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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 6/TSK/2019 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.16/2019 do Rozpočtu TSK na roky 
2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    -1 200,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     1 200,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -95 402,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            95 402,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 6/TSK/2019 sa zabezpečuje: 
 

a/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu bežných výdavkov 
schválených na činnosť Informačno – poradenského centra v objeme 1 200,00 eur, a to z nasledovného 
dôvodu: v rámci realizácie aktivít Informačno – poradenského centra bola v rozpočte na rok 2019 
plánovaná okrem iného aj ekonomická podpoložka 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 
sympózia v celkovom objeme 13 000,00 eur, a to za účelom úhrady výdavkov triedených na tejto 
ekonomickej podpoložke v zmysle Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Analýza čerpania bežných 
výdavkov k dnešnému dňu v objeme 1 596,00 eur poukázala na potrebu navýšenia rozpočtového krytia 
výdavkov na príslušnej ekonomickej podpoložke 637 001 a na príslušnom podprograme 005 03, a to hlavne 
z dôvodu uzatvorenia Rámcovej zmluvy s dodávateľom SOŠ obchodu a služieb Trenčín na dodávku 
občerstvenia. Rámcová zmluva je pripravená na základe predchádzajúcich skúseností so zabezpečením 
občerstvenia pre semináre a školenia organizované Informačno - poradenským centrom pre potenciálnych 
žiadateľov resp. prijímateľov podpory z EŠIF v celkovom objeme 11 774,00 eur. Presun rozpočtových 
prostriedkov v odhadovanom objeme 1 200,00 eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 633 006 
Všeobecný materiál, kde sa neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2019 vo výške schváleného rozpočtu, 

 
b/ na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena 

rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 21 402,00 eur, z toho: 
ba/ v objeme 2 478,00 eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z dôvodu rozvoja 

informačného systému, ktorým sa zabezpečí vytvorenie pohľadu existujúceho  mzdového informačného 
systému prepojeného so zdravotníckymi dátami Nemocničného informačného systému. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 2 478,00 eur za účelom realizácie investičnej akcie pod 
názvom „Nákup software - Rozvoj informačného systému" vytvára  investičná akcia „Rozvoj a budovanie IS 
pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“, u ktorej nie je predpoklad, že by sa celý rozpočtovaný 
objem finančných prostriedkov 100 000,00 eur čerpal v I. polovici roka 2019, 

bb/ v objeme 18 924,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Aplikačné rozšírenia a dátové transfery 
NIS“ pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Aj v tomto prípade vytvára priestor na 
presun investičná akcia „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami. 

 
 c/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena 
rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 74 000,00 eur z dôvodu potreby úhrady 
kúpnej ceny za nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve PARI, s.r.o., so 
sídlom Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, IČO: 36 332 551, nachádzajúcej sa v okrese Púchov, v obci 
Púchov, v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanej na LV č. 4102 ako pozemok - parcela registra 
“C“ KN č. 1528 – ostatná plocha o výmere 1546 m², ktorej nákup bude predmetom schvaľovania 
v Zastupiteľstve TSK, a to v súvislosti s priestorovým usporiadaním Strednej odbornej školy Púchov po jej 
zlúčení so Strednou odbornou školou sklárskou Lednické Rovne. S predmetnou kúpou pozemku sa pri 



kreovaní návrhu rozpočtu na rok 2019 z objektívnych dôvodov nemohlo rátať, nakoľko ponuka na odpredaj 
od spoločnosti PARI, s.r.o. bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručená až v roku 2019. 
Zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na ekonomickú podpoložku 711 001 Nákup 
pozemkov v požadovanom objeme 74 000,00 eur bude  realizované presunom rozpočtových prostriedkov 
z ekonomickej podpoložky 712 001 Nákup budov, objektov alebo ich častí, kde boli plánované finančné 
prostriedky v objeme 805 000,00 eur na nákup budovy školského internátu vrátane prístavby od súčasného 
vlastníka, ktorým je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Túto skutočnosť umožňuje 
ponukové konanie, v rámci ktorého uspel Trenčiansky samosprávny kraj s ponukou o viac ako 160 tis. eur 
nižšou, než ako bol objem prostriedkov schválený na tento účel v rámci Rozpočtu TSK na roky 2019-2021. 
 
 
 

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.16/2019  
                


