
 

      T R E N Č I A N S K Y    S A M O S P R Á V N Y    K R A J 
 

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

   IČO: 36126624   DIČ: 2021613275 

          
 

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková                                                                                            Trenčín, 7.2.2019 
Telefónne číslo: 032-6555621 

 
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 3/TSK/2019 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.7/2019 do Rozpočtu TSK na roky 
2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -62 313,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            62 313,00 eur 
  
 

Rozpočtovým opatrením č. 3/TSK/2019 sa zabezpečuje : 
 

1/ na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry presun kapitálových výdavkov v celkovom objeme 
579,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Kultúrnych služieb – Vlastivedné múzeum v Považskej 
Bystrici. Dôvodom je potreba zabezpečenia spolufinancovania projektu pod názvom „Skryté poklady“ 
schváleného pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z Fondu na podporu umenia 
na rok 2018. Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov bude zabezpečená presunom rozpočtových 
prostriedkov vyčlenených za týmto účelom na Úrade TSK v celkovom objeme 22 000,00 eur, konkrétne na 
ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – 
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia. 

2/ na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky presun 
kapitálových výdavkov v rámci Úradu TSK v celkovom objeme 61 734,00 eur, a to z dôvodu potreby 
vytvorenia prepojenia existujúcich Ekonomických a mzdových informačných systémov všetkých troch 
nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK  so zdravotníckymi datami v Nemocničnom informačnom 
systéme. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 61 734,00 eur za účelom 
realizácie investičnej akcie pod názvom „Vytvorenie DataView EIS NsP TSK s NIS“ vytvára  investičná 
akcia „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“, u ktorej nie je 
predpoklad, že by sa celý rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 100 000,00 eur čerpal v roku 2019. 

  
 

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.7/2019  
                     


