                     180 096 tis. Sk 
- ostatné služby               39 630 tis. Sk 

  Uvedené náklady sú vyššie ako poskytnuté prevádzkové dotácie, z  �oho je 
zrejmé, že poskytnuté bežné transfery za rok 2006 nepokrývajú ani vyššie uvedené 
náklady, organizácie na financovanie použili vlastné výnosy, ktorými boli �iasto�ne 
kryté odpisy.  

Odpisy  
Odpisy z hlavnej �innosti, ktoré tvoria nákladovú položku, sú v objeme            75 881 tis. Sk 
Majú hlavný podiel na vykazovanej strate. 

Výsledok hospodárenia 
Výsledok hospodárenia z hlavnej �innosti - strata z hlavnej �innosti              -  46 514 tis. Sk 
Strata z minulých rokov z hlavnej �innosti bola          -   5 983 tis.  Sk 
Strata spolu              - 52 497 tis.  Sk 

V súlade s § 24 ods. 4 , písm. e zákona �. 523/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov bude strata zú�tovaná s fondom reprodukcie.  
Rok 2007 nebude za�ažova�. 
Fonde reprodukcie zostane              81 420 tis.  Sk  

3.2. Podnikate�ská �innos�

Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikate�skú �innos� na základe súhlasu 
zria�ovate�a,  prevažne v týchto �innostiach:  prenájom nebytových priestorov, poskytovanie 
služieb v oblasti ubytovania, stravovania,  pohostinská �innos�,  autoškoly, údržba a oprava 
motorových vozidiel, zámo�nícke a kovoobrábacie práce,  montáž, oprava a údržba elektric- 
kých zariadení, prenájom strojov.   
Náklady spolu boli               65 174 tis. Sk 
z toho mzdové náklady                          11 748 tis. Sk 
          odpisy                              3 577 tis. Sk 
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          výnosy                                                           66 130 tis.  Sk 
Výsledok hospodárenia  
Zisk pred zdanením                 1 232 tis. Sk 
Zisk po zdanení                                         956 tis.  Sk  

Zisk z podnikate�skej �innosti bude použitý na vykrytie straty hlavnej �innosti. 
K 31.12.2006 bola zrušená podnikate�ská �innos� v Združenej strednej škole hotelových 
služieb a obchodu v Tren�íne, nako�ko vykazovala k 30.9.2006 stratu. 
Príspevkové organizácie nielen na úseku vzdelávania, ale aj zdravotníctva sú povinné 
dodržiava� zákon o rozpo�tových pravidlách �. 523/2004 Z. Z. v znení neskorších predpisov. 
V súlade s § 21, ods. 2 príspevkovou organizáciou je organizácia vyššieho územného celku, 
ktorá má menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami. 

 Túto povinnos� za rok 2006 nedodržali: 

� Škola v prírode Brezová pod Bradlom 
� Škola v prírode K�a�no 
� Škola v prírode Patrovec 
� Štátna jazyková škola Tren�ín 
� Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 
� Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
� Nemocnica s poliklinikou Myjava 

3.3. Fondy 

Fond reprodukcie                         132 961 tis. Sk 
Fond reprodukcie v roku 2006 bol tvorený z dotácie zo štátneho rozpo�tu na kapitálové 
výdavky a z odpisov majetku. Fond reprodukcie je v dôsledku vykazovaných strát 
príspevkových organizácií  finan�ne  krytý len �iasto�ne a to           29 136 tis. Sk 

Rezervný fond                             16 483 tis. Sk 
Zostatky rezervného fondu sú z darov a príspevkov  
od sponzorov                    3 720 tis. Sk.  
Finan�ne krytý                 10 741 tis. Sk 
Finan�ne nekrytý                  2 022 tis. Sk 

Záväzky k 31. 12. 2006
Finan�né prostriedky z rozpo�tu TSK vo výške 27 757 tis. Sk odd�žili školy za 

predchádzajúce roky a nedošlo k nárastu dlhu v roku 2006. Pridelené dotácie na prenesený 
výkon štátnej správy pod�a normatívov sú neposta�ujúce.   
Stav záväzkov z obchodného styku k 31. 12. 2006  (vrátane záväzkov po lehote splatnosti) je 
vo výške 18 982 tis. Sk.  Je to výrazný pokles s porovnaním minulých rokov. 

