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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 18/TSK/2019 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.58/2019 do Rozpočtu TSK na roky 
2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
Rozpočet príjmov s p o l u                                                                                                                 0,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových príjmov                                                                                                -1 432,00 eur 
Rozpočet kapitálových príjmov                                                                                                  1 432,00 eur 
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 136 588,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          136 588,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 18/TSK/2019 sa zabezpečuje: 
 
a/ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu 
kapitálových výdavkov schválených na financovanie investičných projektov, a to v celkovom objeme 
34 008,00 eur, z toho: 
- 1 508,00 eur na financovanie projektu „Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy 

Spojená škola Nováky“. Pri realizácii tohto projektu boli v minulom roku ukončené stavebné práce 
v rámci hlavnej aktivity č.1, na úhradu ktorých bol čerpaný nižší objem finančných prostriedkov, ako je 
schválený nenávratný finančný príspevok v zmysle zmluvy (ďalej NFP). Podľa podmienok zmluvy o NFP 
je možné pritom voľné finančné prostriedky z jednej hlavnej aktivity presunúť na inú hlavnú aktivitu. 
Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ NFP požiadal o takúto zmenu, ktorá bola zo strany 
riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program  schválená, t.j. bolo schválené 
navýšenie objemu finančných prostriedkov v rámci hlavnej aktivity č.2, ktorá je zameraná na obstaranie 
interiérového vybavenia. Dôvodom bola úroveň predpokladanej hodnoty zákazky stanovená v rámci 
verejného obstarávania. V tomto rozpočtovom období ponúka takúto možnosť presunu finančných 
prostriedkov aj v príjmovej časti (kapitálové príjmy - kód zdroja - 1AA1 v objeme 1 281,00 eur a 1AA2 
v objeme 151,00 eur) aj vo výdavkovej časti (kapitálové výdavky – kód zdroja – 1AA1 v objeme 1 281,00 
eur, 1AA2 v objeme 151,00 eur a 11GE 76,00 eur) projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska 
Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“, kde je ponuka víťazného uchádzača nižšia, ako boli predpokladané 
výdavky na realizáciu projektu v zmysle rozpočtu projektovej dokumentácie, 

- 32 500,00 eur na financovanie projektu „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji“, 
schváleného na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre 
rok 2019 v rámci oblasti Elektromobilita. Predmetom projektu je nákup nového vozidla s elektrickým 
pohonom za účelom zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia, a to 
prostredníctvom využívania tohto vozidla. Finančné prostriedky budú využité na úhradu faktúry za 
dodaný elektromobil v plnej výške. Následne bude predložené zúčtovanie dotácie spolu s faktúrou 
a dokladom o úhrade celkových výdavkov, na základe ktorého bude Trenčianskemu samosprávnemu 
kraju poskytnutá prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky štátna dotácia 
formou refundácie vopred uhradených výdavkov z vlastných zdrojov v celkovom objeme 10 000,00 eur.  
Priestor na presun kapitálových výdavkov za spomínaným účelom ponúka ekonomická podpoložka 
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovaná na Úrade 
TSK okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov podporovaných zo štátneho rozpočtu, 
konkrétne projektov predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
z Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vedy, výskumu a športu SR, Environmentálneho fondu 
a podobne, 

 



b/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu 
kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 580,00 eur z oddielu Vzdelávanie, konkrétne zo SOŠ OaS 
Trenčín na Úrad TSK, a to z dôvodu zabezpečenia vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie zo 
štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2018 prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 38 065,00 
eur za účelom realizácie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú 
žiaci so zdravotným postihnutím  2018“. Z uvedeného objemu účelovo  určených  finančných  prostriedkov   
bola   suma 28 065,00 eur vyčlenená pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania, z toho 10 000,00 
eur pre SOŠ Púchov, 9 500,00 eur pre SOŠ OaS Trenčín, 8 565,00 eur pre SOŠ strojnícka Považská 
Bystrica a zvyšná časť v objeme 10 000,00 eur bola určená pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium 
Púchov. Vzhľadom k tomu, že len jedna zo spomínaných organizácií, a to SOŠ strojnícka Považská 
Bystrica vyčerpala štátnu dotáciu v rozpočtovom roku 2018, bolo čerpanie dotácií u ostatných organizácií 
presunuté do nasledujúceho roka 2019. Dôvodom nečerpania bola skutočnosť, na základe ktorej sa školám 
ako realizátorom projektu nepodarilo v stanovenom termíne zrealizovať proces verejného obstarávania na 
stavebné práce. Presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 1 580,00 eur sa cez ekonomickú 
podpoložku 719 014 Vratky zabezpečuje rozpočtové krytie pre vrátenie časti dotácie jej poskytovateľovi  
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ide o nevyčerpanú dotáciu SOŠ OaS 
Trenčín, 
 
c/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky  
v súvislosti so zmenami v sieti stredných škôl a školských zariadení TSK, ku ktorým došlo k dátumu 
31.8.2019 a 1.9.2019, realizuje presun nespotrebovaného kapitálového rozpočtu po rušiacej sa SOŠ 
Púchov, a to v objeme 101 000,00 eur. Uvedený objem finančných prostriedkov, ktorý bol schválený na 
realizáciu investičných akcií „Rekonštrukcia strechy na budove C“ v objeme 100 000,00 eur a „Stavebný 
dozor -  Rekonštrukcia strechy na budove C“ v objeme 1 000,00 eur bol k dátumu zrušenia spomínanej 
strednej školy t.j. k 31.8.2019 presunutý v rámci oddielu Vzdelávanie do časti Financované TSK, aby mohol 
byť odtiaľ v mesiaci september postúpený do rozpočtu nástupníckej organizácie, ktorou je Spojená škola 
Púchov. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje práve tento úkon, 
 
 

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.58/2019 
              


