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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 35/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 51/2016 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                                                                                               -   19 363,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   19 363,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 35/TSK/2016 sa zabezpečuje: 
 
A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK realizovaný na základe 
žiadosti Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia z dôvodu zabezpečenia 
rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke  642 012  Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám – na odstupné, ktoré je vyplácané zamestnancom končiacim pracovný pomer 
z dôvodu organizačných zmien. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 14 263 Eur bude zabezpečené 
presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 642 013 Transfery jednotlivcom 
a neziskovým právnickým osobám – na odchodné, na ktorej sa nepredpokladá do konca roka 2016 
čerpanie ďalších výdavkov. 
 
B/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na 
roky 2016-2018 na implementáciu neivestičného projektu realizovaného v rámci Operačného programu 
Interreg V-A SR-ČR pod názvom "Technická podpora Interreg V-A SR-ČR". V rámci rozpočtu bežných 
výdavkov pre tento projekt dochádza na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja k presunu 
finančných prostriedkov v objeme 400 Eur z ekonomickej podpoložky 612 002 Ostatné príplatky okrem 
osobných príplatkov na ekonomickú podpoložku 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových  poisťovní, a 
to z dôvodu zabezpečenia celoročného krytia výdavkov tohto druhu pre všetkých zamestnancov 
zabezpečujúcich implementáciu spomínaného projektu. 
 
C/ Presun finančných prostriedkov v rámci výdavkov programového rozpočtu schválených v Rozpočte TSK 
na roky 2016-2018 pre oddiel Sociálneho zabezpečenia, a to na základe žiadosti Odboru zdravotníctva 
a sociálnej pomoci. Presun prostriedkov v celkovom objeme 4 700 Eur sa realizuje v rámci výdavkov 
schválených pre sociálne zariadenie CSS – Juh, a to z programového prvku 010 01 05 Zariadenia 
podporovaného bývania na programový prvok 010 01 01 Domovy sociálnych služieb, za účelom 
realizovania maliarskych prác na 1., 2. a 3. poschodí ako aj opravy podlahy a odtokového systému 
v kúpeľni na 4. poschodí. 
 
 

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.51/2016 
                


