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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 3/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.5/2022 do Rozpočtu TSK na roky 
2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                      - 567,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                        567,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 3/TSK/2022 sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja 
zabezpečuje zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK pre potreby 
implementácie projektu Informačno-poradenské centrum. Konkrétne ide o presun rozpočtových 
prostriedkov v úhrnnom objeme 567,00 eur, a to z ekonomickej podpoložky 625 007 Poistné do Sociálnej 
poisťovne - na poistenie do rezervného fondu solidarity na: 

 

- ekonomickú položku 611 Tarifný plat v objeme 327,00 eur, 
Pri tvorbe návrhu rozpočtu bol objem prostriedkov na príslušnú podpoložku plánovaný presne podľa 

určenia funkčného platu jednotlivých zamestnancov Informačno-poradenského centra. K nedostatočnému 
krytiu bežných výdavkov došlo v dôsledku čerpania dovoleniek v mesiaci december u všetkých troch 
zamestnancov, a to vo väzbe na ukončenie projektových aktivít  Informačno-poradenského centra. 

 

- a na ekonomickú podpoložku 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v objeme 
240,00 eur, 
Vzhľadom na pandemickú situáciu neboli zo strany Informačno-poradenského centra počas celého 

roka organizované žiadne školenia a semináre. V mesiaci december 2021 však prebehlo jedno on-line 
školenie a odmenu školiteľovi je potrebné vyplatiť v mesiaci január 2022. 

  

 
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. 5/2022  
                              


