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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 5/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.11/2022 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                                                                                                   - 2 100,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     2 100,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 125 490,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          125 490,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 5/TSK/2022 sa zabezpečuje: 
 

1/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja presun bežných výdavkov v celkovej výške 
1 100,00 eur, a to v rámci objemu výdavkov schválených na implementáciu projektov „Lepší Trenčiansky 
kraj“ a „Podpora partnerstva a dialógu – participácia“, spoločne vedených pod programovým prvkom 005 02 
06 Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa. Samotný presun 
rozpočtových prostriedkov sa realizuje z ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál, z objemu 
prostriedkov schválených pre projekt „Podpora partnerstva a dialógu – participácia“, z toho  
- 400,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a 
kompenzačné pomôcky, a to pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, kde sa pôvodne 
pri plánovaní rozpočtu neuvažovalo s čerpaním výdavkov na tento účel,  no z aktivity Zavedenia systémov 
riadenia kvality vyplynula potreba obstarania E-knihy pre všetkých koordinátorov ISO 9001, 
- 700,00 eur na ekonomickú podpoložku 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám – jednotlivcovi, a to pre potreby implementácie projektu „Podpora partnerstva a dialógu – 
participácia“, kde zasa nebolo možné pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2022, keď ešte nebol 
zrealizovaný nábor zamestnancov pre daný projekt, odhadnúť voľbu výberu medzi zabezpečením 
stravovania formou stravovacích poukážok (EK 637 014) alebo poskytnutím finančného príspevku na 
stravovanie (EK 642 014), 
 

2/ na základe  požiadavky  Oddelenia  právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena 
rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 1 000,00 eur. 
Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 031 
Pokuty a penále za účelom úhrady pokuty. Pokuta v objeme 1 000,00 eur bola udelená správnym orgánom 
Mestom Prievidza zo dňa 04.11.2021, č. s.: 1.2-7581-2021/92526 za to, že TSK ako vlastník stavby „PD 
Plynová kotolňa, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza“ na pozemku CKN parc. č. 
3253, katastrálne územie Prievidza, začatú v roku 2016 bez stavebného povolenia, od 01.01.2017 do 
30.09.2021 umožnil užívať Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi na ohrev TÚV a počas 
vykurovacích sezón aj na jeho vykurovanie bez kolaudačného rozhodnutia. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 1 000,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 018 
Vrátenie príjmov z minulých rokov, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie k 31.12.2022 vo výške 
schváleného rozpočtu, 
 

3/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje 
rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 125 490,00 eur ako 
presun rozpočtových prostriedkov realizovaný pre potreby Úradu TSK za účelom doplnenia vozového parku 
TSK formou obstarania 3 ks elektromobilov ako náhrady za odovzdané 4 ks elektromobilov z operatívneho 
leasingu. Elektromobily budú používané na zabezpečenie pracovných úloh zamestnancov TSK, pri ktorých 
je potrebné vykonávať služobné cesty aj mimo územia samosprávneho kraja. Preto bude pri obstarávaní 
uprednostnený typ elektromobilu s čo najvyšším dojazdom tak, aby v rámci plnenia služobných úloh bola 



zabezpečená čo najväčšia operabilita z hľadiska dojazdu nielen v rámci kraja, ale aj pre pracovné cesty na 
dlhšie vzdialenosti. Vozidlo s elektrickým pohonom je ekologickým prostriedkom dopravy, pri prevádzke 
ktorého nie sú do ovzdušia vypúšťané splodiny z výfukových plynov (CO2) a pritom je znižovaná spotreba 
obmedzených zásob fosílnych palív. Vzhľadom na technickú konštrukciu elektromobilu je cena za servis v 
porovnaní oproti vozidlám so spaľovacím motorom výrazne nižšia. Rozpočtové krytie kapitálových 
výdavkov za účelom realizácie investičnej akcie „Nákup elektromobilov“ bude na príslušnú ekonomickú 
podpoložku 714 001 Nákup osobných automobilov  zabezpečené  presunom kapitálových výdavkov 
schválených na Úrade TSK pod ekonomickou podpoložkou 711 001 Nákup pozemkov, kde sa 
nepredpokladá čerpanie výdavkov  v I. polroku roku 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. 11/2022  
               


