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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 16/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.18/2016 do Rozpočtu TSK na roky 
2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   - 2 941,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     2 941,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            - 4 286,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              4 286,00 Eur 
 

Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre oddiel 
Doprava v časti FINANCOVANÉ TSK realizovaný na základe  žiadosti Odboru regionálneho rozvoja z 
nasledovného dôvodu: v roku 2015 bol vykonaný proces verejného obstarávania na spracovanie 
projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytou – Kohútka most 
č. 1936-5 a most č. 1936-12 “.  Víťazný uchádzač predložil cenovú ponuku vo výške 15 825,00 Eur, na 
základe ktorej bola vykonaná úprava rozpočtu. Z dôvodu zabezpečenia inžinierskej činnosti aj s 
majetkovým vysporiadaním pre dočasné premostenie víťazný uchádzač od realizácie zákazky odstúpil. 
Následne bol oslovený uchádzač na 2. mieste, ktorý sa rovnako vzdal tejto zákazky. Až oslovený uchádzač 
na 3. mieste súhlasil s podpisom zmluvy na spracovanie dotknutej projektovej dokumentácie. Keďže 
ponuka uchádzača na 3. mieste za vypracovanie projektovej dokumentácie predstavuje objem 20 111,00 
Eur, je nevyhnutné pristúpiť k presunu rozpočtových prostriedkov. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 4 
286 Eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov rozpočtovaných v oddiele Doprava v časti 
FINANCOVANÉ TSK na spolufinancovanie investičného projektu "Rekonštrukcia cesty II/507 I. etapa 
Považská Bystrica - Udiča - Púchov", kde vzhľadom na upravený harmonogram výziev z Integrovaného 
regionálneho operačného programu sa neočakáva začiatok realizácie stavebných prác v roku 2016.  

Rozpočtovým opatrením sa zároveň na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja vykonáva  
presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK z 
nasledovného dôvodu: v roku 2015 obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dotáciu zo štátneho 
rozpočtu účelovo určenú na realizáciu projektu „Obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja“. Realizácia projektu bola plánovaná v roku 2015, avšak z dôvodu zdĺhavého 
schvaľovacieho procesu zo strany poskytovateľa dotácie a zdĺhavého procesu verejného obstarávania 
nebolo možné zrealizovať projektové aktivity. Presunom rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 
2 941,00 Eur sa pre rozpočtový rok 2016 zabezpečuje krytie výdavkov určených na dopravu materiálu pre 
cyklistické značenie, ktoré je nevyhnutné na realizáciu ostatných aktivít spomínaného projektu. Finančné 
prostriedky na tento účel sa presúvajú z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby – 
spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu ľudské zdroje, kde v dôsledku 
avizovaného časového posunu vo vyhlasovaní výziev v jednotlivých operačných programoch na neskoršie 
obdobie, dochádza aj k posunu predpokladanej potreby financií na spolufinancovanie implementovaných 
projektov a preto je možné časť finančných prostriedkov z tejto rozpočtovej položky presunúť.                       

 
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.18/2016. 


