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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 22/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.25/2016 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 príjmov  s p o l u                                                                                                               0,00 Eur 
 
Rozpočet bežných príjmov                                                                                                      - 1 221,00 Eur 
Rozpočet bežných príjmov                                                                                                         1 221,00 Eur 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   - 2 641,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     2 641,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            - 3 020,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              3 020,00 Eur 
 

 
Presun rozpočtových prostriedkov resp. zámena kódov zdrojov financovania v príjmovej a 

výdavkovej časti bežného rozpočtu u organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov realizovaná na základe 
žiadosti Oddelenia sociálnej pomoci z nasledovného dôvodu: organizácii CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov boli 
v zmysle zmluvy č. 3/2016 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov uzatvorenej v zmysle § 81 písm. 
h) bodu 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré 
vznikajú príjemcovi t.j. CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s 
trvalým pobytom v územnom obvode BSK, poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 220,16 Eur za 
obdobie I.Q.2016. Objem týchto prostriedkov je zároveň súčasťou schváleného rozpočtu príjmov a 
výdavkov organizácie CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov na rok 2016 s kódom zdroja financovania 41. 
Prezdrojovaním kódov zdrojov financovania z KZ 41 v objeme 1 221,00 Eur na KZ 11H v objeme 1 221,00 
Eur sa zabráni duplicitnému rozpočtovaniu príjmov a výdavkov na poskytnutie sociálnej služby pre danú 
fyzickú osobu za I.Q.2016. Popri zámene kódov zdrojov financovania sa v príjmovej časti rozpočtu 
vykonáva aj presun finančných prostriedkov z ekonomickej kategórie 200 Nedaňové príjmy na ekonomickú 
kategóriu 300 Granty a transfery. 

Rozpočtovým opatrením sa zároveň na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry realizuje presun 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov :  
a) v objeme 150,00 Eur z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na obstaranie 10 
ks ocenení zhotovených za účelom odovzdávania ocenení jednotlivým pedagógom pri príležitosti Dňa 
učiteľov, finančné prostriedky na tento účel boli rozpočtované pôvodne na ekonomickej podpoložke 
637 036 Reprezentačné výdavky, avšak z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov v zmysle metodického 
usmernenia MF SR je potrebné klasifikovať tieto pod ekonomickou podpoložkou 637 004 Všeobecné 
služby, 
b) v objeme 1 270,00 Eur z dôvodu zabezpečenia vrátenia nevyčerpanej účelovo určenej dotácie jej 
poskytovateľovi Úradu vlády Slovenskej republiky, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej 
rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky bola v decembri 2015 poskytnutá Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Obchodnej akadémii Považská 
Bystrica, elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17, Ilava účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu 
na bežné výdavky za účelom zakúpenia 25 kusov tabletov na vyučovanie cudzích jazykov, Obchodná 
akadémia Považská Bystrica čerpala dotáciu až v roku 2016 v celkovom objeme 3 730,00 Eur, presunom 
rozpočtových prostriedkov v objeme 1 270,00 Eur z organizácie na Úrad TSK sa cez ekonomickú 
podpoložku 637 037 Vratky zabezpečuje rozpočtové krytie vrátania nevyčerpanej dotácie jej 
poskytovateľovi t.j. Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Ďalej sa na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry zabezpečuje rozpočtovým opatrením  
presun prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 2 520,00 Eur, a to z dôvodu 
zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v podobe 10% - nej záverečnej platby pre projekt „Rozšírenie 



vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov“, realizovaný 
organizáciou Gymnázium Púchov v rámci grantového systému Úradu vlády SR „Modré školy“ a zároveň 
v zmysle schváleného uznesenia Z TSK č. 271/2015 zo dňa 18.5.2015. Rozpočtové krytie na zabezpečenie 
záverečnej platby projektu bude realizované presunom finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia určených v Rozpočte TSK 
na roky 2016-2018 na spolufinancovanie projektov OvZP na úseku vzdelávania v rámci OP Ľudské zdroje, 
kde z dôvodu časového posunu pri predkladaní výziev zo strany riadiacich orgánov sa nepredpokladá 
čerpanie prostriedkov na spolufinancovanie projektov vo výške schváleného rozpočtu. 
 Napokon je na základe žiadosti Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania 
realizovaná rozpočtovým opatrením zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov za účelom 
zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na zaplatenie časti správneho poplatku za vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností v objeme 33,00 Eur  na základe Zámennej zmluvy číslo 2016/0133 zo dňa 
17.3.2016. medzi TSK a Obcou Papradno. Presun rozpočtových prostriedkov v objeme 500,00 Eur  na 
príslušnú ekonomickú podpoložku 711 001 Nákup pozemkov sa realizuje z dôvodu zabezpečenia 
rozpočtového krytia výdavkov vynaložených na rovnaký účel v priebehu celého roka 2016. 
 
 

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. 25/2016. 


