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Trenčín, 11.9.2017

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 17/TSK/2017
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.52/2017 a č.53/2017 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

-48 894,00 eur
48 894,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov

-4 000,00 eur
4 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 17/TSK/2017 sa zabezpečuje:
a) na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry zmeny rozpočtu schválených bežných výdavkov
v celkovom objeme 3 095,00 eur, a to v nadväznosti na štvrťročné rozúčtovanie bežných výdavkov
súvisiacich s výkonom školského úradu TSK v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a
výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s
výkonom školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
b) na základe požiadavky Odboru finančného presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu
bežných výdavkov Úradu TSK, konkrétne v rámci ekonomickej podpoložky 642 002 - Transfery
jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné
služby, a to medzi jednotlivými úrovňami programového rozpočtu. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového
krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie
poskytované v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja a v zmysle VZN č.31/2016, ktorým sa mení VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci schváleného objemu prostriedkov na tento účel t.j. v rámci
objemu 290 000,00 eur, sa zabezpečuje navýšenie objemu určeného na podporu regionálnych aktivít
v oblasti športu o 5 700,00 eur, z toho 3 300,00 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít
v oblasti sociálnych služieb a 2 700,00 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti
ostatných všeobecne prospešných služieb.
c) ďalej sa na základe žiadosti Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zabezpečuje
rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 003 Propagácia, reklama, inzercia
v požadovanom objeme 10 000,00 eur, a to za účelom výroby propagačných a reklamných predmetov so
zámerom prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj verejnosti, seniorom, študentom stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a žiakom základných škôl na území kraja. Cieľom prezentácie je
predstaviť širokej verejnosti prostredníctvom propagačných predmetov základné informácie o kraji, jeho
kompetenciách a zvýšiť povedomie občanov v oblastiach, v ktorých župa pôsobí. Celková potreba
rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 10 000,00 bude zabezpečená presunom rozpočtových
prostriedkov v objeme 5 000,00 eur z ekonomických podpoložiek 631 002 Cestovné – zahraničné
a 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, u ktorých sa vzhľadom na vývoj skutočnosti
nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu, a zvyšná časť objemu
5 000,00 eur bude zabezpečená presunom finančných 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,

pritom 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 na
uvedený účel.
d) na podnet Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa realizuje zmena
rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 4 000,00 eur z nasledovného dôvodu: v rámci Zmeny
Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 (1.zmena) bol pre Gymnázium Púchov schválený okrem iného aj objem
prostriedkov 118 167,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy E a
Rekonštrukcia prístrešku medzi budovami A a E“, ktorá zahŕňa kompletnú rekonštrukciu strechy budovy
ako aj rekonštrukciu prístrešku medzi budovami. Celý areál gymnázia tvorí päť navzájom spojených budov,
ktoré obklopujú vnútorné átrium – areál školy. Vzhľadom na obmedzený prístup veľkých aut
a mechanizmov (hlavne hasičských, záchranárskych, ale aj zásobovacích áut) do areálu školy je
nevyhnutné pre plynulý priebeh realizácie stavebných prác doriešiť tento problém. V nevyhnutných
prípadoch (ochrana života, zdravia a majetku) bol do súčasnej doby zabezpečený prístup do vnútorného
nádvoria cez chodník mestského parku, ten však medzičasom prešiel rozsiahlou revitalizáciou a prechod
ťažkej techniky pre potreby gymnázia nie je možné ďalej riešiť týmto spôsobom. Vjazd stavebnej techniky
do areálu školy je možné uskutočniť len medzi budovami A a E. V tomto priestore sa nachádza spojovací
prístrešok, na ktorom práve prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré však neriešia spevnené plochy pod ním.
Navýšením rozpočtovaného objemu prostriedkov na túto investičnú akciu o 4 000,00 eur sa vytvára priestor
pre stavebné úpravy - jestvujúci chodník sa nahradí novým chodníkom s upraveným pôdorysom a s
vymenenými podkladanými vrstvami - ktoré by umožňovali bezpečný vstup a prejazd veľkých aut
a stavebných mechanizmov, ako aj prejazd vozidiel a techniky hasičského a záchranárskeho zboru do
areálu školy. Chýbajúce rozpočtové krytie prostriedkov v objeme 4 000,00 eur na danú investičnú akciu
bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Administratívna budova skleník“,
nakoľko v súčasnosti prebiehajú práce na rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne, a počas týchto
prác nie je možné zabezpečiť prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po Matúšovej ulici na Trenčiansky
hrad. Z uvedeného dôvodu bude možné stavebné práce na predmetnej investičnej akcii zahájiť až v roku
2018.
e) napokon sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja
zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov na Úrade TSK, a to v celkovom objeme 30 099 eur
z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v rámci programového obdobia 2007 2013 v spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje projekt „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) Červený Kameň (SR), I. etapa“. Na základe kontroly vykonaného verejného obstarávania Úradom pre
verejné obstarávanie bolo zistené porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle správy o zistenej nezrovnalosti č.
N21601009/S01 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju vyčíslená korekcia vo výške 25 % z celkovej
hodnoty zákazky, t. j. vo výške 30 098,05 eur (z toho 26 929,83 eur za zdroj EÚ a 3 168,22 eur za zdroj
ŠR). Presun rozpočtových prostriedkov za účelom zabezpečenia krytia výdavkov spojených s úhradou
korekcie sa realizuje čiastočne z objemu finančných prostriedkov schválených v rámci rozpočtu bežných
výdavkov na implementáciu projektu „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském
přihraničí“ – konkrétne 8 087,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby. Uvedený
projekt nebol v roku 2017 schválený, jeho opätovné predloženie je možné, avšak aj v prípade schválenia
bude realizovaný až v roku 2018. Zvyšná časť objemu finančných prostriedkov 22 012,00 eur bude
zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov schválených na implementáciu projektu „Plán
udržateľnej mobility“- konkrétne z ekonomickej podpoložky 637 011 Štúdie, expertízy, posudky. Výzva na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného
programu určila oprávnenosť výdavkov na vypracovanie tohto strategického dokumentu len pre kapitálové
výdavky (oceniteľné práva), z uvedeného dôvodu nebudú v roku 2017 čerpané bežné výdavky na tejto
rozpočtovej položke.
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.52/2017
Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.53/2017

