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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 34/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 50/2016 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                                                                                                       -200,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                        200,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                             -3 000,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              3 000,00 Eur 
 
Rozpočtovým opatrením č. 50/TSK/2016 sa zabezpečuje : 
 

A/ Zmena rozpočtu v rámci rozpočtu bežných výdavkov Europe Direct Trenčín, a to na základe 
žiadosti Odboru regionálneho rozvoja z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na 
činnosť informačného centra Europe Direct Trenčín, s ktorou súvisí aj vzniknutá potreba zabezpečenia 
zahraničnej služobnej cesty na Výročnom valnom zhromaždení všetkých európskych informačných centier 
Europe Direct, konanom v dňoch 17.-19.10 2016 v Madride. Pozvanie na valné zhromaždenie sa koná na 
pozvanie Európskej komisie, a to za účelom zdieľania nápadov a skúseností, výmeny príkladov z praxe, 
stretnutia a vzájomnej interakcie so Zástupcami Európskej komisie, ďalej za účelom prípravy akčného plánu 
na budúci rok a zapojenia sa do debát ohľadom európskych projektov so zameraním na európske priority. 
 

B/ Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 pre 
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, realizovaná na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry z 
dôvodu zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektu pod názvom „Kompletizácia  zbierky 
jednostopových motorových vozidiel“, podporeného v rámci dotačného systému MK SR. Chýbajúce 
rozpočtové krytie v celkovom objeme 3 000,00 Eur, z toho na spolufinancovanie 750,00 Eur a na 
dofinancovanie 2 250,00 Eur bude pre organizáciu riešené presunom finančných prostriedkov 
z ekonomickej podpoložky 713 004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 
a náradia – spolufinancovanie výziev MK SR, rozpočtovanej na Úrade TSK za týmto účelom v objeme 
20 000,00 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.50/2016 
                


