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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 47/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 82/2016 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                                                                                                    -1 000,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     1 000,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                             -6 209,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              6 209,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 47/TSK/2016 sa zabezpečuje : 
 
A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaný na základe žiadosti 
Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci z nasledovného dôvodu: Za účelom spolufinancovania projektov 
na podporu rozvoja sociálnych služieb tzv. lotérií poskytnutých z MPSVaR SR, bol v rámci Rozpočtu TSK 
na roky 2016-2018 schválený na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia objem prostriedkov 50 000,00 Eur. Rozpočtovým opatrením 
č.47/TSK/2016 sa realizuje presun finančných prostriedkov z tejto ekonomickej podpoložky v celkovom 
objeme 6 209,00 Eur pre nasledovné sociálne zariadenia : 
 
CSS - Partizánske 

v objeme 5 800,00 Eur na spolufinancovanie investície "Stropný koľajnicový zdvíhací systém", 
HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka  
v objeme 409,00 Eur na spolufinancovanie investície "Schodolez". 
 
B/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK realizovaný na základe 
žiadosti Odboru finančného z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na úhradu 
cestovných náhrad (vrátane preddavkov) pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 
Z. z. o cestovných náhradách a triedených na ekonomickej podpoložke 631 001 Cestovné náhrady – 
tuzemské. Chýbajúce rozpočtové krytie v odhadovanom objeme 1 000,00 Eur bude zabezpečené 
presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 018 Tovary a služby – vrátenie 
príjmov z minulých rokov, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného 
rozpočtu. 
 
 

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.82/2016 