Poh�adávky k 31.12.2006                 34 346 tis. Sk
Poh�adávky z obchodných vz�ahov. 
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E.  Preh�ad stavu a vývoja dlhu TSK 

            TSK  mal uznesením Z TSK �. 392/2005  zo d�a 27.4.2005 schválené prijatie úveru 
vo výške 200 000 tis. Sk. 
            Uznesením  Z TSK �. 440/2005 zo d�a 31.8.2005 bolo schválené zvýšenie prijatého  
úveruo 65 495 tis. Sk, t.j. celková schválená výška prijatého úveru predstavuje �iastku 
265 495 tis. Sk. 
           Úverové zmluvy boli podpísané s HVB Bank Slovakia a.s.  a s Dexia Banka Slovensko 
a.s.. 
           Ú�el prijatých úverov – kapitálové výdavky v súlade so schváleným rozpo�tom. 

a/  Obidva úvery  boli poskytnuté v Sk 

            b/  Výška úveru 
                       DEXIA Banka Slovensko a.s.                                               133 000 tis. Sk
                       HVB Bank Slovakia a.s.                                                       132 495  tis. Sk  

c/  Charakter úveru 
• DEXIA Banka Slovensko a.s.  -  forma termínovaného úveru 
• HVB Bank Slovakia a.s.          -  forma úverovej linky       

         
            d/  Výška úroku  

• DEXIA Banka Slovensko a.s. ÚS variabilná – 3 mesa�ný BRIBOR + 0,45 %  p.a. 
• HVB Bank Slovakia a.s. –      ÚS variabilná - 3 mesa�ný BRIBOR + 0,45 %  p.a. 

        
            e/  Splatnos�   

• DEXIA Banka Slovensko a.s.:  
                                   1. splátka                            25.10.2006 
                                   amortizácia úveru               25.06.2015 

• HVB Bank Slovakia a.s.: 
                                   1. splátka                            31.12.2006 
                                   amortizácia úveru               30.06.2015    

            f/ Výška �erpaného úveru v roku 2006                                              265 495  tis.  Sk 
 z toho: 

• DEXIA Banka Slovensko a. s.                                                 133 000  tis.  Sk    
• HVB Bank  Slovakia a.s.                                                       132 495  tis.  Sk 

            g/  Splátky istiny v roku  2006                                                   7 495  tis.  Sk  
z toho 

• DEXIA Banka Slovensko a.s                                                              3 695  tis.  Sk 
• HVB Bank Slovakia a.s.                            3 800  tis.  Sk 

           h/  Výška nesplateného  úveru v roku 2006           258 000  tis. Sk 
z toho 

• DEXIA Banka Slovensko a.s                                                            129 305  tis. Sk   
• HVB Bank Slovakia a.s.                        128 695  tis. Sk 
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ch/  Splátka úrokov  v roku 2006                                               8 724  tis. Sk 
z toho 

• HVB Bank Slovakia a.s.                                                                      3 195  tis.  Sk
• DEXIA Banka Slovensko a. s.                                                             5 529  tis.  Sk  

            i/  Zabezpe�enie  úveru 
• Dexia Banka Slovensko a.s. -  právne úkony v zmysle zmluvy, platby prijímané   
         na ú�et   klienta 
•   HVB Bank Slovakia a.s.    -  verite� je oprávnený kedyko�vek požadova�
         poskytnutie  zabezpe�enia a zmenky alebo vykonate�nú notársku zápisnicu          
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Z á v e r  

Tren�iansky samosprávny kraj vykazuje dlhovú službu, nako�ko mal poskytnutý úver, 
ktorý bol  v roku 2006 do�erpaný o 92 782 tis. Sk na celkovú výšku schváleného úveru 
265 495 tis. Sk.  

Tren�iansky samosprávny kraj neposkytol žiadnemu právnemu subjektu záruky. 
  

Tren�iansky samosprávny kraj v piatom roku svojej existencie zabezpe�il všetky 
prioritné funkcie a to najmä samostatne hospodári� s vlastným majetkom, vlastnými 
príjmami, dotáciami a prevzia� kompetencie na všetkých úsekoch v zmysle zákona NR SR �. 
416/2001 Z. z. v znení neskorších  predpisov o prechode niektorých kompetencií z orgánov 
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. 

 Hospodárenie TSK bolo v súlade so zákonom NR SR �. 523/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a zákonom NR SR �. 
583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy. 


