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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 15/TSK/2020 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 42/2020 Rozpočtu TSK na roky 2020-
2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem 
celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 330 172,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          330 172,00 eur 

 
 

Rozpočtovým opatrením č. 15/TSK/2020 sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej 
prevádzky zabezpečuje zmena programového rozpočtu pre oddiel Vzdelávanie, konkrétne pre SOŠ 
Prievidza. Pre príspevkovú organizáciu SOŠ Prievidza bol v rámci predkladaného návrhu na Zmenu 
Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena) schválený objem kapitálových výdavkov v celkovej výške 
330 172,00 eur, z toho 327 172,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia školskej jedálne“ 
a 3 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Stavebný dozor – Rekonštrukcia školskej jedálne“. V rámci 
rozpočtu v programovej štruktúre bol tento objem nesprávne zatriedený pod programový prvok 007 04 02 
Školské stravovacie zariadenia, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj vyradil školské zariadenie 
s názvom Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť organizácie Strednej odbornej školy 32, 
Prievidza zo siete škôl a školských zariadení ešte k dátumu 31.8.2019. Dôvodom bola optimalizácia siete 
stredných škôl a školských zariadení. Vo väzbe na túto skutočnosť sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje 
presun schváleného objemu kapitálových výdavkov z programového prvku 007 04 02 Školské stravovacie 
zariadenia na programový prvok 007 02 06 Stredné odborné školy. 

 
 

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým 
bol  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.42/2020  


