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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 123/TSK/123/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.146/2015 do Rozpočtu TSK na roky 
2015-2017 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   - 2 520,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     2 520,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            - 1 261,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              1 261,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu bežných a  kapitálových výdavkov na rok 2015 pre 
Považskú knižnicu v Považskej Bystrici, realizovaná na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry z dôvodu 
zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému MK 
SR. Ide o projekt "Modernizácia technického vybavenia knižnice - nákup kopírovacieho zariadenia/ nákup 
technického zariadenia", u ktorého je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie projektu kapitálovými 
výdavkami v objeme 115,00 Eur a zároveň ide o projekt "Automatizácia knižničných procesov a skvalitnenie 
služieb pre používateľov knižnice", u ktorého je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie obstarania 
detekčnej brány RFID kapitálovými výdavkami v objeme 462,00 Eur a spolufinancovanie nákupu 10 000 ks 
RFID čipov bežnými výdavkami v objeme 90,00 Eur. Vzhľadom na skutočnosť, že na plné spustenie RFID 
technológie a preukázanie funkčnosti projektu nestačí očipovať 10 000 knižničných jednotiek, nákup 
ktorých bol podporený grantovým systémom MK SR, ale celý objem t.j. 23 500 ks knižničných jednotiek, je 
zároveň nevyhnutné zabezpečiť zo strany TSK dofinancovanie projektu na nákup zvyšných 13 500 ks, a to 
bežnými výdavkami v objeme 2 430,00 Eur, ako aj dofinancovanie obstarania pracovnej stanice, ktorá 
nebola taktiež predmetom podpory zo strany MK SR, a bez ktorej nie je možné spustiť detekčnú bránu na 
ochranu knižničného fondu a preukázať vecné naplnenie projektu. Dofinancovanie pracovnej stanice 
vyžaduje rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 684,00 Eur. 

Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme  2 520,00 Eur u bežných výdavkov je riešené presunom 
finančných prostriedkov, rozpočtovaných na tento účel na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne 
služby – spolufinancovanie výziev MK SR a chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 1 261,00 Eur 
u kapitálových výdavkov je riešené presunom finančných prostriedkov rovnako rozpočtovaných na tento 
účel, a síce z ekonomickej podpoložky 713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia – spolufinancovanie výziev MK SR.  

 
 
Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 

bolo 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.146/2015. 


