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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 28/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 38/2016 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 výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    -2 000,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     2 000,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                             -7 456,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              7 456,00 Eur 
 
Rozpočtovým opatrením č. 28/TSK/2016 sa zabezpečuje : 
 
A/ Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti Odboru 
školstva a kultúry, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia spolufinancovania rozvojového 
projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016, realizovaného 
Strednou odbornou školou, I. Krasku, Púchov pod názvom Modernizácia dielne pre gumárenské a 
plastikárske zameranie" z prostriedkov štátneho rozpočtu, poskytnutých prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly MŠVVaŠ SR. S nevyhnutnosťou spolufinancovania rozvojových projektov organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania sa stretávame prvýkrát. V minulom období si OvZP 
zabezpečili finančné prostriedky na spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. V prípade 
rozvojového projektu SOŠ, I. Krasku, Púchov však poskytovateľ - MŠVVaŠ SR trvá na tom, že 
spolufinancovanie musí byť hradené z vlastných zdrojov zriaďovateľa ako úspešného žiadateľa o pridelenie 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 2 000,00 Eur bude 
zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby – 
spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, kde v dôsledku avizovaného časového 
posunu vo vyhlasovaní výziev v jednotlivých operačných programoch na neskoršie obdobie, dochádza aj k 
posunu predpokladanej potreby financií na spolufinancovanie implementovaných projektov a preto je 
možné časť rozpočtových prostriedkov z tejto podpoložky presunúť. 
B/ Zároveň sa realizuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov na 
základe žiadosti Oddelenia sociálnej pomoc, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov 
určených na dofinancovanie projektu realizovaného organizáciou CSS – Bôrik v rámci podpory rozvoja 
sociálnych služieb (tzv. lotérie) – pod názvom „Zakúpenie 9 - miestneho špeciálneho osobného motorového 
vozidla so zdvíhacou plošinou“. Organizácia CSS – Bôrik Nitrianske Pravno obdržala dotáciu zo štátneho 
rozpočtu na tento účel koncom roka 2015 v celkovom objeme 23 000,00 Eur. Vzhľadom na výsledky 
verejnej súťaže, v ktorej bola táto investičná akcia vysúťažená za 30 456,00 Eur, vznikla potreba 
dofinancovať zakúpenie 9 - miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 
z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 7 456,00 Eur. Presun rozpočtových prostriedkov bude 
zabezpečený z ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - 
„Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR“, rozpočtovanej v kapitálových výdavkoch na Úrade TSK práve za 
týmto účelom. 
 

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.38/2016 



        


