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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 11/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.26a/2022 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.26b/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                               - 123 986,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  123 986,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          - 19 200,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            19 200,00 eur 

 
 
Rozpočtovým opatrením č. 11/TSK/2022 sa zabezpečuje: 
 
1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov 

schválených na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 641 001 Transfery v rámci verejnej správy – 
príspevkovej organizácii v celkovom objeme 176 000,00 eur, z toho v objeme 100 000,00 eur na podporu 
tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho 
procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku, 
v objeme 38 000 eur na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a 38 000,00 eur na podporu aktívnych 
pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých 
ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom ich 
zapojenia sa do medzinárodného vzdelávacieho programu pod názvom Medzinárodná   cena  vojvodu  z  
Edinburghu  (DofE)  na  Slovensku. Samotný presun rozpočtových prostriedkov z Úradu TSK na jednotlivé 
rozpočtové a príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania sa realizuje v objeme 48 884,00 eur, z toho: 

 

- 20 884,00 eur na podporu tematického zážitkového vzdelávania, 
 

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja  č. 11/2018 o 
poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020 predložilo v rámci 
prvého kola v termíne do 31.03.2022 spolu 20 stredných škôl žiadosti o poskytnutie účelovo určených 
finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. Komisia školstva, 
kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhodnotila na svojom 
zasadnutí predložené žiadosti v rámci 1. kola a odporučila podporiť všetky tieto žiadosti.  
 

- 21 000,00 eur na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách, 
 

Začiatkom roka 2022 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj Výzvu na podanie žiadostí o 
poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na 
stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2022, do ktorej 
sa prihlásilo spolu 21 stredných škôl. Odbor školstva a kultúry vyhodnotil predložené prihlasovacie 
formuláre a odporučil podporiť všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktoré v stanovenom termíne predložili prihlasovací formulár. 
 

- 7 000,00 eur na podporu zapojenia sa do medzinárodného vzdelávacieho programu pod 
názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku, 
 

Začiatkom roka 2022 zároveň vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj aj Výzvu na podanie žiadostí 
o poskytnutie účelového finančného príspevku v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu pod 
názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku pre rok 2022, do ktorej sa prihlásilo 7 
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Odbor školstva a kultúry 



aj v tomto prípade vyhodnotil predložené prihlasovacie formuláre a odporučil podporiť všetky stredné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré v stanovenom termíne predložili 
prihlasovací formulár. 
 

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v objeme 43 500,00 eur, 
a to v rámci schváleného objemu bežných výdavkov určených na implementáciu projektov. Konkrétne ide 
o presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 011 Štúdie, expertízy, posudky za 
účelom vypracovania štúdie pre projekt „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. 
Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol zapojiť do výzvy vyhlásenej v rámci Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra a zameranej na zavedenie moderných inteligentných technológií. Povinnou 
prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je štúdia realizovateľnosti, ktorá bude 
zároveň podkladom pre vypracovanie samotnej žiadosti. Projekt sa zameriava na využitie technológií IoT 
(Internet of Things) a vytvorenie IT prostredia pre zhromažďovanie, analýzu, vyhodnocovanie dát na diaľku, 
a to bez potreby fyzickej prítomnosti či zásahu pri prevádzke IoT zariadení. Princípom IoT technológií je 
prenos informácií bezdrôtovo pomocou internetového alebo iného pripojenia, čím sa optimalizuje čas aj 
náročnosť zberu potrebného objemu dát. V rámci projektu sa plánuje inštalovanie IoT technológií na 
monitoring stavu mostov s cieľom včasnej identifikácie zhoršenia ich stavebno-technického stavu, na 
monitoring budov v správe TSK a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, konkrétne na 
monitoring spotreby vody, spotreby elektriny a spotreby tepla na vykurovanie a na ohrev úžitkovej vody. 
Zároveň sa v rámci projektu plánuje inštalovanie prvkov telemedicíny v NsP Prievidza so sídlom 
v Bojniciach. Finančné prostriedky na spracovanie štúdie realizovateľnosti sú oprávnenými výdavkami, 
preto budú zaradené do žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a po jej schválení budú 
predmetom žiadosti o platbu formou refundácie. Presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú 
podpoložku 637 011 v spomínanom objeme 43 500,00 eur bude realizovaný: 

- z nevyčerpaných prostriedkov schválených pôvodne na implementáciu projektu Informačno 
– poradenské centrum, ktorého realizácia bola riadne ukončená, jedná sa o objem 6 057,00 eur, 

- z objemu prostriedkov schválených v rámci rozpočtu bežných výdavkov na 
spolufinancovanie projektu pod názvom „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného 
zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“. V súvislosti s uvedeným projektom nebola doposiaľ 
vyhlásená zodpovedajúca výzva. Pokiaľ bude vyhlásená výzva zameraná na opatrenia v súvislosti s 
pandémiou COVID-19, pôjde o refundáciu finančných prostriedkov vynaložených v minulom období na 
daný účel a preto nebude potrebné rozpočtové krytie výdavkov na zabezpečenie spolufinancovania, 
v tomto prípade ide o presun v objeme 20 000,00 eur, 

