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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 9/TSK/2017
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.23/2017 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

-21 370,00 eur
21 370,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov

-14,00 eur
14,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 9/TSK/2017 sa na základe požiadaviek Odboru regionálneho rozvoja a
Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje:
a) zmena rozpočtu schválených kapitálových výdavkov v celkovom objeme 14,00 eur, a to za
nasledovným účelom: v rámci prípravy projektu „TreBuChet – Trenčín, Bučovice, chránime európske
tradície“ bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola následne predložená na Mestský úrad
Trenčín ako príloha Žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Na základe Oznámenia o začatí územného
konania spojeného so stavebným konaním si Útvar stavebný a životného prostredia Mesta Trenčín vyžiadal
doplnenie žiadosti o stavebné povolenie, a to o vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o existencii
telekomunikačných zariadení v mieste realizácie stavebných prác. Bez uvedeného vyjadrenia nemôže
stavebný úrad vydať právoplatné stavebné povolenie. Slovak Telekom, a.s. vydáva takéto vyjadrenie
prostredníctvom mobilnej platby cez SMS, ktorá je spoplatnená sumou 13,90 eur. Priestor na zabezpečenie
chýbajúceho rozpočtového krytia výdavkov pre vyššie uvádzané účely na príslušnej ekonomickej položke
716 Prípravná a projektová dokumentácia v predpokladanom objeme 14,00 eur, poskytuje oblasť
implementácie projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, konkrétne projekt
„Zvýšenie energetickej efektívnosti školy Obchodná akadémia Trenčín“, pri ktorom bola v rámci
vykonaného verejného obstarávania na predmet zákazky prípravná a projektová dokumentácia výsledná
suma nižšia ako odhadované výdavky schválené v Rozpočte TSK na roky 2017-2019.
b) zmena rozpočtu schválených bežných výdavkov v celkovom objeme 21 370,00 eur, a to za
účelom zvýšenia pôvodne schváleného rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 035
Dane a na príslušnom programe 011 Administratíva z objemu 38 630 eur na objem 60 000,00 eur. V čase
tvorby Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 nebolo možné predpokladať skutočnú výšku čerpania
výdavkov určených na úhradu miestnych daní, a to vzhľadom na postupný proces vyňatia určeného
prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, ako aj vzhľadom na meniacu sa výšku platných sadzieb daní
podľa všeobecne záväzných nariadení jednotlivých miest a obcí. Tieto začali byť doručované na
Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu mesiaca február a marec 2017. Chýbajúci objem bežných
výdavkov 21 370,00 eur na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane bude zabezpečený presunom
rozpočtových prostriedkov, a to v objeme 11 370,00 eur z ekonomickej podpoložky 635 004 Rutinná
a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovanej na
podprograme 003 07 Prevádzka, údržba a správa budov TSK v objeme 38 630,00 eur, kde sa
nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu. Zvyšná časť
rozpočtového krytia v objeme 10 000,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových 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. 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.
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.23/2017

