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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 105/TSK/105/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.125/2015 do Rozpočtu TSK na roky 
2015-2017 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                         -734 000,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          734 000,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č.125/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovného dôvodu: v rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre oddiel Vzdelávanie v 
časti - FINANCOVANÉ TSK schválené okrem iného aj financovanie investičných akcií pre Strednú odbornú 
školu Trenčín ( Pod Sokolice )  pod názvami "PD Rekonštrukcia kotolne a ÚK" v objeme 7 200,00 Eur, "PD 
Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí" v objeme 9 200,00 Eur,  "PD 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy" v objeme 4 800,00 Eur, "Rekonštrukcia kotolne a ÚK" v 
objeme 186 800,00 Eur, "Zateplenie obvodového plášťa vrátane okien a vchodových dverí" v objeme 382 
000,00 Eur  a "Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy" v objeme 95 000,00 Eur. Súčasne má 
organizácia pre rozpočtový rok 2015 schválené okrem iného aj kapitálové výdavky na realizáciu investičnej 
akcie "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na 1. až 3. poschodí na hlavnej budove SOŠ Trenčín" v objeme 
49 000,00 Eur. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje na jednej strane  presun rozpočtových prostriedkov v 
celkovom objeme 49 000,00 Eur z organizácie na FINANCOVANÉ TSK , na strane druhej spojenie 
investičných akcií do akcie pod názvom "Rekonštrukcia budovy školy" ako jedného celku. 

 
Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 

bolo predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie 
zmien rozpočtu TSK. 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Jaroslav Baška v.r. 

                                                                                        predseda 
 
 
 
 
 

 
Príloha: Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.125/2015. 


