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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 179/TSK/179/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.220/2015 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                                                                                          - 48 500,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            48 500,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre oddiel Vzdelávanie 
realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.220/2015 predloženej Odborom 
investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z nasledovného dôvodu : Športové gymnázium 
Trenčín má pre rozpočtový rok 2015 schválenú investičnú akciu pod názvom "Rekonštrukcia výťahov na B-
trakte - ŠI" v objeme 35 500 Eur. Spracovaný výkaz - výmer pre spomínanú investičnú akciu stanovil 
celkový objem prostriedkov potrebných na rekonštrukciu osobných výťahov, vyšší o 48 500 Eur t.j. celkom 
84 000 Eur. Potreba rekonštrukcie je pritom bez ohľadu na objem výdavkov nevyhnutná, nakoľko zlý 
technický stav oboch osobných výťahov ohrozuje bezpečnosť študentov ubytovaných na školskom 
internáte. Presunom rozpočtových prostriedkov sa zabezpečuje chýbajúce rozpočtové krytie vo vzťahu k 
nasledovným investičným akciám : 25 000 Eur vo vzťahu k investičnej akcii pod názvom "Rekonštrukcia 
výťahu v ŠJ zo skladov do kuchyne - ŠJ" rozpočtovanej  pre Športové gymnázium Trenčín, ktorej realizácia 
nie je tak urgentná, 3 663 Eur vo vzťahu k investičnej akcii pod názvom "Rekonštrukcia podlahy vo veľkej 
telocvični" rozpočtovanej pre SPŠ Považská Bystrica a 4 837 Eur vo vzťahu k investičnej akcii 
"Rekonštrukcia vykurovania" rozpočtovanej  pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, kde v oboch prípadoch došlo 
po ukončení verejnej súťaže k šetreniu finančných prostriedkov a napokon zvyšných 15 000 Eur vo vzťahu 
k investičnému projektu „Budovanie centra kultúrno - kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu na SUŠ v 
Trenčíne ", u ktorého sa rozpočtovaný objem prostriedkov nebude čerpať, nakoľko investičné aktivity v 
rámci predmetného projektu sa predpokladajú realizovať až v roku 2017.          

 
 
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.220/2015 


