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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 2/TSK/2021 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.2a/2021 do Rozpočtu TSK na roky 
2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 - 56 000,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    56 000,00 eur 
 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 2/TSK/2021 sa zabezpečuje: 
 

1./ na základe žiadosti Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia  presun 
finančných prostriedkov v rámci objemu rozpočtovaných bežných výdavkov v celkovej výške 56 000 eur.  
 

Vzhľadom na šíriaci sa koronavírus a na základe prijatých opatrení TSK vyčleňuje zo svojho 
rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 56 000,00 eur na zakúpenie osobných ochranných 
pomôcok. Tieto budú distribuované zamestnancom organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Priestor 
na presun finančných prostriedkov vytvárajú v objeme 49 000,00 eur finančné prostriedky rozpočtované za 
účelom realizácie projektu pod názvom "Projekt COVID - 19 pre školy". Trenčiansky samosprávny kraj 
predpokladal predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP INTERREG V-A SR-ČR na 
odstránenie dopadov COVID-19 a modernizáciu vyučovania s dôrazom na digitalizáciu. Vzhľadom na 
skutočnosť, že pôvodne uvažovaný cezhraničný partner Zlínsky kraj od realizácie projektu v čase prípravy 
z kapacitných dôvodov odstúpil, nebola žiadosť o poskytnutie NFP predložená a finančné prostriedky 
alokované v rozpočte TSK na tento projekt je možné použiť na finančné krytie iných výdavkov. Ďalší 
priestor pre presun finančných prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby a v 
rámci nej objem prostriedkov 7 000,00 eur, schválený za účelom predfinancovania a spolufinancovania 
projektov realizovaných OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. Vzhľadom k tomu, že tieto prostriedky budú 
čerpané v priebehu rozpočtového obdobia postupne, a to v závislosti od vyhlasovania výziev, ako aj od 
aktuálneho stavu schvaľovania a realizácie jednotlivých projektov, je možné dočasne voľné vlastné zdroje 
TSK využiť na úhradu výdavkov na nákup osobných ochranných pomôcok pre personál organizácií, 
konkrétne na nákup jednorazových ochranných rukavíc, ktoré sa nepodarilo ku koncu predchádzajúceho 
roka obstarať. 

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, 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. 2a/2021 
 


