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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 8/TSK/2020
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.24/2020 do Rozpočtu TSK na roky
2020-2022 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

- 165 000,00 eur
165 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 8/TSK/2020 sa zabezpečuje:
1./ na základe žiadosti Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia presun
finančných prostriedkov v rámci objemu rozpočtovaných bežných výdavkov v celkovej výške 165 000 eur.
V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na Slovensku dňa 11.3.2020 vzhľadom na šíriaci sa
koronavírus, zasadal dňa 11.3.2020 Štáb pre krízové situácie TSK rozšírený o riaditeľov nemocníc vrátane
zástupcov Útvarov krízového riadenia nemocníc, prednostu Okresného úradu Trenčín, zástupcov
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín, Prievidza a Považská Bystrica, zástupcov Krajského
operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby a predsedníčky poradného zboru hlavného hygienika
SR pre epidemiológiu. Na základe prijatých opatrení TSK vyčleňuje zo svojho rozpočtu finančné prostriedky
v celkovom objeme 165 000 eur na zakúpenie 11 tisíc ks respirátorov typu FFP3. Tieto budú distribuované
trom nemocniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Priestor na presun finančných prostriedkov v
požadovanom objeme 165 000 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby a v rámci nej
objem prostriedkov 125 000 eur, schválený za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov
realizovaných OvZP v rámci OP Ľudské zdroje a OP Interreg V-A SR-ČR. Ďalej ekonomická položka 637
011 Štúdie, posudky a expertízy a 636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí v celkovom
objeme 40 000 eur. Tieto boli schválené za účelom realizácie projektov z IROP. Vzhľadom k tomu, že tieto
prostriedky budú čerpané v priebehu rozpočtového obdobia postupne, a to v závislosti od vyhlasovania
výziev, ako aj od aktuálneho stavu schvaľovania a realizácie jednotlivých projektov, je možné dočasne
voľné vlastné zdroje TSK využiť na úhradu výdavkov na nákup osobných ochranných pomôcok pre
zdravotnícky personál nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Jedná sa o zdravotníckych
pracovníkov alebo iné osoby v týchto zariadeniach, ktoré poskytujú priamu starostlivosť o prípad
COVID-19, alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19.
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. 24/2020

