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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 115/TSK/115/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.135/2015 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                                                                                           -20 515,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            20 515,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č.135/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výkonu stavebného dozoru u nižšie uvedených investičných 
akcií, ktorý nebol predmetom rozpočtovania ani v v rámci schvaľovacieho procesu Rozpočtu TSK na roky 
2015-2017 ani v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017: 
 
a) FINANCOVANÉ TSK - oddiel Vzdelávanie - Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - 
investičná akcia "Výkon stavebného dozoru na stavbe  Rekonštrukcia obvodového plášťa školy, ríms, 
odtokového systému strechy a komína" v objeme 2 095,00 Eur, 

 
b) FINANCOVANÉ TSK - oddiel Vzdelávanie - Gymnázium Myjava - investičná akcia "Výkon stavebného 
dozoru na stavbe Zateplenie budovy školy vrátane výmeny okien a vchodových dverí " v objeme 2 423,00 
Eur 

 
c) Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom - investičná akcia " Výkon stavebného dozoru na 
stavbe Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom" v objeme 2 108,00 Eur, 

 
d) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach - investičná akcia " Výkon stavebného dozoru 
na stavbe Rekonštrukcia rozvodu vody OKM, Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie pavilónu B,C, 
Stabilizácia podzemnej spojovacej chodby" v objeme 1 817,00 Eur, 

 
e) Stredná zdravotnícka škola Trenčín - investičná akcia - "Výkon stavebného dozoru na stavbe 
Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č.14" v objeme 4 017,00 Eur, 
 
f) Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom - investičná akcia " Výkon stavebného dozoru na stavbe 
Stavebné úpravy bloku A,B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica - 
I. etapa" v objeme 4 310,00 Eur, 

 
h) FINANCOVANÉ TSK - oddiel Vzdelávanie - Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom -  investičná 
akcia "Výkon stavebného dozoru na  stavbe  Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným 
kondenzačným kotlom na zemný plyn - ŠI, Výmena okien,  Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy, 
Rekonštrukcia strechy školy - asfaltová, Rekonštrukcia strechy školy - plechová " v objeme 3 745,00 Eur 

 
Chýbajúce rozpočtové krytie v celkovom objeme 20 515,00 Eur na vyššie uvedené stavebné dozory  

bude zabezpečené presunom časti ušetrených finančných prostriedkov a presunom časti finančných 
prostriedkov určených pôvodne na vypracovanie projektových dokumentácií k investičným projektom 
implementovaným na úseku sociálneho zabezpečenia v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia. U týchto projektov nebudú predkladané žiadosti o NFP, nakoľko v programovom období 2014-
2020 sú budovy, v ktorých sa poskytuje sociálna starostlivosť na inštitucionalizovanej úrovni vylúčené z 
podpory eurofondov z dôvodu vyššieho počtu prijímateľov sociálnych služieb ako je 40.  
 



 
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.135/2015. 


