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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 30/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 43/2016 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                                                                                               -   86 606,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   86 606,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 30/TSK/2016 sa zabezpečuje: 
 
A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti Odboru školstva 
a kultúry pre Krajské centrum voľného času Trenčín v celkovom objeme 26 872,00 Eur za účelom podpory 
polytechnizácie na základných školách v Trenčianskom kraji, realizovanej v rámci projektu „Hrdina 
remesla“. Rozpočtové krytie príslušného objemu finančných prostriedkov bude zabezpečené presunom 
finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Služby - špeciálne služby, rozpočtovanej na 
Úrade TSK za účelom spolufinancovania projektov OvZP na úseku vzdelávania implementovaných v rámci 
OP Ľudské zdroje. Z dôvodu časového posunu pri predkladaní výziev zo strany riadiacich orgánov sa 
nepredpokladá čerpanie prostriedkov na tejto podpoložke vo výške schváleného rozpočtu. 
 
B/ Ďalej sa na základe žiadosti Odboru investícií, vnútornej prevádzky a životného prostredia zabezpečuje 
týmto rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu 
TSK v celkovom objeme 8 000,00 Eur, a to z dôvodu zabezpečenia bežnej údržby (upratovanie, kontrola 
kotolne, obhliadka nezabezpečených budov, komunikácia s políciou cez pult centrálnej ochrany pri 
zabezpečených budovách atď.) a ochrany prebytočného majetku v správe TSK formou čerpania výdavkov 
cez ekonomickú podpoložku 637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Chýbajúce 
rozpočtové krytie na tejto podpoložke v odhadovanom objeme 8 000,00 Eur bude zabezpečené presunom 
finančných prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 035 – Dane, na ktorej bol síce pre rozpočtový rok 
2016 schválený okrem iného aj objem prostriedkov súvisiaci s vyňatím určeného prebytočného majetku 
TSK zo správy OvZP, no vzhľadom k termínu vyňatia 1.2.2016, Trenčianskemu samosprávnemu kraju 
nevznikla v roku 2016 v tejto veci žiadna daňová povinnosť. 
 
C/ Na základe žiadosti Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoc sa zabezpečuje presun prostriedkov 
v rámci rozpočtu bežných výdavkov medzi jednotlivými zariadeniami poskytujúcimi sociálne služby, a to z 
dôvodu zníženia kapacity vo vybraných zariadeniach a z dôvodu chýbajúceho počtu odborných 
zamestnancov vo vybraných zariadeniach. Na základe uvedeného je potrebné zosúladiť počty 
zamestnancov na jednotlivých úsekoch v súlade s Prílohou č.1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedenej legislatívy sú zariadenia ako poskytovatelia sociálnych 
služieb povinné dodržiavať maximálny počet prijímateľov na jedného svojho zamestnanca a zároveň 
minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Vo väzbe na 
tieto skutočnosti pristupuje TSK k úprave počtu pracovných miest v sociálnych zariadeniach. Pracovné 
miesta, ktoré sú v zariadeniach vytvorené nad rámec minimálneho počtu stanoveného v Prílohe č.1 sa 
rušia a finančné prostriedky budú presunuté do zariadení, ktoré nedisponujú dostatočným krytím 
potrebným pre vytvorenie nových pracovných miest tak, aby spĺňali ustanovenia vyššie uvedeného zákona. 
Táto úprava nebude mať dopad na celkový objem schváleného rozpočtu pre oddiel sociálneho 
zabezpečenia: 

CSS - AVE                                                        -16 440,00 Eur 
CSS - LIPA                                                        - 3 105,00 Eur 
DSS - Adamovské Kochanovce                       -13 210,00 Eur   
DSS - Púchov – Nosice                                     - 4 308,00 Eur 
CSS - DOMINO                                                 - 9 846,00 Eur 
CSS - DEMY                                                    -  4 825,00 Eur   

                            s p o l u                                                            - 51 734,00 Eur 



 
 

CSS - DOMOV JAVORINA                               10 380,00 Eur 
CSS - Jesienka                                                    1 788,00 Eur 
CSS - BYSTRIČAN                                            21 999,00 Eur   
CSS - Chmelinec                                                  3 287,00 Eur 
CSS – NÁDEJ                                                      6 088,00 Eur 
CSS – Nové Mesto nad Váhom                           8 192,00 Eur   

                            s p o l u                                                               51 734,00 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.43/2016 
                


