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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 19/TSK/2020 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 65/2020 do Rozpočtu TSK na roky 
2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   - 7 675,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                      7 675,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          - 24 325,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            24 325,00 eur 
 

Rozpočtovým opatrením č. 19/TSK/2020 sa zabezpečuje: 
 
1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov schválených v rámci 

Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 364 500,00 eur 
a presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 306 700,00 eur – v oboch 
prípadoch za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Samotný presun 
rozpočtových prostriedkov sa realizuje v celkovom objeme 28 000,00 eur pre Gymnázium Púchov, z toho 
presun  bežných  výdavkov   predstavuje   objem   3 675,00 eur   a presun   kapitálových   výdavkov   objem  
24 325,00 eur. Dôvodom je zabezpečenie realizácie projektu pod názvom „Na začiatku bola kniha“, 
financovanie ktorého bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 447/2020 zo dňa 27.04.2020,  
 2/ ďalej na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v objeme 2 000,00 
eur, a to v podobe presunu   bežných  výdavkov  rozpočtovaných  v  rámci  Úradu  TSK na implementáciu 
projektov v rámci Operačného programu V-A SR-ČR. Pre potreby realizácie aktivít projektu „TreBuChET – 
Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ bol v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválený 
okrem iného aj objem finančných prostriedkov na obstaranie vonkajších lavičiek a odpadových košov. 
Vzhľadom na zmenu pri špecifikácii predmetného mobiliáru, ktorá spočíva v tom, že pôvodne plánované 
pevné osadenie lavičiek a odpadových košov bude zmenené na voľne umiestnené, došlo k zmene 
charakteru pôvodne plánovaných výdavkov z kapitálových na bežné. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných 
výdavkov bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov v rámci programového prvku 005 02 04 
Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR z ekonomickej podpoložky 637 004 
Všeobecné služby, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2020 vo výške schváleného rozpočtu, 

3/ a napokon na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového 
riadenia sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na 
prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 2 000,00 eur. Dôvodom je potreba navýšenia pôvodne 
plánovaného objemu finančných prostriedkov vo výške 6 000,00 eur, určených na zabezpečenie 
zverejňovania výberových konaní na uvoľnené pracovné pozície, a to formou inzercie. Vyššie čerpanie 
bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 003 Propagácia, reklama, inzercia a programe 011 
Administratíva súvisí so zvýšeným počtom výberových konaní na pracovné pozície v rámci prípravy 
projektov „Lepší Trenčiansky kraj“ a  „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, pritom niektoré 
výberové konania bolo potrebné z dôvodu neúspechu opakovať. 

 
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.65/2020  


