Dôvodová správa
I.

Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2020 - 2022 bol schválený uznesením Z TSK č. 384/2019
zo dňa 25.11.2019. 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 2020-2022 (2. zmena).
II.

Osobitná časť

Dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK
na roky 2020 – 2022 (2. zmena) je výrazný prepad ekonomickej aktivity v reakcii
na globálnu pandémiu šírenia choroby COVID-19, a v tejto súvislosti očakávaný
výpadok v plnení daňových príjmov, čo ohrozuje naplnenie rozpočtových cieľov
stanovených Trenčianskym samosprávnym krajom pre rok 2020. Za účelom zmiernenia
tejto situácie je zároveň súčasťou navrhovanej zmeny rozpočtu prijatie bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej
republiky na výkon samosprávnych pôsobností, a to práve z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov znižuje o 5 466 396
eur, t.j. z objemu 218 602 589 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2020, na objem
213 136 193 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa znižuje o 5 463 396 eur
a rozpočet kapitálových príjmov ostáva bez zmien. V rozpočte celkových výdavkov
dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 56 345 eur, t. j. z objemu
246 144 568 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2020, na objem 246 200 913 eur,
z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 56 345 eur a rozpočet kapitálových
výdavkov ostáva rovnako bez zmien. Rozpočet príjmových finančných operácií
zaznamenáva celkové zvýšenie o objem 5 522 741 eur, t.j. z upraveného rozpočtu
k 30.6.2020 v objeme 33 747 631 eur na objem 39 270 372 eur. A napokon rozpočet
výdavkových finančných operácií nezaznamenáva žiadnu zmenu a ostáva na úrovni
pôvodne schváleného rozpočtu. Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022
(2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných
operácií vyrovnaný.

