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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 24/TSK/2022
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 100/2022 do Rozpočtu TSK na roky
2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.
Rozpočet výdavkov s p o l u

0,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov
Rozpočet bežných výdavkov

- 68 913,00 eur
68 913,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 24/TSK/2022 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 240 000,00
eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom samotný
presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 16 111,00 eur pre príspevkovú organizáciu Spojená škola
Púchov na realizáciu projektu s názvom "Priemysel 4.0 štartuje už v škole", financovanie ktorého bolo
schválené uznesením Z TSK č. 866/2022 zo dňa 2.5.2022. Finančné prostriedky budú použité na úhradu
osobných nákladov projektových zamestnancov, cestovné náklady a náklady na ubytovanie spojené
s realizáciou stretnutí projektového tímu a výmenných pobytov v Českej republike, na nákup kancelárskych
potrieb a technického vybavenia. Cezhraničným partnerom príspevkovej organizácie Spojená škola Púchov
je Střední prumyslová škola, Obchodní akademie Jazyková škola vo Frýdku-Místku,
2/ na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci presun bežných výdavkov
schválených na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám – jednotlivcovi v objeme 50 000,00 eur na motiváciu zdravotníckych pracovníkov.
Presun rozpočtových prostriedkov sa prostredníctvom ekonomickej podpoložky 641 001 Transfery v rámci
verejnej správy – príspevkovej organizácii realizuje pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti
TSK, a to nasledovne:
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
20 000,00 eur
NsP Myjava
10 000,00 eur
NsP Považská Bystrica
20 000,00 eur
Rozpočtové prostriedky motivačného programu budú využité nemocnicami podľa vlastných priorít,
napr. na náborový príspevok pre zdravotníckych pracovníkov, na náklady spojené so špecializačnou
a certifikačnou prípravou zdravotníckych pracovníkov zamestnaných v nemocniciach, t. j. preplatenie
mzdových nárokov počas študijného voľna, poplatky za štúdium, účastnícke poplatky na vzdelávacích
aktivitách, prípadne iné vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských zdrojov,
3/ ďalej sa na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu miezd a krízového
riadenia realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to
v celkovom objeme 2,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: vo väzbe na oznámenie Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky o možnosti preplatenia nákladov na povinné testovanie zamestnancov
na COVID-19, podal Trenčiansky samosprávny kraj cez portál verejnej správy elektronickú žiadosť, ktorou
požiadal o preplatenie objemu vynaloženého na testovanie zamestnancov v celkovej výške 1 732,00 eur.
Uvedená suma bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju refundovaná dňa 9.5.2022 a následne boli tieto
účelovo určené finančné prostriedky zapracované do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 s kódom zdroja
financovania 111, a to do príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu, konkrétne vo výdavkoch na
ekonomické podpoložky 611 Tarifný plat v objeme 903,00 eur a 633 006 Všeobecný materiál v objeme
829,00 eur. Pri spracovaní podkladov k preúčtovaniu výdavkov vynaložených na testovanie zamestnancov
z vlastných zdrojov bolo zistené chybné rozdelenie výdavkov na príslušné ekonomické podpoložky, a to o
2,00 eur. Nakoľko výška výdavkov na testy zamestnancov bola v skutočnosti 827,01 eur a na tarifné platy

zamestnancov zabezpečujúcich testovanie 904,99 eur, je potrebné rozpočtovým opatrením zabezpečiť
presun rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 2,00 eur z ekonomickej podpoložky 633 006 na
ekonomickú podpoložku 611,
4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja realizuje zmena rozpočtu
bežných výdavkov schválených na Úrade TSK za účelom implementácie neinvestičného projektu „Podpora
zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, kde vyvstala v priebehu roka potreba navýšenia ekonomickej
podpoložky 633 006 Všeobecný materiál celkom o 2 000,00 eur. Dôvodom je veľké množstvo dokumentov
tlačených pre jednotlivých účastníkov projektu, čo vedie k vysokej spotrebe kancelárskeho papiera a k
častejšej výmene tonerov ako aj náhradných dielov na multifunkčnom zariadení v elokovanom pracovisku
v Novákoch. Okrem uvedeného vznikla potreba navýšenia rozpočtu bežných výdavkov aj na ekonomickej
podpoložke 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - na nemocenské dávky,
a to celkom o 800,00 eur. Vysoké čerpanie bežných výdavkov v priebehu roka bolo na spomínanej
podpoložke spôsobené zmenou pri vyplácaní pandemickej PN a vysokou chorobnosťou projektových
pracovníkov. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 2 800,00 eur vytvára
ekonomická podpoložka 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi.

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. 100/2022

