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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 165/TSK/165/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.199/2015 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                                                                                          - 15 000,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            15 000,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre oddiel Sociálneho 
zabezpečenia realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 199/2015 predloženej 
Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z nasledovného dôvodu : v rámci Návrhu 
Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bola pre CSS - BYSTRIČAN schválená realizácia investičnej akcie pod 
názvom "Rekonštrukcia osobného výťahu" v celkovom objeme 20 000,00 Eur. Navrhované technické 
riešenie v objeme 20 000,00 Eur rieši  iba čiastočnú rekonštrukciu, ktorá je nepostačujúca. Na kompletnú 
rekonštrukciu, ktorá zabezpečí bezpečnú prevádzku a hlavne bezbariérový vstup do výťahu je potrebný o 
15 000,00 Eur vyšší objem prostriedkov t.j. celkovo 35 000,00 Eur. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 
15 000,00 Eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov v objeme 10 028,00 Eur, 
rozpočtovaných pôvodne v časti FINANCOVANÉ TSK - oddiel Sociálneho zabezpečenia na vypracovanie 
projektových dokumentácií pre projekty implementované v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, a to  "Rekonštrukcia a revitalizácia objektov Sloven - stredisko sociálnej pomoci Slávnica" a 
"Obnova CSS Bôrik Nitrianske Pravno s cieľom dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti", ktoré na 
základe usmernenia riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia SR nebude možné realizovať z 
titulu nepodporenia aktivít  sociálnych zariadení. Zvyšná časť rozpočtového krytia t.j. 4 972,00 Eur bude  
zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie pod názvom "PD Vybudovanie 
vchodu a prístavba výťahu do budovy CSS - DEMY na ul. Puškinovej" rozpočtovanej pre CSS – DEMY 
v celkovom objeme 8 500,00 Eur, od realizácie ktorej sa v rozpočtovom roku 2015 upúšťa. 
 

 
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.199/2015. 


