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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 187/TSK/187/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.229/2015 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                                                                                            - 1 646,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              1 646,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v časti FINANCOVANÉ TSK 
- oddiel Sociálneho zabezpečenia,  realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov 
č.229/2015 z nasledovného dôvodu: v rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre oddiel 
Sociálneho zabezpečenia v časti - FINANCOVANÉ TSK schválené okrem iného aj financovanie investičnej 
akcie pod názvom "PD Vybudovanie autistického centra" v objeme 5 000 Eur. Verejné vysúťaženie 
investičnej akcie prinieslo šetrenie finančných prostriedkov v objeme 4 060,00 Eur.  Z dôvodu zabezpečenia 
výkonu stavebného dozoru pre investičnú akciu „Vybudovanie autistického centra“ bol následne 
rozpočtovým opatrením vykonaný presun rozpočtových prostriedkov v šetrenom objeme  4 060,00 Eur z 
investičnej akcie  „PD Vybudovanie autistického centra“ na investičnú akciu „Výkon stavebného dozoru na 
stavbe Vybudovanie autistického centra“ a „Vybudovanie autistického centra“. Po vykonaní aktualizácie „PD 
Vybudovanie autistického centra“ bolo zistené, že došlo k zmene legislatívy v rámci protipožiarnej 
bezpečnosti a bude  potrebné upraviť projektovú dokumentáciu v zmysle nových legislatívnych zmien. Z 
uvedeného dôvodu bol ďalším rozpočtovým opatrením  vykonaný presun rozpočtových prostriedkov v 
objeme 1 140,00 Eur z investičnej akcie „PD Vybudovanie vchodu a prístavba výťahu do budovy CSS – 
DEMY na ul. Puškinovej“  na investičnú akciu  „PD Vybudovanie autistického centra.“ Nakoľko došlo však aj 
k zmene legislatívy v požiarnej signalizácií je potrebné aktualizovať aj časť požiarnej signalizácie, čo 
opätovne vedie k potrebe presunu rozpočtových prostriedkov na investičnú akciu "PD Vybudovanie 
autistického centra", a to v objeme 1 646,00 Eur. Chýbajúce rozpočtové krytie na predmetnú aktualizáciu 
projektovej dokumentácie v objeme 1 646.00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov  
z investičnej akcie „Vybudovanie autistického centra“, nakoľko podľa súhrnného rozpočtu stavby je na danú 
investičnú akciu potrebná suma v objeme 499 601,00 Eur, čo predstavuje oproti schválenému objemu  501 
690,00 Eur šetrenie verejných prostriedkov.  
 

 
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.229/2015 


