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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 12/TSK/2017
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.34/2017 a Žiadosti o zmenu účelu
použitia rozpočtových prostriedkov č.35/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov
schváleného rozpočtu nezmenený.
Rozpočet výdavkov s p o l u

0,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov
Rozpočet bežných výdavkov

-66 127,00 eur
66 127,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov

-78 057,00 eur
78 057,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 12/TSK/2017 sa zabezpečuje :
a/ výkon uznesenia Z TSK č.546/2017 zo dňa 3.7.2017, ktorým Z TSK schválilo poslanecký návrh
poslanca a zároveň člena komisie menovanej vo veci rozhodovania o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK,
ten navrhol, aby v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bol zvýšený objem
prostriedkov určený na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK, a to z objemu 250 000 eur na 291 000 eur, t.j.
o sumu 41 000 eur, rozpočtové prostriedky na tento účel budú zabezpečené presunom prostriedkov
v požadovanom objeme 41 000,00 eur z objemu bežných výdavkov, schválených v Rozpočte TSK na roky
2017-2019 na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho - komunitného rozpočtu, dôvodom
návrhu je podpora väčšieho počtu predložených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK, aktuálne
údaje o počte žiadostí z roku 2017 hovoria, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu I. polroka
celkom 347 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovom žiadanom objeme 582 242,40 eur, no uspokojených
mohlo byť vzhľadom na objem rozpočtovaných prostriedkov len 227 žiadostí s celkovým poskytnutým
objemom dotácie 246 400,00 eur, na druhej strane v rámci vytvorenia priestoru obyvateľom trenčianskeho
kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia prostredníctvom predloženia projektov v rámci
participatívneho - komunitného rozpočtu, bolo predložených len 35 žiadostí o celkovom žiadanom objeme
68 389,50 eur, z toho po verejnom zvažovaní bolo na internetové hlasovanie postúpených celkom 29
projektov o celkovom žiadanom objeme 57 267,50 eur, čím zostalo nevyčerpané rozpočtové krytie
v objeme 41 732,00 eur,
b/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry sa zabezpečuje spolufinancovanie rozvojového
projektu, realizovaného SOŠ Pruské, SOŠ Púchov, SOŠ Handlová a SPŠ Myjava pod názvom „Projekt
propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017“,
projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v rámci
rozpočtu nenormatívnych prostriedkov, k štátnej dotácii o celkovom objeme 7 660,00 eur sa presunom
finančných prostriedkov, schválených za týmto účelom na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky
637 005 Špeciálne služby v objeme 10 000,00 eur, zabezpečuje pre vyššie uvedené organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spolufinancovanie v celkovom objeme 485,00 eur,
c/ na podnet Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov sa zabezpečuje rozpočtové krytie
bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 003 Propagácia, reklama, inzercia v požadovanom
objeme 10 000,00 eur, a to jednak za účelom dotlače v tomto roku vydanej knižnej publikácie „Dobrovoľné
hasičské zbory v Trenčianskom kraji“, o ktorú je zo strany verejnosti, ale aj samotných hasičských zborov
a ich členov mimoriadne veľký záujem, ktorý prevyšuje množstvo dostupných kníh na sklade Úradu TSK,
a jednak za účelom výroby cyklistických dresov, ktoré slúžia ako propagačná aktivita so zámerom podpory
propagácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, ako aj podpory cykloodopravy
a cykloturisticky na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, zároveň sa rozpočtovým opatrením
zabezpečuje rozpočtové krytie bežných výdavkov aj na ekonomickej podpoložke 633 016 v požadovanom
objeme 10 000,00 eur, a to za účelom nákupu protokolárnych darov odovzdávaných predsedom TSK pri

