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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 203/TSK/203/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.249/2015 do Rozpočtu TSK na roky 
2015-2017 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                             -1 825,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              1 825,00 Eur 
 

 
Zmena rozpočtu v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun 

rozpočtových prostriedkov č.249/2015 predloženej Odborom školstva a kultúry z nasledovného dôvodu: 
Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2015 pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 1 710,00 Eur za účelom financovania projektu podporeného v 
rámci grantového systému MK SR pod názvom "Modernizácia technického vybavenia knižnice" a zároveň 
zabezpečil spolufinancovanie spomínaného projektu z vlastných zdrojov v objeme 115,00 Eur.  Považská 
knižnica v Považskej Bystrici nevyčerpala predmetnú dotáciu. Dôvodom boli skutočnosti, ku ktorým došlo v 
priebehu zadávania verejného obstarávania, kedy bolo zistené, že súťažné podklady sú v rozpore s par. 34 
ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Ten pojednáva o tom, že technické požiadavky obstarávaného zariadenia sa nesmú 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 
výrobkov, čo v prípade Považskej knižnice v Považskej Bystrici bolo zariadenie Canon image RUNNER 
ADVANCE C2220L. Nakoľko nebolo možné zmeniť druh výdavku uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie, 
grantový projekt podporený zo štátneho rozpočtu a TSK nebol organizáciou Považská knižnica v Považskej 
Bystrici realizovaný a finančné prostriedky boli vrátené na bankový účet TSK. Presun rozpočtových 
prostriedkov sa realizuje z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia vrátenia nevyčerpanej dotácie jej 
poskytovateľovi MK SR cez ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky a rovnako z dôvodu vrátenia 
rozpočtovaného objemu určeného na spolufinancovanie projektu z OvZP na Úrad TSK. 
 

 
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.249/2015. 


