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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 10/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.11/2016 do Rozpočtu TSK na roky 
2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 347 300,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          347 300,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun 
rozpočtových prostriedkov č. 11/2016 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej 
prevádzky. Zdôvodnenie: V rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015 - 2017 bolo pre oddiel 09 - 
Financované TSK schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre Strednú zdravotnícku školu 
Trenčín pod názvom "Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ 
Trenčín", na realizáciu ktorej je v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie potrebná suma v 
celkovom objeme 347 300 Eur.  Vzhľadom na neúspešné verejné obstarávanie v roku 2015 je potrebné 
vyhlásenie novej verejnej súťaže a s tým je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie pre uvedenú investičnú 
akciu aj v roku 2016. Chýbajúci objem finančných prostriedkov 347 300 Eur pre oddiel 09 - Financované 
TSK na investičnú akciu pod názvom "Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 
pre SZŠ Trenčín" pre Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne žiadame zabezpečiť presunom rozpočtových 
prostriedkov z investičných akcií rozpočtovaných v oddieli Vzdelávanie - príspevkové organizácie - zo SOŠ 
strojnícka Považská Bystrica z investičnej akcie "Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kanalizácie a 
energetická úspora v budovách A a B školy" v objeme 120 750 Eur,  zo SOŠ Dubnica nad Váhom  z 
investičnej akcie "Stavebné úpravy bloku A,B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, 
Bratislavská ulica" v objeme 173 550 Eur a  zo SOŠ J. Ribaya Bánovce nad Bebravou  z investičnej akcie 
"Rekonštrukcia podlahy a podhľadu telocvične" v objeme 53 000 Eur.   

 
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.11/2016 


