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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 1/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.4/2017 a č.5/2017 a Žiadosti o zmenu 
účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.5a/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                                                                                                  -78 998,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    78 998,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                             -6 200,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              6 200,00 eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 1/TSK/2017 sa zabezpečuje : 
 
  Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie 
súkromných a cirkevných školských zariadení v celkovom objeme 28 378 eur, konkrétne presun 
prostriedkov medzi jednotlivými prvkami programového rozpočtu, a to na základe žiadosti Odboru školstva 
a kultúry vo väzbe na podané žiadosti jednotlivých súkromných a cirkevných školských zariadení o 
poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2017 v zmysle VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ako aj vo väzbe na pripravované uzatvorenie zmlúv so zriaďovateľmi týchto 
zariadení. 

Prerozdelenie objemu prostriedkov 50 620 eur schválených v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017-
2019 na ekonomickej podpoložke 632 003 Poštové a telekomunikačné služby, a to na základe žiadosti 
Odboru finančného vo väzbe na Opatrenie MF SR zo 7.decembra 2016 č. MF/019194/2016-421 účinné od 
1.1.2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.decembra 2004 č.MF/010175/2004-42, ktorým sa 
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 
v znení neskorších predpisov. Vo väzbe na spomínané opatrenie sa ekonomická podpoložka 632 003 
Poštové a telekomunikačné služby platná do 31.12.2016, nahrádza od 1.1.2017 ekonomickými 
podpoložkami 632 003 Poštové služby a 632 005 Telekomunikačné služby. Rozpočtovým opatrením sa 
zabezpečuje prerozdelenie pôvodne schváleného objemu prostriedkov 50 620 eur na objem 20 460 eur, 
ktorý bude slúžiť na úhradu výdavkov za poštové a kuriérske služby a objem 30 160 eur, ktorý bude určený 
na úhradu služieb telekomunikácií. 

Ďalej sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
zabezpečuje riešenie havarijného stavu v oblasti výučby praxe na Strednej priemyselnej škole Dubnica nad 
Váhom, z dôvodu poruchy na skrutkovom kompresore, ktorý slúžil na zabezpečenie stlačeného vzduchu 
pre CNC zariadenie umiestnené v dielňach školy. Rozsah poruchy je v takom stave, že kompresor nie je 
možné opraviť. Vzhľadom k tomu, že nefunkčnosťou kompresora je ohrozené zabezpečenie výučby 
všetkých hodín praxe a následne absolvovanie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, je 
riešenie tohto havarijného stavu o to naliehavejšie. Požadované rozpočtové krytie na realizáciu investičnej 
akcie „Nákup kompresora“ v objeme 6 200,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Odsávanie v školskej jedálni“, schválenej pre Strednú 
priemyselnú školu Dubnica nad Váhom v objeme 23 000,00 eur, kde v dôsledku ukončenia procesu 
verejného obstarávania došlo k šetreniu finančných prostriedkov. 

 
 
 
 



 
 
 
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.r. 

                                                                                                 predseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.4/2017 a č.5/2017 
               Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.5a/2017 


