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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 174/TSK/174/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.213/2015 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 bežných výdavkov                                                                                                 - 34 011,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   34 011,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov na originálne kompetencie pre 
OvZP na úseku Vzdelávania realizovaná na základe Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov č.213/2015, predloženej Odborom školstva a kultúry z nasledovného dôvodu: v rámci Zmeny 
Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 boli niektorým organizáciám na úseku Vzdelávania schválené objemy 
finančných prostriedkov (vlastné zdroje TSK) na financovanie výdavkov triedených pod ekonomickou 
položkou 635 Rutinná a štandardná údržba. Verejnou súťažou došlo u jednotlivých organizácií k šetreniu 
finančných prostriedkov a predmetnou zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov sa zabezpečuje 
rozpočtové krytie pre ďalšie nevyhnutné opravy: u SZŠ Považská Bystrica došlo pri oprave "Výmena okien" 
k šetreniu 13 800 Eur, ktoré budú využité na úhradu "Opravy sociálnych zariadení v budove školy", u 
Gymnázia Považská Bystrica došlo pri oprave "Výmena okien v prístavbe hlavnej budovy" k šetreniu 10 
010 Eur, ktoré budú využité na úhradu " Výmeny okien v starej časti hlavnej budovy a jednopodlažnej 
prístavbe gymnázia" a napokon u Spojenej školy Nováky došlo pri oprave "Náter strešnej krytiny" k šetreniu 
10 201 Eur a tie budú zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov využité na úhradu "Opravy 
podlahových krytín v učebniach". 

 
 
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 zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.213/2015 


