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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 12/TSK/2020
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 32/2020 Rozpočtu TSK na roky 20202022 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
Rozpočet bežných výdavkov

- 47 264,00 eur
47 264,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov

- 73 844,00 eur
73 844,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 12/TSK/2020 sa zabezpečuje:
1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov schválených v rámci
Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 364 500,00 eur, a to
za účelom predfinancovania
a spolufinancovania
projektov implementovaných organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Samotný presun
bežných výdavkov sa realizuje v objeme 44 764,00 eur pre Gymnázium Partizánske na realizáciu projektu
s názvom „Vzdělávání bez hranic", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 248/2019 dňa
25.3.2019,
2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v objeme 2 500,00 eur, a
to v rámci objemu bežných výdavkov schválených na činnosť Informačno – poradenského centra (IPC).
V rámci realizácie aktivít IPC bola v rozpočte na rok 2020 plánovaná okrem iného aj ekonomická
podpoložka 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky
v celkovom objeme 1 000,00 eur. Tento objem doposiaľ postačoval kryť výdavky súvisiacich s náhradou
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, resp. pri čerpaní ošetrovného na člena rodiny,
avšak z dôvodu vyhlásenia mimoriadného stavu na Slovensku v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom
Covid-19 je predpokad zvýšeného čerpania bežných výdavkov na tejto ekonomickej podpoložke. Priestor
na presun finančných prostriedkov v spomínanom objeme 2 500,00 eur vytvára ekonomická podpoložka
637 003 Propagácia, reklama, inzercia, kde sa naopak neočakáva čerpanie vo výške schváleného
rozpočtu,
3/ a napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Odboru investícií
a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu kapitálových výdavkov pre oddiel Zdravotníctvo, konkrétne pre
príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica v celkovom objeme 73 844,00 eur. NsP Považská Bystrica
uzatvorila v mesiaci december 2019 kúpnu zmluvu na dodanie parného sterilizátora s vyvíjačom pary.
Dodávateľ predmetu zákazky následne oznámil objednávateľovi NsP Považská Bystrica, že nie je schopný
dodržať termín dodania uvedený v zmluve, t.j. do 31.12.2019 a navrhol termín dodania až v roku 2020.
Nakoľko NsP Považská Bystrica potrebovala pridelené rozpočtované prostriedky na investičnú akciu „Parný
sterilizátor s vyvíjačom pary – 1ks“ vyčerpať v rozpočtovom roku 2019, od kúpnej zmluvy napokon
odstúpila. Z dôvodu náhlych výpadkov sterilizátorov na operačných sálach a nárazových sterilizačných
cyklov v určitých hodinách je nákup parného sterilizátora s vyvíjačom pary pre NsP Považská Bystrica
nevyhnutný. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu tejto investičnej akcie v roku
2020 bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov v objeme 64 169,00 eur z investičnej akcie
„Odvlhčenie priestorov átria“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad
Bebravou. Danú zákazku nebude možné realizovať v rozpočtovom roku 2020 z dôvodu nedostatočného
finančného krytia vzhľadom na predložený rozpočet, ktorý bol spracovaný na podklade projektovej
dokumentácie. Zvyšná časť rozpočtového krytia v objeme 9 675,00 eur bude zabezpečená presunom
finančných prostriedkov z investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy“, schválenej pre
Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín. Vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania na
predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti školy“ až po jeho ukončenie je predpoklad, že
s realizáciou diela sa začne až v roku 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.32/2020

