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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 39/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 62/2016 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                                                                                                  -21 835,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   21 835,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 39/TSK/2016 sa zabezpečuje: 
 

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK 
na roky 2016-2018, a to na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry z dôvodu zvýšenia osobných 
nákladov nepedagogických zamestnancov od 1.9.2016 v súlade s článkom II. odsek 9 písm. e) Všeobecne 
záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej 
alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 3/2014, VZN TSK č. 11/2014, VZN TSK č. 16/2015, VZN TSK č. 
21/2015 a VZN TSK č.26/2016. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov v požadovanom objeme 
21 835,00 Eur bude zabezpečené presunom prostriedkov rozpočtovaných na Úrade TSK v rámci 
ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje, kde v dôsledku avizovaného časového posunu vo vyhlasovaní 
výziev 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. 

 
 

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.62/2016 
                


