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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 188/TSK/188/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.230/2015 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                                                                                                      - 614,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                        614,00 Eur 
 
 

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov, realizovaný na základe 
Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.230/2015 predloženej Odborom regionálneho rozvoja z 
nasledovného dôvodu : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre ROP 
vykonalo administratívnu kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu pre projekt "Rekonštrukcia 
Kasární Trenčianskeho hradu", následne kontrolu dokumentácie vykonal aj Úrad pre verejné obstarávanie. 
Na základe výsledkov kontroly bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako prijímateľovi finančnej 
pomoci udelená finančná korekcia vo výške 25% z predmetu zákazky. Trenčiansky samosprávny kraj sa 
rozhodol vysporiadať dlžnú sumu prostredníctvom splátok. Pre uzatvorenie dohody o splátkach je potrebné 
predloženie žiadosti o uzavretie dohody, ktorej povinnými prílohami sú splátkový kalendár a notárska 
zápisnica, v ktorej prijímateľ písomne uznáva svoj dlh čo do dôvodu a výšky a vyjadruje súhlas s 
vykonaním exekúcie v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, v 
prípade, že nastane splatnosť dlhu. Notárska zápisnica sa predkladá v jednom origináli a troch úradných 
odpisoch. Presunom rozpočtových prostriedkov sa zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov spojených s 
poskytnutím takejto notárskej služby, ktorou je vypracovanie notárskej zápisnice, a to v celkovom objeme 
614,00 Eur z ekonomickej podpoložky 637 012 - Služby - poplatky a odvody na ekonomickú podpoložku 
Služby - špeciálne služby 637 005. 

 
 

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.230/2015 


