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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 48/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 84/2016 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                                                                                                       -625,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                        625,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 48/TSK/2016 sa zabezpečuje : 
 
A/ Presun finančných prostriedkov na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja, a to v rámci rozpočtu 
bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-2018 na realizáciu troch neinvestičných 
projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvami "Rozvoj 
přirozených dovedností žáku v přírodních vědách", "Cyrilometodská kultúrna cesta" a "Technická podpora 
OP Interreg V-A SR-ČR". Ide o presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 66,00 Eur v rámci 
programového prvku 001 06 04, a to medzi ekonomickými podpoložkami 637 027 Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru a 637 016 Prídel do sociálneho fondu, na ktorých sa okrem iného triedia aj 
výdavky spomínaných troch projektov. Dôvodom požadovaného presunu je potreba zabezpečenia 
dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 016, na ktorej sa klasifikuje 
tvorba a čerpanie sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 
predpisov za zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu projektov. 
 
B/ Potreba dostatočného rozpočtového krytia na ekonomickej podpoložke 637 016 Prídel do sociálneho 
fondu sa zabezpečuje aj pre podprogram 001 03 Kontrola, a to presunom finančných prostriedkov v objeme 
32,00 Eur v rámci ekonomickej podpoložky 637 016 z programu 012 Administratíva, kde sa nepredpokladá 
čerpanie výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu. 
 
C/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na činnosť 
Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia 
výdavkov určených na vyplatenie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, 
platenej zamestnávateľom. Presun finančných prostriedkov na tento účel t.j. presun prostriedkov na 
ekonomickú podpoložku 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na 
nemocenské dávky v celkovom objeme 327,00 Eur bude realizovaný na základe žiadosti 
Sprostredkovateľského orgánu pre IROP z ekonomickej podpoložky 625 007 Poistné do Sociálnej 
poisťovne – na poistenie do rezervného fondu solidarity, u ktorej sa nepredpokladá čerpanie výdavkov 
k 31.112.2016 vo výške schváleného rozpočtu. 
 
D/ Napokon sa rozpočtovým opatrením realizuje zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov, a to na 
základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej Odborom školstva a kultúry 
z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2016 dotáciu zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky v celkovom objeme 2 000,00 Eur pre Regionálne 
kultúrne centrum v Prievidzi, účelovo určenú na podporu programu s názvom „Kultúra národnostných 
menšín 2016“.  Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi nevyčerpalo dotáciu v plnej výške. Objem 
nevyčerpanej dotácie na bežné výdavky predstavuje 200,00 Eur. Presun rozpočtových prostriedkov sa 
realizuje z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia vrátenia nevyčerpanej dotácie jej poskytovateľovi 
Úradu vlády Slovenskej republiky cez ekonomickú položku 637 037 Vratky. 
 
 
 
 
 



 
 

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.84/2016 


