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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 14/TSK/2020
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 40/2020 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

- 23 262,00 eur
23 262,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 14/TSK/2020 sa zabezpečuje:
1/ na základe požiadavky Oddelenia informatiky presun bežných výdavkov schválených na
prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 2 700,00 eur, konkrétne presun bežných výdavkov na
ekonomickú podpoložku 633 003 Telekomunikačná technika, ktorá je určená na triedenie výdavkov za
obstaranie zvukových a obrazových prostriedkov vrátane spojovej techniky, spojovacieho
a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia. Dôvodom
je rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja inštalovať do kabín výťahov v administratívnej budove
TSK 2 ks informačných monitorov vrátane softwaru, prostredníctvom ktorých bude prezentovaná činnosť
TSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, najnovšie aktuality a rôzne prezentácie. Priestor na
presun vytvára ekonomická podpoložka 637 040 Služby v oblasti IT technológií, kde sa nepredpokladá
k termínu 31.12.2020 čerpanie bežných výdavkov vo výške schváleného rozpočtu,
2/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK, a to v podobe presunu rozpočtových
prostriedkov na ekonomickú podpoložku 633 004 Materiál – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,
technika a náradie a na podprogram 4.2: Civilná ochrana v celkovom objeme 6 400,00 eur. Presun
rozpočtových prostriedkov je nevyhnutné vykonať pre zabezpečenie ochranných opatrení v súvislosti so
šíriacim sa koronavírusom COVID – 19. Jedná sa hlavne o nákup pulzných oxymetrov a digitálnych
teplomerov pre 24 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia.
Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 6 400,00 eur vytvára ekonomická
podpoložka 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – občianskemu združeniu,
nadácii a neinvestičnému fondu, v rámci ktorej bol pre rok 2020 schválený okrem iného aj objem
prostriedkov 100 000,00 eur na podporu realizácie environmentálnych projektov v rámci grantového
programu Zelená župa. V súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID – 19
a avizovaným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb bol na Z TSK dňa 27.4.2020 schválený návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2020, ktorý mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to o doplnené oprávnenie predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja oznámiť žiadateľom neposkytovanie grantov pre príslušný kalendárny rok v presne
vymedzených prípadoch, ako sú vyhlásenie vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu
a vyhlásenie mimoriadnej situácie,
3/ ďalej sa na základe žiadosti Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje rozpočtovým
opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme
4 800,00 eur, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 035 Dane.
K tomuto kroku pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti so zvýšením sadzieb dane
z nehnuteľností u Mesta Trenčín, Mesta Prievidza a obce Kľačno, ktoré boli schválené zmenou všeobecne
záväzných nariadení v mestských a obecných zastupiteľstvách v závere roka 2019 a oznámené
Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2020 na základe doručenia nových platových výmerov.
Priestor na presun prostriedkov v odhadovanom objeme 4 800,00 eur vytvára ekonomická podpoložka
632 001 Energie, kde sa v dôsledku vysúťaženia nižšej ceny pri verejnom obstarávaní na dodávku energií
pre administratívnu budovu TSK na roky 2020-2022 predpokladá nižšie čerpanie bežných výdavkov ako sa
pôvodne plánovalo,

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry realizuje presun bežných
výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby za
účelom financovania záverečných platieb projektov Erasmus+, implementovaných organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania. Ide o presun finančných prostriedkov v celkovom
objeme 9 362,00 eur, z toho:
7 662,00 eur pre SZŠ Považská Bystrica na zabezpečenia rozpočtového krytia záverečnej platby
pre projekt "Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce", financovanie ktorého bolo
schválené uznesením Z TSK č.463/2020 zo dňa 18.5.2020,
1 700,00 eur pre Gymnázium Partizánske na zabezpečenia rozpočtového krytia záverečnej
platby pre projekt projekt "Inšpirovaní Európou", financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK
č.440/2020 zo dňa 27.4.2020.
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.40/2020

