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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 49/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 87/2016 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                                                                                                  -15 959,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   15 959,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 49/TSK/2016 sa zabezpečuje : 
 

A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK realizovaný na 
základe žiadosti Odboru finančného z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na 
splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. za úverový obchod 
uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014. Výdavky na tento účel, triedené 
pod ekonomickou podpoložkou 651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – banke a pobočke zahraničnej 
banky, boli pri zostavovaní návrhu rozpočtu plánované podľa podkladov splátkového kalendára 
Československej obchodnej banky, a.s. na roky 2014-2039, na základe ktorého bol pre rok 2016 stanovený 
rozpočet bežných výdavkov v celkovom objeme 745 132,00 Eur. Skutočný vývoj čerpania úrokov 
v priebehu roka si však vyžaduje navýšiť schválené rozpočtové krytie 745 132,00 Eur o sumu 12 547,00 
Eur. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme bude realizovaný 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. 
 B/ Na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja sa realizuje zmena rozpočtu bežných 
výdavkov schválených na činnosť Europe Direct Centra Trenčín, a to v celkovom objeme 1 367,00 Eur vo 
väzbe na záverečné zúčtovanie zrealizovaných aktivít informačného centra podľa pomeru kódov zdrojov 
financovania stanoveného v Osobitnej dohode o grante č.3/2016 (vlastné zdroje TSK 37,5% a zdroje 
Európskej komisie 62,5%).  

C/ Napokon sa na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry realizuje presun finančných 
prostriedkov v celkovom objeme 2 045,00 Eur v nadväznosti na štvrťročné rozúčtovanie bežných výdavkov 
súvisiacich s výkonom školského úradu TSK, a to v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a 
výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s 
výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
 
 

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.87/2016 


