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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 13/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 41/2022 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                                                                                                 - 86 486,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   86 486,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 13/TSK/2022 sa zabezpečuje: 
 

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov 
schválených v rámci Úradu TSK  na  ekonomickej  podpoložke  637 005  Špeciálne  služby  v  celkovom  
objeme  50 000,00 eur za účelom financovania záverečných platieb projektov implementovaných 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+. 
Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 11 112,00 eur pre rozpočtovú organizáciu 
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica na  zabezpečenie  rozpočtového  krytia  záverečných  
platieb pre nasledovné projekty: 

- „Zahraničná stáž – cesta k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov“ v objeme 8 168,00 eur, 
financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 867/2022 zo dňa 02.5.2022, 

- „Zahraničným vzdelávaním učiteľov k vyššej kvalite školy“ v objeme 2 944,00 eur, financovanie 
tohto projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 868/2022 zo dňa 02.5.2022, 
 

2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci zmena rozpočtu bežných 
výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary 
a služby, a to pre potreby oceňovania zdravotníckych pracovníkov. Za týmto účelom bol pôvodne 
plánovaný objem prostriedkov v celkovej výške 3 500,00 eur, z toho 1 500,00 eur na ekonomickej 
podpoložke 637 004 Všeobecné služby, 1 500,00 eur na ekonomickej podpoložke 637 036 Služby - 
reprezentačné výdavky a  500,00 eur na ekonomickej podpoložke 633 006 Všeobecný materiál. Pri 
plánovaní uvedeného objemu sa vychádzalo zo skúseností z minulého obdobia a z podmienok 
mimoriadneho stavu v Slovenskej republike, kedy v čase šírenia pandémie COVID-19 bolo možné 
organizovať hromadné podujatia len v obmedzenom rozsahu a za dodržiavania zákonom určených 
protiepidemiologických opatrení. Za takýchto podmienok prebiehalo slávnostné oceňovanie v priestoroch 
administratívnej budovy TSK. V rozpočtovom roku 2022 prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie 
zrealizovať slávnostné oceňovanie obetavej práce zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v 
zdravotníctve za rok 2021 v priestoroch Trenčianskeho hradu, čo prinieslo so sebou v rámci plánovania 
slávnostného programu aj požiadavku na zabezpečenie umeleckého prednesu a hudobného vystúpenia 
komorného kvarteta. Keďže výdavky tohto druhu sú triedené pod ekonomickou klasifikáciou 637 002 
Konkurzy a súťaže, rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun bežných výdavkov v požadovanom 
objeme 345,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby na ekonomickú podpoložku 
637 002 Služby – konkurzy a súťaže, 
 
 3/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky sa ďalej rozpočtovým opatrením zabezpečuje 
presun bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to za účelom financovania služby  
automatizovaného prepisu nahrávok. Služba automatizovaného prepisu nahrávok bude využívaná na 
prepis audio záznamu do zápisnice, t.j. pôjde o doslovný prepis záznamu z jednotlivých zasadnutí 
Zastupiteľstiev TSK a porád vedenia TSK do zápisnice. Rozpočtové krytie pre balík tejto služby o počte 70 
hodín nahrávok je stanovený na 1 176,00 eur a na príslušnú ekonomickú podpoložku 636 007 Nájomné za 
nájom – softvéru bude zabezpečené presunom prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 018 Vrátenie 
príjmov z minulých rokov, kde sa k 31.12.2022 neočakáva čerpanie výdavkov vo výške schváleného 
rozpočtu, 



 4/ napokon sa na základe spoločnej požiadavky Odboru školstva a kultúry a Odboru investícií 
a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 73 853,00 eur 
pre potreby oddielu Vzdelávania. Z dôvodu realizácie rozsiahlej rekonštrukcie školského internátu pri SOŠ 
Pruské vyplynula v priebehu roka potreba prechodného ubytovania žiakov tejto strednej školy. Ako dočasné 
riešenie tejto situácie sa javí využitie prebytočného majetku, ktorým je objekt bývalej SOŠ sklárskej 
Lednické Rovne. Aby mohol tento objekt poslúžiť na dočasné ubytovanie žiakov, je potrebné zrealizovať v 
ňom nevyhnutné opravy, ako je oprava poruchy vykurovania a elektroinštalácie, oprava zdravotechniky 
v podobe výmeny poškodenej sanity a batérií, pretesnenia spojov a tlakovej skúšky, vysprávky 
a vymaľovanie stien, ako aj vyčistenie priestorov. Objem prostriedkov plánovaný na opravu nevyužívaných 
priestorov objektu bývalej SOŠ sklárskej Lednické Rovne sa odhaduje na 73 853,00 eur a bude 
zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov: 
- z oddielu Vzdelávanie, konkrétne 23 148,00 eur z objemu finančných prostriedkov určených pôvodne 

v rámci originálnych kompetencií na financovanie opravy šatní a spoločných priestorov v telocvični pre 
SOŠ J. A. Baťu Partizánske a 50 705,00 eur z objemu finančných prostriedkov určených na výmenu 
podláh na 1. NP až 4. NP pre SPŠ stavebnú E. Belluša Trenčín,  

- na Úrad TSK – ako realizátora opráv, konkrétne na ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a 
štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí. 

 
 

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. 41/2022  
               


