
 
Dôvodová správa 
 
I. Všeobecná časť 
 

Rozpočet TSK na roky 2019 - 2021 bol schválený uznesením Z TSK č. 188/2018 
zo dňa 26.11.2018. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na 
roky 2019-2021 (2. zmena). 

 
II. Osobitná časť 

 
       Dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na 
roky 2019 – 2021 (2. zmena) sú skutočnosti, ku ktorým došlo na úseku Vzdelávania 
v priebehu roka. Patria k ním: 
 
- zmena výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na nákup 

potravín v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, ktorá priamo úmerne nadväzuje 
na Ministerstvom školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej republiky  
vyhlásenú zmenu finančných  pásiem  na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov,  
 

- ako aj pokračujúci proces optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl 
a školských zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v podobe rušenia 
niektorých vybraných stredných škôl a školských zariadení k termínu 31.8.2019 
a zriadenia nových stredných škôl a školských zariadení k termínu 1.9.2019. 

 
Predložená zmena rozpočtu zvýši celkový rozpočet na úseku Vzdelávania, ako aj 

celkový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 v časti bežné príjmy 
o objem 114 500 eur a priamo úmerne aj v časti bežné výdavky o rovnaký 
objem 114 500 eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza na úseku Vzdelávania 
zároveň k presunom finančných prostriedkov, ktoré nemajú žiadny dopad  na celkový 
objem prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2019-2020. V oblasti bežných 
výdavkov ide o presuny v objeme takmer 798 tis. eur a v oblasti kapitálových výdavkov 
o presuny v objeme približne 377 tis. eur. Rozpočet kapitálových príjmov, ako aj 
rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií ostáva bez zmien, t.j. na úrovni 
pôvodne schváleného rozpočtu.  
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