návšteve spoločenských, kultúrných a športových podujatí, ako aj pri prijímaní návštev a medzinárodných
delegácií na Úrade TSK, celková potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 20 000,00 bude
zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby,
rozpočtovanej okrem iného aj na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, Operačný
program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov so zameraním na
celoživotné vzdelávanie, v ktorej sú oprávnenými žiadateľmi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
dňa 21.11.2016, povinnou prílohou žiadosti o NFP je súhlas zriaďovateľa organizácie s predložením
žiadosti a realizáciou projektu, a to v podobe schváleného uznesenia Zastupiteľstva TSK. Vyhlásené boli
dve hodnotiace kolá, s termínmi uzávierok 18.1.2017 a 20.3.2017, pre obe kolá bolo rozhodujúcim
zasadnutie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutočnilo 30.1.2017, v tejto súvislosti boli organizácie
usmernené tak, aby predložili svoje požiadavky najneskôr do 22.12.2016, vzhľadom k tomu, že žiadna z
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK takúto požiadavku nepredložila, znamená to, že nebude
predkladať v predmetnej výzve žiadosť o poskytnutie NFP, čo vedie k tomu, že v rozpočtovom roku 2017
nebudú čerpané finančné prostriedky z tejto ekonomickej položky,
d/ zároveň na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja vykonáva zmena rozpočtu bežných
výdavkov určených na činnosť informačného centra Europe Direct Trenčín, a to vo väzbe na vyhlásenie
Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, že zostatok finančných prostriedkov na činnosť
k 31.12.2016 v celkovom objeme 4 641,82 eur, pôvodne určený na vrátenie poskytovateľovi cez
ekonomickú podpoložku 637 037 Vratky, zostáva u prijímateľa grantu, a je možné ho použiť na ďalšie
výdavky spojené s činnosťou informačného centra Europe Direct Trenčín, z uvedeného dôvodu sa
rozpočtovým opatrením realizuje presun rozpočtových prostriedkov v objeme 4 642 eur z ekonomickej
podpoložky 637 037 Vratky na ekonomickú podpoložku 637 002 Konkurzy a súťaže,
e/ ďalej zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov na základe požiadavky Oddelenia
informatiky, a to z nasledovného dôvodu: v priebehu implementácie jednotlivých programových modulov
projektu elektronizácie služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja, vznikla potreba obnovy resp.
dobudovania serverovej základne tak, aby kapacita hardverovej štruktúry zodpovedala nárokom
jednotlivých programových modulov, táto skutočnosť bola predmetom schvaľovania v rámci Zmeny
Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1.zmena) v mesiaci máj 2017, kedy bolo schválené zvýšenie objemu
kapitálových výdavkov na ekonomickej podpoložke 711 003 Nákup softvéru v celkovom objeme 774 102,00
eur, z dôvodu správneho zatriedenia budúcich výdavkov sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje presun
rozpočtových prostriedkov na obstaranie hardveru v požadovanom objeme 60 000,00 eur z ekonomickej
podpoložky 711 003 Nákup softvéru na správnu ekonomickú podpoložku 713 002 Nákup výpočtovej
techniky,
f/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky
zabezpečuje rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na odstránenie havarijného stavu v priestoroch
telocvične SOŠ OaS Prievidza, na stenách v dievčenských šatniach, ktoré sú súčasťou objektu telocvične
bolo zaznamenané masívne odtrhnutie keramických obkladov, pod ktorými sa objavili trhliny v murive,
následne sa praskliny začali objavovať aj na stenách a podlahách v iných miestnostiach objektu, na miesto
bol privolaný statik pre odborné posúdenie stavu budovy, na základe statického posudku bolo zistené, že
za vznikom trhlín je pokles podlahových vrstiev podlahy v priestoroch šatní, kotolne a v iných priestoroch
telocvične, spôsobený vzduchovými medzerami pod podlahou, dôsledkom poklesu jednotlivých
podlahových vrstiev objektu došlo aj k deformácii niektorých vonkajších obvodových stien, v jednej z nich je
umiestnený rozvádzač elektrickej energie, v ktorom sú zabudované ističe pre elektrické okruhy celého
objektu, spínače osvetlenia, vykurovania, hlavný vypínač rozvodu a prúdový chránič, k deformačným
zmenám došlo ďalej aj na samotnej konštrukcii, v ktorej je osadený tento elektrorozvádzač, a hrozí tak
úplné odpojenie objektu od prívodu elektrickej energie, chýbajúce rozpočtové krytie na odstránenie
uvedenej havárie t.j. na realizáciu investičných akcií pod názvom „Rekonštrukcia elektroskrine“
v požadovanom objeme 2 997,00 eur a „PD – Rekonštrukcia objektu telocvične“ v požadovanom objeme
15 060,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov, schválených
v rozpočte TSK na rok 2017 pre SOŠ OaS Prievidza v objeme 78 000,00 eur na realizáciu investičného
zámeru „Rekonštrukcia elektroinštalácie, pavilón A – II. etapa“, realizácia tejto investičnej akcie sa
z dôvodu nutnosti zabezpečenia finančných prostriedkov pre urýchlené odstránenie životu ohrozujúcej
havárie na objekte telocvične presúva na ďalšie rozpočtové obdobie.

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.34/2017
Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.35/2017

