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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 19/TSK/19/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.21/2015 do Rozpočtu TSK na rok 
2015 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                                                                                           -43 400,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            43 400,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov realizovaná na základe žiadosti Odboru investícií, 
životného prostredia a vnútornej prevádzky z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov 
súvisiacich s neodkladným riešením havarijného stavu strechy na budove školského zariadenia - internátu, 
ktorý je súčasťou Strednej priemyselnej školy Myjava. Z dôvodu hroziaceho zosuvu strešnej krytiny zo 
strechy budovy internátu a v nadväznosti na to z dôvodu ohrozenia bezpečnosti ubytovaných žiakov v 
školskom internáte je nevyhnutné urýchlene zabezpečiť  kompletné rozobratie strešnej krytiny, 
klampiarskych prvkov a konštrukcie krovu, vytvorenie novej skladby krovu s maximálnym možným použitím 
pôvodných drevených prvkov a pôvodnej krytiny, ako aj zabezpečiť vypracovanie PD skutkového 
vyhotovenia so statickým posudkom. Chýbajúce rozpočtové krytie na realizáciu novej investičnej akcie pod 
názvom Rekonštrukcia krovu strechy“ bude  zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov v objeme 
43 400,00 Eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy objektov A, B, telocvične na ul. Štúrova 1388/23A“ 
rozpočtovanej pre Strednú odbornú školu Dubnica nad Váhom v celkovom objeme 77 800 Eur, od 
realizácie ktorej sa v rozpočtovom roku 2015 upúšťa. 

 
  
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.21/2015. 


