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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 20/TSK/2017
Zapracovanie Žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov č.73a/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

-5 000,00 eur
5 000,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov

-900,00 eur
900,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 20/TSK/2017 sa zabezpečuje:
1. na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry presun rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu
kapitálových výdavkov v celkovom objeme 900,00 eur, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia
výdavkov určených na spolufinancovanie projektov podporených v rámci dotačného programu Fondu na
podporu umenia na rok 2017, ktoré sú orientované na doplnenie zbierkových fondov múzeí a skvalitnenie
podmienok na ochranu spravovaných muzeálií. Konkrétne ide o spolufinancovanie projektov pre
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v celkovom objeme 900,00 eur, z toho 200,00 eur na
spolufinancovanie projektu pod názvom „Akvizícia predmetov prievidzskej rodiny“, 400,00 eur na
spolufinancovanie projektu „Art deco do múzea“ a napokon 300,00 eur na spolufinancovanie projektu
„Zbierkový predmet – základ múzea“. Presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 900,00
eur bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a
náradia - „Spolufinancovanie výziev MK SR“, rozpočtovanej v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov na
Úrade TSK práve za týmto účelom.
2. na základe žiadosti Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov sa presunom finančných
prostriedkov zabezpečuje rozpočtové krytie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 003
Propagácia, reklama, inzercia v požadovanom objeme 5 000,00 eur, a to za účelom širokej propagácie
výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla prostredníctvom bilbordov, veľkoplošných obrazoviek a ďalších
moderných reklamných prostriedkov, čo je predpokladom pre oslovenie čo najširšieho okruhu návštevníkov,
predovšetkým žiakov končiacich ročníkov základných škôl a cielene ich rodičov, ktorí rozhodujú o voľbe
strednej školy pre svoje deti. Trenčiansky samosprávny kraj dlhodobo vyvíja úsilie o propagáciu štúdia na
stredných odborných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobonosti a predovšetkým zvyšovanie záujmu
žiakov základných škôl o vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktoré požadujú zamestnávatelia
v Trenčianskom kraji. K tomu využíva aj vlastný projekt „Hrdina remesla“. Presun finančných prostriedkov
v požadovanom objeme 5 000,.00 eur bude realizovaný 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.

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.73a/2017

