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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 11/TSK/2020 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 30/2020 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č. 31/2020 do Rozpočtu TTSK na roky 2020-2022 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu nezmenený.   
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                               - 270 770,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  270 770,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                               - 236,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                                 236,00 eur 
 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 11/TSK/2020 sa zabezpečuje: 
 
1/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia  

zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK, a to v podobe presunu rozpočtových 
prostriedkov na ekonomickú podpoložku 633 010 Materiál – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 
a na podprogram 4.2: Civilná ochrana v celkovom objeme 236 770,00 eur. Presun rozpočtových 
prostriedkov je nevyhnutné vykonať pre zabezpečenie ochranných opatrení v súvislosti so šíriacim sa 
koronavírusom COVID – 19. Jedná sa hlavne o nákup osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako sú respirátory FFP3, chirurgické jednorazové rúška, 
ochranné rúška na opakované použitie po praní, ochranné jednorazové  rukavice, ochranné okuliare 
a ochranné obleky. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 236 770,00 eur 
vytvára ekonomická podpoložka 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, v rámci ktorej bol pre rok 2020 schválený 
objem prostriedkov 300 000,00 eur na poskytovanie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na podporu regionálnych aktivít, a to v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
V súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19 a avizovaným výpadkom dane 
z príjmu fyzických osôb bol na Z TSK dňa 27.4.2020 schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia              
č. 24/2020, ktorý mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v článku 13 Osobitné ustanovenia, 
a to o doplnené oprávnenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja oznámiť žiadateľom 
neposkytovanie dotácií pre príslušný kalendárny rok v presne vymedzených prípadoch, ako sú vyhlásenie 
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a vyhlásenie mimoriadnej situácie, 

 
2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa zabezpečuje zmena rozpočtu bežných 

výdavkov v celkovom objeme 1 000,00 eur za účelom spracovania geometrických plánov pre vecné 
bremená a zabezpečenie vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľností, potrebných pri implementácii 
jednotlivých projektov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych fondov. Bežné výdavky tohto 
druhu sú triedené v rámci ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby a potreba ich rozpočtového 
krytia na spomínaný účel sa odhaduje na 1 000,00 eur, 
 

3/ ďalej na základe žiadosti Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa rozpočtovým opatrením 
vykonáva zmena rozpočtu: 

a/ bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 4 000,00 eur. 
K tomuto kroku pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti so zvýšením sadzieb dane 
z nehnuteľností u Mesta Trenčín, Mesta Prievidza a obce Kľačno, ktoré boli schválené zmenou všeobecne 
záväzných nariadení v mestských a obecných zastupiteľstvách v závere roka 2019 a oznámené  



Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2020 na základe doručenia nových platových výmerov. 
Priestor na presun prostriedkov v odhadovanom objeme 4 000,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 
632 001 Energie, kde sa v dôsledku vysúťaženia nižšej ceny pri verejnom obstarávaní na  dodávku  energií 
pre administratívnu budovu TSK na roky 2020-2022 predpokladá nižšie čerpanie bežných výdavkov ako sa 
pôvodne plánovalo, 

b/ kapitálových výdavkov  v objeme 236,00 eur, a to v podobe zmeny účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov schválených pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN. V rámci Rozpočtu TSK na roky 2020-
2022 boli pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN schválené okrem iného aj finančné prostriedky na 
realizáciu kanalizačnej prípojky. Pred realizáciou stavby je však nevyhnutné zabezpečiť posúdenie 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z Technickej inšpekcie Bratislava, ako aj vyjadrenie od 
SPP – distribúcia, a.s. Bratislava a vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete od Slovak 
Telekom, a.s. Bratislava. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 236,00 eur na 
realizáciu investičnej akcie „Kanalizačná prípojka – poplatky v rámci územného a stavebného konania“ 
bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtovaných prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „PD – 
Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV“, nakoľko na základe vykonaného prieskumu trhu je 
predpokladaná hodnota zákazky za spracovanie projektovej dokumentácie nižšia, čo umožňuje využiť 
voľné zdroje na uvedenú zákazku, 

 
4/ a napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry 

zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 29 000,00 eur, a to z nasledovného dôvodu: na 
začiatku mesiaca február bol v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu realizovaný 
presun bežných výdavkov schválených na Úrade TSK na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov 
na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom 
zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí 
– študentov stredných škôl, ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať 
projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia 
a rozhodovania. Samotný presun bežných výdavkov sa realizoval v spomínanom objeme 29 000,00 eur, 
a to z Úradu TSK, konkrétne z ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – 
príspevkovej organizácii na jednotlivé organizácie na úseku Vzdelávania. V dôsledku vyhlásenia 
mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením spôsobeným novým koronavírusom COVID -19, ktorá 
spôsobila uzatvorenie stredných škôl na neurčitý čas, boli dotknuté organizácie na úseku Vzdelávania 
vyzvané na vrátenie finančných prostriedkov obdržaných z rozpočtu TSK na podporu zavádzania 
participatívnych rozpočtov. Z uvedeného dôvodu dochádza aj k spätnému presunu rozpočtových 
prostriedkov na Úrad TSK. 

 
 
Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, 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.30/2020 
              Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 31/2020 
 


