
 
Návrh na uznesenie: 
 
 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
I.  S c h v a ľ u j e  
 
 Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky  2013 – 2015 
  v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 9  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
II. U r č u j e   
  
Rozsah kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schvaľovanie 
zmien rozpočtu TSK   
v súlade s § 11, ods. 2, písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov v rozsahu:   
 
1.    Bežný rozpočet 
a)    presun rozpočtovaných prostriedkov  medzi položkami bežných príjmov v rámci   
       kategórie 110, 130, 210, 220, 240, 290, 310, 330 a 340  a medzi kategóriami  110, 130,  
       210, 220, 240, 290, 310, 330 a 340.   
b)   presun rozpočtovaných prostriedkov  medzi položkami bežných výdavkov v rámci   
       kategórie 610, 620, 630, 640  a 650 a medzi kategóriami  610, 620, 630, 640  a 650 na   
       jedno rozpočtové opatrenie vo výške  max. 35 000 Eur. 
 
2.    Kapitálový rozpočet  
a)    presun rozpočtovaných prostriedkov  medzi položkami kapitálových príjmov v rámci   
       kategórie 230, 320, 330, 340  a medzi kategóriami  230, 320, 330, 340. 
b)   presun rozpočtovaných prostriedkov  medzi položkami kapitálových výdavkov v rámci   
       kategórie 710, 720  a medzi  kategóriami  710,  720  na   jedno rozpočtové  opatrenie vo  
       výške  max. 50 000 Eur. 
c)   zmena názvu alebo spresnenie názvu schválenej investičnej akcie. 
 
3.    Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet  
a)    zmena funkčnej a ekonomickej  klasifikácie, zmena programu,  zmena zdroja  
       financovania schváleného výdavku. 
b)   vyčlenenie čiastky v rozpočte na predfinancovanie, spolufinancovanie a záverečné  
       dofinancovanie  projektov EÚ pre konkrétny projekt schválený Zastupiteľstvom TSK z  
       celkovej čiastky.   
c)    vyčlenenie čiastky v rozpočte na spolufinancovanie účelovo určených dotácií a grantov  
       v povinnej výške stanovenej poskytovateľom celkovej čiastky. 
d)   vyčlenenie čiastky v rozpočte na neoprávnené výdavky konkrétneho projektu EÚ  
       schváleného Zastupiteľstvom TSK a zmenu ceny diela schváleného projektu z celkovej  
       čiastky  v dôsledku vyvolaných projektových a legislatívnych zmien.  
e)    viazanie rozpočtovaných prostriedkov po predložení do Finančnej komisie  
        Zastupiteľstva TSK  v  prípadoch že: 
          -  krytie výdavkov je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo sa očakáva  
             narušenie  vyrovnanosti bežného rozpočtu, 
          -  výdavky boli určené na úlohy, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať. 



 
4.    Finančné operácie 
a)    presun rozpočtovaných prostriedkov  medzi položkami príjmových finančných operácií  
       v rámci  kategórie 450, 510 a medzi kategóriami  450, 510. 
b)    presun rozpočtovaných prostriedkov  medzi položkami výdavkových finančných operácií  
       v rámci  kategórie 810, 820  a medzi  kategóriami  810,  820. 
c)    zmena zdroja financovania schválenej finančnej operácie.   
 
 
III.  B e r i e    n a   v e d o m i e 
 
1. Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014  
    a 2015 nie sú záväzné. 
 
2. Schvaľovanie zmien  rozpočtu TSK predsedom TSK v súlade § 14  ods. 1 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov, ak sa jedná o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, 
Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, 
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. 

 


