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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 169/TSK/169/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.208/2015 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                                                                                          - 18 864,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            18 864,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe 
Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.208/2015 predloženej Odborom regionálneho rozvoja z 
dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s úhradou záverečnej faktúry za 
zrealizované stavebné práce pri projekte "Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK -TSK do obce Nitrianske 
Pravno". Táto faktúra bude zahrnutá do Záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie, ktorá musí byť 
minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, a to v zmysle riadiacej dokumentácie 
Regionálneho operačného programu. Chýbajúce rozpočtové krytie  v celkovom objeme 18 864 Eur  bude 
zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia 
a modernizácia, určenej na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia a revitalizácia objektov SLOVEN - 
stredisko sociálnej pomoci, Slávnica" v objeme 3 464,00 Eur a z ekonomickej podpoložky 717 002 
Rekonštrukcia a modernizácia, určenej na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK 
- TSK do obce Nitrianske Pravno" v objeme 15 400,00 Eur. V oboch prípadoch je možnosť presunu 
rozpočtových prostriedkov na základe výsledkov verejného obstarávania, u ktorých boli vysúťažené nižšie 
sumy oproti predpokladanej hodnote zákazky. 
 

 
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.208/2015. 


