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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 134/TSK/134/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.157/2015 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                                                                                               - 822,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                                 822,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe 
Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.157/2015 predloženej Odborom regionálneho rozvoja z 
dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vypracovaním  projektovej dokumentácie, 
ktorá je nevyhnutná pre získanie podpory formou dotácie v zmysle § 4 písm. l) zákona č.587 Z. z. o 
Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom zvyšovania energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Chýbajúce rozpočtové krytie  v objeme 822,00 
Eur  pre vypracovanie projektovej dokumentácie k budúcemu projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti 
budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica" je z dôvodu vykonaného verejného obstarávania, v 
ktorom víťazný uchádzač predložil vyššiu ponuku oproti predpokladanej hodnote zákazky určenej na 
základe prieskumu trhu. Presun finančných prostriedkov bude vykonaný z časti FINANCOVANÉ TSK - 
oddiel Sociálne zabezpečenie - investičný projekt "Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske 
Podhradie, pavilón pracovnej terapie", kde na základe výsledku verejného obstarávania bol vysúťažený 
menší objem oproti predpokladanej hodnote zákazky, čím došlo k šetreniu rozpočtových prostriedkov. 

 
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.157/2015. 


