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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 15/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 48/2022 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 kapitálových výdavkov                                                                                     - 6 276 639,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                       6 276 639,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 15/TSK/2022 sa na základe požiadavky Odboru finančného 
zabezpečuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 
6 276 639,00 eur, a to z nasledovného dôvodu: 

 
Trenčiansky samosprávny kraj prijal v roku 2018 dotáciu na kapitálové výdavky v celkovom objeme 

3 000 000,00 eur (list MF SR: MF/019224/2018-442) zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na bod B.1 uznesenia vlády Slovenskej 
republiky č. 583/2018 z 12. decembra 2018 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na športovú 
infraštruktúru. Štátna dotácia v objeme 3 000 000,00 eur bola určená  na „Vybudovanie  tréningovej  
hokejovej  haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne“. K 31.12.2021 bol z celkovej  výšky poskytnutej  dotácie  
čerpaný  objem  v sume  383 361,58 eur. 

 
Ďalšiu dotáciu na kapitálové výdavky  prijal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 v celkovom 

objeme 3 660 000,00 eur (list MF SR: MF/009692/2020-442) zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na bod B.1 uznesenia vlády 
Slovenskej republiky č. 94 z 27. februára 2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly 
Všeobecná pokladničná správa. Dotácia bola  účelovo určená na sanáciu starého mostného objektu a na 
realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave. K termínu 31.12.2021 neboli z 
objemu poskytnutej dotácie čerpané žiadne kapitálové výdavky. 

 
V zmysle ust. § 8 ods. 4 tretia veta zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:  
„Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po 

rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.“ 
V zmysle ust. § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v platnom 
znení (ďalej len „zákon č.  67/2020 Z. z.): 

„Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 
v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové výdavky rozpočtované 
na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom, možno 
použiť do 31. decembra 2022.“ 

V zmysle čl. I ods. 5 vydaného Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
MF/006784/2022-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2021 pre ústredné 
orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové 
organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, zverejneného vo 
Finančnom spravodajcovi („ďalej len „Pokyn) (dostupný na webovej stránke žalovaného 
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2022/):   

„Kapitálové transfery z predchádzajúcich rokov rozpočtované v roku 2018 (kód zdroja 131I) a v roku 
2019 (kód zdroja 131J), ktoré v súlade s § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v 



znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) neboli použité do konca roka 2021, sú 
predmetom finančného zúčtovania najneskôr za rok 2022“. 

V zmysle dňa 7.4.2021 Ministerstvom financií Slovenskej republiky zverejnenej tlačovej správy 
(dostupná na https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/opatrenia-oblasti-rozpoctovych-pravidiel-ramci-
lex-korona.html), v ktorej sa mimo iného uvádza: 

„V súvislosti s prijatím zákona č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o 
niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov nastávajú v oblasti rozpočtových pravidiel 
nasledovné zmeny: 

.......... predlžuje sa lehota na použitie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na 
rok 2018 až do konca roka 2022 a zároveň sa vytvára priestor na použitie kapitálových výdavkov štátneho 
rozpočtu rozpočtovaných na rok 2019, ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2021, až do 31. decembra 
2022.“ 

 
 
Aj napriek vyššie uvádzaným citáciám zákona č.  67/2020 Z. z., ktorý platí bezpodmienečne, 

nakoľko neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia, resp. odvolávky na ďalšiu legislatívu, je Trenčiansky 
samosprávny kraj povinný zúčtovať obe dotácie a nespotrebovanú časť dotácií vrátiť jej poskytovateľovi. 

 
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu 

kapitálových výdavkov v celkovom objeme 6 276 639,00 eur, a to v objeme 3 660 000,00 eur z oddielu 
Doprava – príspevková organizácia SC TSK (EK 721 001 Transfery v rámci verejnej správy) a v objeme 
2 616 639,00 eur z oddielu Vzdelávanie – Financované TSK – projekt „Hokejová akadémia“ (EK 717 001 
Realizácia nových stavieb) na Úrad TSK, konkrétne na ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky. Dôvodom 
je spomínané zabezpečenie rozpočtového krytia pre vrátenie nevyčerpaných dotácií jej poskytovateľovi 
Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj 
podal vo veci tohto neoprávneného zásahu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky žalobu na 
Krajský súd v Bratislave. 
 

 
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. 48/2022  
               


