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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 11/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.31/2017 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                                                                                                  -29 400,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    29 400,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 11/TSK/2017 sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja 
zabezpečuje zmena rozpočtu bežných v celkovom objeme 29 400,00 eur z nasledovného dôvodu: 

 
TSK ako oprávnený žiadateľ pripravuje projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu (ďalej IROP) pod názvom „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“. 
Projekt bude hodnotený v dvoch kolách, pričom prvým hodnotiacim kolom bude projektový zámer. 
Povinnou prílohou projektového zámeru je štúdia uskutočniteľnosti, ktorá presne definuje rozsah projektu, 
aktivity, ktoré budú jeho predmetom, infraštruktúru, v ktorej je možné projekt realizovať, finančný model 
projektu a jeho udržateľnosti, ako aj dopad na cieľové skupiny a územie. Presné zadanie obsahu 
a štruktúry tejto štúdie oznámilo MK SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP, prioritná os 3 až 
v druhom štvrťroku 2017. Požadovaný rozsah je natoľko komplexný, že vyžaduje zapojenie externého 
dodávateľa, s čím sa pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 neuvažovalo. Výzva na predkladanie projektových 
zámerov bude vyhlásená v júli 2017 s termínom uzávierky v októbri 2017 a nebude opakovaná. Z týchto 
dôvodov je potrebné v požadovanom termíne predložiť kompletnú dokumentáciu k projektovému zámeru 
vrátane štúdie uskutočniteľnosti. Pre dosiahnutie tohto cieľa je ale nevyhnutné zabezpečiť chýbajúce 
rozpočtové krytie výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, ktoré sa 
odhaduje na 29 400,00 eur. Priestor pre presun rozpočtových prostriedkov v takejto výške poskytuje 
ekonomická položka 637 004 Všeobecné služby, a v rámci nej schválený objem prostriedkov na realizáciu 
výdavkov spojených s implementáciou projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Páteřní 
poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském přihraničí“, ktorý nebol schválený a teda 
nebude v roku 2017 realizovaný. 
 
 

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.31/2017  


