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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 129/TSK/129/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.152/2015 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                                                                                           -67 300,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            67 300,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe 
Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.152/2015 predloženej Odborom investícií, životného 
prostredia a vnútornej prevádzky z nasledovného dôvodu: v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 
2015-2017 boli pre organizáciu na úseku Vzdelávania - Strednú zdravotnícku školu Trenčín vyčlenené 
okrem iného finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia priestorov budovy školy na 
Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ" v celkovom objeme 140 000,00 Eur. Tento objem bol v priebehu roka 
postupne zvýšený na 280 000,00 Eur a financovanie investičnej akcie prešlo od organizácie pod TSK. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie vyčíslilo konečný objem prostriedkov potrebných na realizáciu 
predmetnej investičnej akcie, a to 347 300,00 Eur, čo je o 67 300,00 Eur viac oproti rozpočtovanému 
objemu. Chýbajúce rozpočtové krytie bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej 
akcie "Rekonštrukcia budovy školy", rozpočtovanej v časti FINANCOVANÉ TSK - oddiel Vzdelávanie pre 
SOŠ Trenčín (Pod Sokolice) v celkovom objeme 734 000,00 Eur, kde sa zistilo, že z dôvodu blížiaceho sa 
vykurovacieho obdobia nebude možné realizovať celý rozsah prác v rozpočtovom roku 2015. 

 
 
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.152/2015. 


