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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 209/TSK/209/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.255/2015 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                                                                                          - 11 884,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            11 884,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre 
oddiel Vzdelávanie z nasledovného dôvodu: v rámci Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bola pre Obchodnú 
akadémiu M. Hodžu v Trenčíne schválená investičná akcia pod názvom "Rekonštrukcia skleneného kopilitu 
v telocvični", u ktorej už prebehlo aj verejné obstarávanie. Vypracovanie statického posudku na predmetnú 
investičnú akciu poukázalo na to, že je potrebné odstrániť železné konštrukcie, ktoré kotvia pôvodný kopilit 
a zároveň je potrebné zrealizovať podmurovku pod nové okenné výplne. Keďže tieto práce neboli súčasťou 
verejného obstarávania, je potrebné realizovať novú investičnú akciu pod názvom "Rekonštrukcia 
skleneného kopilitu v telocvični - podmurovanie okenného systému". Na základe prieskumu trhu bola 
vyčíslená hodnota zákazky na 10 000,00 Eur. Presunom rozpočtových prostriedkov je okrem uvedenej 
skutočnosti zároveň riešené pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu v Trenčíne aj dofinancovanie investičnej 
akcie po názvom "Nákup vybavenia a rekonštrukcia počítačových učební a výmena okien na Obchodnej 
akadémii v Trenčíne", na ktorú boli vyčlenené prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 56 100,00 Eur. 
Tie sa  po zrealizovaní verejnej súťaže ukázali ako nepostačujúce, nakoľko vysúťažený objem prostriedkov 
na daný predmet zákazky bol o 1 884,00 Eur vyšší ako poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu t.j. 57 
984,00 Eur. Chýbajúce rozpočtové krytie pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu v Trenčíne v celkovom objeme 
11 884,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičných akcií, u ktorých po 
ukončení verejnej súťaže došlo k šetreniu verejných prostriedkov. Konkrétne ide o presuny šetrených 
rozpočtových prostriedkov v objeme :  

2 150,00 Eur z investičnej akcie realizovanej samotnou Obchodnou akadémiou M. Hodžu v 
Trenčíne pod názvom " Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični",  

2 681,00 Eur z investičnej akcie realizovanej Gymnáziom Partizánske pod názvom "Rekonštrukcia 
rozvodov celej elektroinštalácie školy - I. etapa",  

6 359,00 Eur z investičnej akcie realizovanej Úradom TSK pre SUŠ Trenčín pod názvom 
"Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení" a napokon 

 694,00 Eur z investičnej akcie realizovanej SOŠ sklárskou Lednické Rovne pod názvom "Elektrický 
sporák s elektrickou rúrou". 

 
 
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.255/2015 


