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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 14/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.40/2017 do Rozpočtu TSK na roky 
2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  -52 751,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   52 751,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -59 661,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            59 661,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 14/TSK/2017 sa zabezpečuje: 
 
1. na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zmeny rozpočtu schválených bežných 

výdavkov v celkovom objeme 10 161,00 eur, z toho :        
a/ zmena finančných prostriedkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na podporu 

environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená 
župa, v rámci uvedeného projektu bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený 
objem prostriedkov 46 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie 
stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle 
VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu evironmentálnych projektov, keďže sa predpokladalo, že 
žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného 
prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod ekonomickú podpoložku 642 001, 
v skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného 
a súkromného sektora, nakoľko v druhom kole rozhodla hodnotiaca komisia pridelenie grantu rôznym 
typom subjektov (obciam a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby), 
rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun 
rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 7 161,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho 5 
161,00 eur na ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy - obci a 2 000,00 eur na 
podpoložku 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii, 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby, 

b/ zmena rozpočtu v rámci objemu bežných výdavkov, schválených na činnosť Informačno – 
poradenského centra (IPC) z nasledovného dôvodu: v rámci realizácie aktivít IPC bola dotazníkovou 
formou vyhodnotená potreba organizácie školenia k verejnému obstarávaniu v oblasti EŠIF a k 
projektovému manažmentu v oblasti EŠIF, a to pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov, tieto školenia 
plánuje IPC organizovať v období 1.9.2017-31.12.2017 za účasti odborných lektorov z inštitúcií štátnej 
správy, ktorí majú bohaté skúsenosti s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami v daných 
oblastiach, rozpočtovým opatrením sa za týmto účelom zabezpečuje krytie výdavkov v objeme 3 000,00 
eur na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, ktorá bude 
slúžiť na úhradu výdavkov za lektorské služby, poskytnuté na základe uzavretej Dohody o vykonaní práce, 
priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpložka 637 001 Školenia, kurzy, 
semináre, porady, konferencie, sympózia, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017 vo 
výške schváleného rozpočtu, 
 

2. na základe žiadosti Odboru dopravy sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje výkon uznesenia 
Z TSK č.524/2017 zo dňa 3.7.2017, ktorým Zastupiteľstvo TSK poverilo predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, aby v rámci kompetencií na  schvaľovanie zmien rozpočtu zabezpečil rozpočtové 
krytie výdavkov, potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nová 



Dubnica, nachádzajúcich sa v okrese Ilava, v obci Nová Dubnica, za účelom vyššie uvedeného sa 
rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových 
výdavkov v objeme 59 661,00 eur na ekonomickú podpoložku 711 001 Nákup pozemkov, z toho 59 594,00 
eur za účelom samotnej kúpy pozemkov a 66,00 eur za účelom uhradenia správneho poplatku za návrh na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zároveň sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje aj 
presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 4 987,00 eur na ekonomickú 
podpoložku 637 005 Špeciálne služby, a to za účelom úhrady výdavkov za vypracovanie geometrických 
plánov na zameranie pozemkov nachádzajúcich sa pod predmetnými cestami, priestor na presun 
prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových aj bežných výdavkov vytvára oblasť predfinancovania 
a spolufinancovania projektov OvZP implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-
ČR, konkrétne ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
techniky a náradia a ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, Trenčiansky samosprávny kraj 
neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2017 na tento účel vo výške schváleného rozpočtu, nakoľko 
v zmysle prebiehajúceho auditu pripravenosti operačného programu boli zistené nedostatky na strane 
riadiaceho orgánu v oblasti kompletnej dokumentácie pre prijímateľov, a preto bol tento audit pozastavený, 

 
3. napokon sa na základe Odboru finančného realizuje zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov, 

schválených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, z objemu 
prostriedkov pôvodne rozpočtovaného na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, sa z dôvodu 
správneho zatriedenia budúcich výdavkov realizuje na základe komisiou odporúčaných žiadostí presun 
prostriedkov v celkovom objeme 37 603,00 eur na ekonomické podpoložky zodpovedajúce právnej 
subjektivite úspešného žiadateľa o podporu, t.j. na ekonomickú podpoložku : 
641 001 Transfery v rámci verejnej správy - príspevkovej organizácii v objeme 6 100,00 eur, 
641 006 Transfery v rámci verejnej správy - rozpočtovej organizácii v objeme 4 335,00 eur, 
641 009 Transfery v rámci verejnej správy - obci v objeme 18 508,00 eur, 
642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - cirkevnej škole v objeme 4 400,00 eur 
642 004 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii, poskytujúcej 
všeobecne prospešné služby v objeme 2 200,00 eur, 
644 002 Transfery nefinančným subjektom  - ostatnej právnickej osobe v objeme 2 060,00 eur. 
  

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 
bol  predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien 
rozpočtu TSK. 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Jaroslav Baška v.z. 

                                                                                                 predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.40/2017 


