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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 46/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.80/2016 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                                                                                                    -2 000,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     2 000,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -92 700,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            92 700,00 Eur 
 
Rozpočtovým opatrením č. 46/TSK/2016 sa zabezpečuje : 
 
A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu 
TSK, a to na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovného dôvodu: Pri tvorbe rozpočtu TSK na rok 2016 sa pri ekonomickej podpoložke 632 003 
Poštové služby a telekomunikačné služby vychádzalo z porovnateľného počtu odoslaných zásielok 
v predchádzajúcom období, čomu zodpovedal aj objem prostriedkov 18 000 Eur rozpočtovaný na tento 
účel. Vzhľadom k tomu, že zo strany Slovenskej pošty došlo v priebehu roka 2016 k úpravám cien za 
poskytované služby, ukazuje sa pôvodne plánovaný objem prostriedkov ako nepostačujúci. Rozpočtovým 
opatrením č. 46/TSK/2016 sa na základe predpokladaného vývoja zabezpečuje dostatočné rozpočtové 
krytie výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke do konca rozpočtového obdobia, a to presunom 
finančných prostriedkov v objeme 2 000,00 Eur z ekonomickej podpoložky 632 001 Energie, kde je vývoj 
čerpania výdavkov aj vďaka postupnému preberaniu prebytočného majetku zo správy OvZP opačný. 
 
B/ Presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v Rozpočte TSK 
na roky 2016-2018 pre oddiel Doprava – časť Financované TSK, realizovaný na podnet Odboru 
Regionálneho rozvoja z dôvodu nasledovnej skutočnosti: V súvislosti s predložením žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“, ktorého financovanie 
je plánované z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, boli zrealizované práce na prípravu projektovej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie. V súlade s  rozhodnutím o umiestnení stavby č. OV/666/2016/PR-
1908/16/3 zo dňa 29.9.2016 a platnou dokumentáciou pre územné rozhodnutie je potrebné vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Na základe zrealizovaného prieskumu trhu na 
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky nižšia, 
ako je výsledná suma z verejného obstarávania, z čoho vyplynula potreba zabezpečiť dostatočné 
rozpočtové krytie v celkovej sume 92 700,00 Eur. Možnosti pre presun prostriedkov v požadovanom 
objeme vytvára projekt „Integrovaný dopravný systém“, rozpočtovaný na ekonomickej podpoložke 711 003 
Nákup pozemkov a nehmotných aktív v celkovom objeme 100 000,00 Eur. Tento investičný projekt nebude 
realizovaný v rozpočtovom roku 2016. V súlade s aktualizovaným Zásobníkom projektových zámerov na 
roky 2014 – 2020 schváleným zastupiteľstvom TSK dňa 28. novembra 2016 bola realizácia tohto projektu 
posunutá na rok 2018.  
 
 

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.80/2016 


