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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 20/TSK/20/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.23/2015 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                                                                                                -620,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                                 620,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov na základe Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov 
č.23/2015 predloženej Odborom regionálneho rozvoja z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia 
výdavkov súvisiacich s opravou vyúčtovania dotácie poskytnutej v roku 2014 zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na realizáciu  projektu "Trenčiansky hrad - hodinová veža a 
spojovací múr". Vyúčtovanie dotácie bolo vypracované pôvodne v pomere financovania oprávnených 
výdavkov 95% z dotácie a 5% z vlastných zdrojov TSK, pritom zostatok nevyčerpaných prostriedkov bol v 
roku 2015 vrátený na účet poskytovateľa. Na základe výzvy na opravu vyúčtovania doručenej z MK SR dňa 
20.2.2015 a v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č.MK-990/2014/1.1 (interné 
č.2014/324) je Trenčiansky samosprávny kraj povinný financovať projekt aj z iných zdrojov najmenej vo 
výške 5% t.j. 1 050,00 Eur z celkového rozpočtu podporeného projektu uvedeného v prílohe žiadosti o 
poskytnutie dotácie vo výške 20 090,00 Eur. Z uvedeného dôvodu je  Trenčiansky samosprávny kraj je 
povinný vrátiť časť dotácie v sume 620,00 Eur na účet MK SR. 

 
 

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.23/2015. 


