
 

      T R E N Č I A N S K Y    S A M O S P R Á V N Y    K R A J 
 

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

   IČO: 36126624   DIČ: 2021613275 

          
 

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková                                                                                          Trenčín, 15.5.2017 
Telefónne číslo: 032-6555621 

 
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 10/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.25/2017 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.26/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  -25 361,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   25 361,00 eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    -1 000,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              1 000,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                             -1 175,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              1 175,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2017 sa zabezpečuje: 
 

a/ na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu 
bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia 
výdavkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 027 a určených na úhradu odmien zamestnancov 
mimopracovného pomeru za služby spojené s posudzovaním technického stavu objektov, následnou 
kontrolou projektovej dokumentácie a jej kompletnosti, kontrolou spracovaných výkazov výmer v porovnaní 
s projektovou dokumentáciou, kontrolou obsahovej a cenovej správnosti predložených ponúk vyplývajúcich 
z požiadaviek investora, ďalej za služby spojené s prípravou podkladov pre uzatvorenie zmlúv, riešením 
doplňujúcich podnetov, pripomienok a návrhov v zmysle požiadaviek zamestnávateľa. Tieto služby 
vytvárajú efektívny prístup k obstaraniu investičných akcií v priebehu roka. Chýbajúce rozpočtové krytie 
výdavkov na tento účel v predpokladanom objeme 10 000,00 eur bude zabezpečené presunom finančných 
prostriedkov rozpočtovaných na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 637 011 - Štúdie, expertízy, 
posudky, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu.        
 
b/ ďalej na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja presun finančných prostriedkov rozpočtovaných 
v rámci Úradu TSK na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa. V rámci uvedeného projektu bol na ekonomickej podpoložke 
642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a 
neinvestičnému fondu schválený objem prostriedkov 46 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností 
zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia 
občanov na území TSK v zmysle VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu evironmentálnych 
projektov. Keďže sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia 
pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený 
pod ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. 
prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v prvom kole rozhodla 
hodnotiaca komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov (obciam, rozpočtovým organizáciám a 
neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby), rozpočtovým opatrením sa 
zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov 
v celkovom objeme 12 361,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho 6 900,00 eur na 
ekonomickú podpoložku 641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii, 4 551,00 eur 
na ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy - obci a 910,00 eur na 
podpoložku 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii, 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby. 



        
c/ na základe požiadavky Odboru finančného presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných 
výdavkov Úradu TSK, konkrétne v rámci ekonomickej podpoložky 642 002 - Transfery jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, a to 
medzi jednotlivými úrovňami programového rozpočtu. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia 
predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v 
zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zmysle 
VZN č.31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. V rámci schváleného objemu prostriedkov na tento účel t.j. v rámci objemu 
250 000,00 eur, sa zabezpečuje navýšenie objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti 
vzdelávania o 3 000,00 eur, a to z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry. 
Zároveň sa z rovnakého dôvodu zabezpečuje presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 1 000,00 
eur z ekonomickej podpoložky 642 002 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - 
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby na ekonomickú podpoložku 722 002 
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – cirkvi. Uvedené rozpočtové krytie bude v rámci 
spolupráce TSK a Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Trenčíne 
určené na financovanie projektu pod názvom „Pamätník k 500. výročiu reformácie“.  
 
d/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov na rekonštrukciu a rozšírenie vstupu do areálu CSS – LIPOVEC.  
Centrum sociálnych služieb -LIPOVEC v Hornom Srní poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám so 
zdravotným postihnutím v domove sociálnych služieb pre 20 klientov a v špecializovanom zariadení so 
zdravotným postihnutím, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie pre 17 klientov. Väčšina klientov 
je imobilných alebo ťažko mobilných  a vzhľadom na zdravotné postihnutie (aj epilepsia) hrozí väčšie riziko 
pádu, kvôli čomu je nutné aj niekoľkokrát týždenne privolať vozidlo záchrannej služby. Vstup do areálu 
zariadenia je v pôvodnom stave ešte z čias výstavby pôvodného účelu budovy -  materskej školy a pre 
súčasné vozidlá záchrannej služby je úzky, čo spôsobuje predĺženie času presunu klienta do vozidla a jeho 
následný transport na ošetrenie do nemocnice. Z uvedeného dôvodu je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii 
a rozšíreniu vstupu do areálu sociálneho zariadenia. Požadované rozpočtové krytie na realizáciu 
investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia a rozšírenie vstupu do areálu CSS – LIPOVEC“ v celkovom 
objeme 1 175,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu 
k investičnej akcii „Profesionálna umývačka riadu“, schválenej pre CSS – LIPOVEC v objeme 3 500,00 eur, 
kde v dôsledku ukončenia procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu finančných prostriedkov, 
nakoľko investičná akcia bola vysúťažená a obstaraná v objeme 1 951,00 eur. 

 
      

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 
bol  predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien 
rozpočtu TSK. 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Jaroslav Baška v.r. 

                                                                                                 predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.25/2017 
               Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.26/2017  


