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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 6/TSK/2020 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.18/2020 do Rozpočtu TSK na roky 
2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  -14 884,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    14 884,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 6/TSK/2020 sa zabezpečuje: 
 
1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov 

určených na financovanie originálnych  kompetencií  na úseku  Kultúrnych služieb, a to v celkovom objeme 
12 384,00 eur. Dôvodom je potreba  zabezpečenia  rozpočtového  krytia  výdavkov na dofinancovanie 
výmeny okien v podkroví Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Príspevková organizácia 
pristúpila k čiastočnej výmene okien v podkroví už koncom predchádzajúceho roka 2019. Avšak pre 
zhoršené klimatické podmienky v mesiaci december sa práce na zvyšných troch oknách nepodarilo 
vykonať do konca rozpočtového obdobia. Z celkovej ceny diela za výmenu okien, t.j. z objemu 38 178,91 
eur bola k 31.12.2019 za uskutočnené práce vyplatená len suma 25 795,48 eur. Rozpočtovým opatrením 
sa zabezpečuje krytie bežných výdavkov na úhradu zvyšnej čiastky v objeme 12 383,43 eur, 

 
2/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov sa rozpočtovým 

opatrením zabezpečuje zmena rozpočtu v rámci objemu bežných výdavkov schválených na Úrade TSK pod 
ekonomickou podpoložkou 637 002 Služby – konkurzy a súťaže. Konkrétne ide o presun bežných výdavkov 
v rámci spomínanej ekonomickej podpoložky v celkovom objeme 2 500,00 eur, a to z programového prvku 
002 01 02 Propagácia kraja a reklama na programový prvok 001 01 01 Výkon funkcie predsedu 
a podpredsedov. Dôvodom je nasledovná skutočnosť: v rámci programového prvku 001 01 01 Výkon 
funkcie predsedu a podpredsedov bol okrem iného schválený aj objem prostriedkov 1 500,00 eur za účelom 
úhrady výdavkov spojených s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK. Tieto ceny sú 
udeľované ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos, 
ako aj významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Ceny 
predsedu TSK sú vyrábané v rámci duálneho vzdelávania študentmi Spojenej školy Púchov v spolupráci 
s jedinou celosvetovo uznávanou firmou v kraji RONA, a.s. Lednické Rovne. Potreba navýšenia 
rozpočtového krytia výdavkov na tento účel do konca rozpočtového obdobia sa odhaduje na 2 500,00 eur.  
 
 

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.18/2020  


