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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 11/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.13/2016 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                                                                                            - 1 060,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              1 060,00 Eur 
 
 

Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe 
Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 13/2016 predloženej Oddelením právnym, správy majetku 
a verejného obstarávania, v rámci oddielu Úrad TSK vo výške 1 060 Eur z ekonomickej podpoložky 
712 001 Nákup budov, objektov alebo ich častí na ekonomickú podpoložku 711 001 Nákup pozemkov z 
dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich so spätným odkúpením pozemkov z titulu 
vrátenia kúpnej ceny v celkovej výške 6 060 Eur.   

Príčinou odstúpenia TSK ako predávajúceho od predaja pozemkov realizovaného v zmysle 
kúpnych zmlúv č. 2010/0343 a č. 2011/0149 uzatvorených medzi TSK a Tiborom Murkom, Prievidza, bola 
skutočnosť nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok zo strany kupujúceho. Kupujúci sa zaviazal 
vybudovať na vlastné náklady oplotenie na novej hranici pozemku tak, aby sa zachovala celistvosť 
ohraničenia areálu Gymnázia v Prievidzi a vybudovanie oporného múru za futbalovým ihriskom školy na 
novej hranici pozemku v zmluvne stanovenom termíne. Dôsledkom právne účinného odstúpenia od 
kúpnych zmlúv bude obnovenie vlastníckeho práva TSK k pozemkom a súčasne záväzok TSK vrátiť 
kupujúcemu ním zaplatené kúpne ceny.  

 
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.13/2016. 


