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Dodatok č.1 

k Štatútu Trnavského samosprávneho kraja 

 

Týmto dodatkom č.1 sa Štatút Trnavského samosprávneho kraja, schváleného 

Zastupiteľstvom TTSK dňa 6.9.2006 uznesením č.103/2006/06 mení a dopĺňa 

nasledovne: 

1. V čl.2 sa za písmeno h) dopĺňa písmeno i), ktorého znenie je nasledovné: 

„obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami 

a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na 

poskytovanie sociálnych služieb“  

Doterajšie písmená  i) až q) sa označujú ako písmená  j) až r)  

Znenie doterajšieho písmena l) je nasledovné: 

„utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento 

rozvoj“ 

 

Znenie doterajšieho písmena m) je nasledovné: 

„koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosti o deti 

a mládež“ 

 

2. V čl.4 ods. 6 a 7 sa slová „krajský úrad“  nahrádzajú slovami „obvodný 

úrad“.  

 

3. V čl. 5 ods.6 sa slová „ prednosta Krajského úradu“ nahrádzajú slovami 

„prednosta Obvodného úradu“ 
 

4. v čl.6 ods.3 sa za slovom „osobám“ ruší čiarka a nahrádza sa pomlčkou. 
 

5. v čl.6 ods. 4 znie: 

„Rozpočet TTSK obsahuje rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových 

organizácií a príspevky príspevkových organizácií zriadených TTSK 

podľa osobitného predpisu

 ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, 

ktorých je zakladateľom“ 

6. v čl.6 ods.9 písm b) znie: 

„výdavky na výkon samosprávnych pôsobností TTSK podľa osobitných 

predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 

zriadených TTSK“ 

 

                                                             

 Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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7. v čl.6 ods.10 sa za slová „podľa §3 ods. 3“ dopĺňajú slová „zákona 

č.302/2001 Z.z.“ 

 

8.  Znenie článku 7 „Záverečný účet“ je nasledovné:  

„Záverečný účet TTSK obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a 

výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného 

účtu je bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o 

hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti TTSK, prehľad o 

poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a 

výnosoch z podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov 

TTSK. Záverečný účet TTSK schvaľuje zastupiteľstvo.“ 

9. V čl.9 ods.1 sa vypúšťajú slová „Uznesením č.22/2003 zo dňa 24.4.2003“ 

 

10. V čl.11 ods.2 písm.d) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou za ktorou sa 

dopĺňajú slová „v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu 

vykonávať predseda,“ 

 

11.  V čl.11 ods.2 písm.h) sa pred slovo „vymenúvať“ vkladajú slová „na 

návrh predsedu“. 

 

12. V čl. 11 ods.2 písm. j) znie: 

„voliť a odvolávať na návrh predsedu z poslancov zastupiteľstva 

podpredsedov samosprávneho kraja (ďalej len "podpredseda"), ako aj 

určovať podpredsedovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, 

primeranú odmenu“ 

13. v čl.11 ods.2 písm. o) sa vypúšťajú slová „a určovať jeho organizačnú 

štruktúru“ 

 

14. v čl.11 ods.3 sa slová „do siedmich dní“ nahrádzajú slovami „do 30 dní“ 
 

15. v čl.11 ods.5 sa bodka nahrádza čiarkou a za ňou sa dopĺňajú slová „ ktorý 

zasadnutie zastupiteľstva aj vedie, ak ho odmietne viesť predseda.“ 

 

16. V čl.12 ods.6 a ods.7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ 

 

17. V čl.12 ods.7 sa slová „nadpolovičnou väčšinou“ nahrádzajú slovami 

„trojpätinovou väčšinou“ 
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18. V čl.12 sa za odsek 7 dopĺňa nový odsek 8, ktorého znenie je nasledovné: 

„Predseda môže vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu určenom 

zastupiteľstvom“ 

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13. 

19. V čl.12 doterajší ods.9 znie nasledovne: 

„Predsedu zastupujú podpredsedovia v rozsahu určenom predsedom“ 

20. V čl.15 ods.2 písm a) sa ruší prvá odrážka:  

„- v čase neprítomnosti predsedu zastupuje TTSK v rozsahu určenom na 

návrh predsedu zastupiteľstvom“ 

21. V čl.17 ods.1 sa vypúšťajú slová „ ich počet a skladbu pracovných funkcií 

na návrh predsedu určuje zastupiteľstvo“ 

 

22. Menia sa znenia odkazov pod čiarou, a to nasledovne: 

 
Odkaz č. 1 znie „zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov“ 

Odklaz č. 9 znie „ zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad 

výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších prepisov“ 

Odkaz č.13 znie „§1 ods.4 zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov“ 

Odkaz č. 21 znie „zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde“ 

Odkaz č. 22 znie „ zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách“  

 

Ostatné ustanovenia Štatútu TTSK zostávajú nezmenené. 

Dodatok č.1 k Štatútu Trnavského samosprávneho kraja bol schválený 

uznesením č. 348/2008/18 na 18. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 

02.04.2008 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. 

 

 

 

        Ing. Tibor Mikuš 

               predseda 

             Trnavského samosprávneho kraja 


