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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 9/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.25/2022 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                                                                                                   - 1 350,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     1 350,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 9/TSK/2022 sa zabezpečuje na základe  požiadavky  Oddelenia  
právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na 
prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 1 350,00 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia 
rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 031 Pokuty a penále za účelom úhrady 
úrokov z omeškania titulom Rozsudku Okresného súdu Trenčín č. k.: 36Cb/204/2017 v spojení 
s Rozsudkom Krajského súdu Trenčín č. k.: Cob/78/2021 vo výške 1 337,82 eur ku dňu 31.3.2022. 
Predmetnými rozhodnutiami vznikla Trenčianskemu samosprávnemu kraju zároveň povinnosť vrátiť firme 
CZESLOTRADE, s.r.o. Želiezovce zábezpeku vo výške 1 333,00 eur a sumu 784,20 Eur ako neuhradenú 
cenu za dielo, nakoľko súd uznal uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a jej jednostranný zápočet len v čiastke 799,80 eur. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v 
objeme 1 350,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 031 Pokuty a penále vytvára ekonomická podpoložka 
637 011 Služby – štúdie, expertízy, posudky, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie k 31.12.2022 vo výške 
schváleného rozpočtu. 
 

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. 25/2022  
               


