
 
Dôvodová správa 
 
I. Všeobecná časť 
 

Rozpočet TSK na roky 2021 - 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 
zo dňa 23.11.2020. 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 2021-2023 (2. zmena). 

 
II. Osobitná časť 

 
       Dôvodom   na    spracovanie    predkladaného   Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK  
na roky  2021 – 2023  (2. zmena) je jednak výrazné oživenie slovenskej ekonomiky, 
ktoré prišlo po dlhých mesiacoch útlmu v dôsledku šírenia globálnej pandémie 
ochorenia COVID – 19, ale aj priaznivý vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých 
projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej 
dohody 2014-2020, a to  v podobe  neočakávanej  refundácie  výdavkov   vynaložených  
v minulom období z vlastných zdrojov TSK. Na základe uvedených skutočností sa 
prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšuje v príjmovej časti rozpočtu objem pôvodne 
plánovaných daňových príjmov, ako aj objem kapitálových grantov a transferov, a 
naopak v rovnakom objeme dochádza k zníženiu pôvodne plánovaného objemu 
príjmových    finančných    operácií.   Presunom   časti   finančných   prostriedkov    späť  
do peňažných   fondov   vytvára   Trenčiansky   samosprávny   kraj   rozpočtovú rezervu  
pre budúce rozpočtové obdobie. 
 
 V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje                              
o 3 065 900 eur, t.j. z objemu 204 215 771 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2021, na 
objem 207 281 671 eur, z toho rozpočet   bežných   príjmov  sa zvyšuje o 2 000 000 eur 
a rovnako rozpočet  kapitálových  príjmov sa zvyšuje o 1 065 900 eur. Rozpočet 
celkových výdavkov zostáva na svojej pôvodnej úrovni a nezaznamenáva žiadnu 
zmenu, t.j. zostáva na úrovni 256 715 128 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2021.             
V rozpočte príjmových finančných operácií dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu   
k jeho zníženiu celkom o 3 065 900 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 31.7.2021 v 
objeme 54 741 559 eur na objem 51 675 659 eur. A napokon rozpočet výdavkových 
finančných operácií ostáva bez zmien na úrovni pôvodne schváleného rozpočtu. Pre 
informáciu uvádzame, že po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023                 
(2. zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných 
operácií vyrovnaný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


