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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 22/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.78/2017 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                                                                                                    -1 135,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     1 135,00 eur 
 
Rozpočtovým opatrením č. 22/TSK/2017 sa zabezpečuje : 
 
 
  Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie 
výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2017 z nasledovného dôvodu:  v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. SVS-OVR-2017/032309 a následne doručeného oznámenia Okresného úradu Trenčín, odbor 
organizačný, č.j. OU-TN-OO-2017/029834 zo dňa 20.9.2017 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju 
oznámená výška účelovej dotácie v objeme 5 300,00 eur, z toho na zabezpečenie činnosti volebnej 
komisie samosprávneho kraja  800,00 eur a na zabezpečenie činnosti obvodných volebných komisií 
4 500,00 eur. Uvedená dotácia bola zapracovaná do rozpočtu príjmov a výdavkov TSK v mesiaci 
september 2017. Nakoľko v tom čase nebolo známe, či zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
bude poskytnutá pre Trenčiansky samosprávny kraj ďalšia účelová dotácia na financovanie mzdových 
nárokov pre zapisovateľky a osoby zabezpečujúce organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, 
bola časť vyššie uvedenej dotácie rozpočtovaná aj na jednotlivé ekonomické podpoložky v rámci 
ekonomickej položky 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v rámci ekonomickej 
položky 620 Poistné a príspevok do poisťovní. V mesiaci november 2017 boli však oznámením Okresného 
úradu Trenčín zo dňa 2.11.2017 poukázané na bankový účet TSK ďalšie finančné prostriedky účelovo 
určené  na úhradu mzdových nárokov vrátane  odvodov do poistných fondov pre osoby zabezpečujúce 
organizačnú a technickú prípravu volieb. Rozpočtovým opatrením č22/TSK/2017 sa zabezpečuje presun 
rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 1 135,00 eur z ekonomických položiek 610 a 620 na 
ekonomickú položku 630 Tovary a služby, a v rámci nej na ekonomické podpoložky 632 001 Energie 
720,00 eur, 633 016 Reprezentačné 100,00 eur, 637 007 Cestovné náhrady iným než vlastným 
zamestnancom 200,00 eur, 637 014 Stravovanie 75,00 eur a 637 026 Odmeny a príspevky 40,00 eur. 
 

 
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.78/2017 


