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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 14/TSK/14/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.13/2015 do Rozpočtu TSK na rok 
2015 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                                                                                                  -26 806,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   26 806,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -19 073,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            19 073,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č.13/2015 predloženej Odborom školstva a kultúry z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia 
predfinancovania a spolufinancovania projektu „Digitálna mapa tradičnej kultúry“ implementovaného 
Centrom tradičnej kultúry v Myjave v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-
2013, a to v celkovom objeme 45 879,00 Eur z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.693/2013 zo dňa 
28.10.2013. Presun finančných prostriedkov na bežné transferové podpoložky v objeme 26 806,00 Eur 
bude vykonaný z ekonomickej podpoložky rozpočtovanej za týmto účelom 637 005 Špeciálne služby - 
predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP CS SR-ČR 2007-2013  a presun 
finančných prostriedkov na kapitálové transferové položky v objeme 19 073,00 Eur bude vykonaný 
z ekonomickej podpoložky rozpočtovanej rovnako za týmto účelom 713 004 Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia - predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP 
CS SR-ČR 2007-2013. 

 
 

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.13/2015. 


