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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 127/TSK/127/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.150/2015 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                                                                                          - 90 000,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            90 000,00 Eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 - 38 570,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   38 570,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe 
Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov  č.150/2015 predloženej Odborom investícií, životného 
prostredia a vnútornej prevádzky z nasledovného dôvodu : v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-
2017 bol v časti FINANCOVANÉ TSK - oddiel Vzdelávanie  - schválený pre SOŠ J.Ribaya Bánovce nad 
Bebravou objem prostriedkov 50 000,00 Eur na financovanie investičnej akcie pod názvom "Rekonštrukcia 
strechy telocvične so zateplením a výmenou zvodov". Spracovanie podkladu Výkaz - výmer ukázalo, že 
rozpočtovaný objem prostriedkov na uvedenú investičnú akciu je nepostačujúci. Predkladaným presunom 
rozpočtových prostriedkov sa zabezpečuje chýbajúce rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie v 
celkovom objeme 40 000,00 Eur a zároveň sa táto akcia presúva z časti FINANCOVANÉ TSK - oddiel 
Vzdelávanie priamo na OvZP, ktorá bude zabezpečovať jej financovanie prostredníctvom kapitálového 
transferu z TSK. Možnosť presunu voľných rozpočtových prostriedkov pre financovanie rekonštrukcie 
strechy telocvične v Bánovciach nad Bebravou sa našla u Strednej priemyselnej školy Myjava, kde 
ukončením realizácie investičnej akcie "Rekonštrukcia krovu strechy - ŠI" došlo k úspore finančných 
prostriedkov v objeme 9 980,00 Eur, ďalej v časti FINANCOVANÉ TSK - u SOŠ Trenčín (Pod Sokolice) v 
objeme 27 520,00 Eur, kde sa zistilo, že z dôvodu blížiaceho sa vykurovacieho obdobia nebude možné 
realizovať celý rozsah prác na investičnej akcii "Rekonštrukcia budovy školy" v rozpočtovom roku 2015 a 
napokon u samej SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou v objeme 2 500,00 Eur, čo predstavuje o objem 
prostriedkov pôvodne rozpočtovaný na realizáciu investičnej akcie "PD Zateplenie budovy telocvične, 
výmena okien, a rekonštrukcia strechy".  

 Žiadosťou o presun rozpočtových prostriedkov sa zároveň presúva rozpočtovaný objem bežných 
výdavkov schválený v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 pre SOŠ J.Ribaya Bánovce nad 
Bebravou na "Opravu stropu a podhlady v telocvični" v objeme 38 570 Eur v plnom objeme na realizáciu 
bežných výdavkov v rámci rutinnej a štandardnej údržby  pod názvom "Výmena okien na telocvični". 

 
 
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.150/2015. 