- ďalej 10 000,00 eur z objemu prostriedkov určených pôvodne na vypracovanie štúdií a 
rozpočtovaných síce na ekonomickej podpoložke 637 011, avšak na programovom prvku 005 01 02 
Strategické a koncepčné plánovanie, výdavky na pripravovaný projekt „Moderné technológie v 
Trenčianskom samosprávnom kraji“ sú však triedené v rámci programového rozpočtu pod programovým 
prvkom 005 02 08 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, čo si 
vyžaduje presun rozpočtových prostriedkov, 

- 4 000,00 eur z objemu prostriedkov schválených pre projekt „Vytvorenie podmienok pre 
deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, a to za účelom zabezpečenia povinnej publicity v 
súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, tieto prostriedky nebudú 
predmetom čerpania v roku 2022, nakoľko sú v rozpočte zahrnuté duplicitne a napokon 

- 3 443,00 eur z objemu prostriedkov schválených pre projekt „Zelená župa“, konkrétne 
z objemu prostriedkov určených v rámci ekonomickej podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre, 
porady, konferencie, sympózia na realizáciu konferencií v environmentálnej oblasti,  kde sa nepredpokladá 
čerpanie výdavkov vo výške schváleného rozpočtu, nakoľko časť konferencií sa z dôvodu 
protipandemických opatrení zrealizovala on-line formou,  

 
3/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu 

bežných výdavkov v celkovom objeme 5 500,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov 
z ekonomickej podpoložky 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, z toho: 

- v objeme 2 500,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 002 Konkurzy a súťaže, určenú 
okrem iného aj na triedenie výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými podujatiami. Presun 
rozpočtových prostriedkov sa realizuje za účelom správneho zatriedenia budúcich výdavkov súvisiacich 
s účasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja na podujatí Deň regiónov, ktoré sa uskutoční dňa 
13.4.2022 v Bratislave. Objem prostriedkov na tento účel bol pri predkladaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 
2022-2024 schválený na ekonomickej podpoložke 637 003. V tej dobe však Trenčiansky samosprávny kraj 
nedisponoval informáciou, čo bude obsahom kampane k 20. výročiu vzniku samosprávnych krajov, 

- v objeme 3 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 036 Reprezentačné výdavky 
a v rámci programového prvku 002 01 02 Propagácia kraja a reklama, a to z dôvodu zvýšeného počtu 
zahraničných protokolárnych návštev a delegácií, ako sa pôvodne plánovalo 
 

4/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena 
rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 26 102,00 eur, z toho v objeme 19 682,00 eur na 
ekonomickú podpoložku 637 006 Náhrady a 6 420,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 031 Pokuty 
a penále. Dôvodom je potreba úhrady istiny vo výške 19 681,17 eur ako vydanie bezdôvodného obohatenia 
titulom Rozsudku Okresného súdu Trenčín č. k.: 37Cb/463/2015 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu 



Trenčín č. k.: 8Cob/94/2021 a potreba úhrady úrokov z omeškania titulom Rozsudku Okresného súdu 
Trenčín č. k.: 37Cb/463/2015 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu Trenčín č. k.: 8Cob/94/2021 vo výške 
6 418,14 eur ku dňu 28.04.2022. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická 
podpoložka 637 005 Špeciálne služby, konkrétne objem prostriedkov určený na právne služby – na spor 
o zrušenie rozhodnutia o udelenej pokute zo strany ÚVO, kde nie je predpoklad rozhodnutia vo veci 
v rozpočtovom roku 2022, 
 

5/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje 
rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 19 200,00 eur pre 
potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre príspevkovú organizáciu Spojená škola Púchov za účelom 
vypracovania komplexnej štúdie areálu stredoškolsko-vysokoškolského kampusu. Štúdia bude riešiť 
vytvorenie  spoločného školského areálu pre  Spojenú školu Púchov a Fakultu priemyselných technológií v 
Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zároveň bude obsahovať návrhy riešenia 
statickej a dynamickej dopravy, úpravy pôvodných  a návrhy umiestnenia nových stavebných objektov pre 
Spojenú školu Púchov. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Komplexná štúdia 
areálu stredoškolsko - vysokoškolského kampusu“ v celkovom objeme 19 200,00 eur bude zabezpečené 
zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre Spojenú 
školu Púchov pod názvom „PD - Výstavba telocvične“. Pri tejto investícii nie je predpoklad čerpania 
finančných prostriedkov v plnej výške do konca kalendárneho roka.  
 
 

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. 26a/2022  
              Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 26b/2022  
                              


