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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 216/TSK/216/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.265/2015 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                                                                                            - 1 200,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              1 200,00 Eur 
 
 

Zmena účelu použitia finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov 
pre Gymnázium Púchov, realizovaná na základe Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov č. 265/2015, predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z 
dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov - z hľadiska prevádzky školy - prioritne určených na 
spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia strechy budovy E t.j. na realizáciu novej investičnej akcie 
pod názvom "PD Zateplenie strechy budovy E". Budova E nebola zahrnutá do komplexnej rekonštrukcie 
školy. V rozpočtovom roku 2015 bola na škole realizovaná výmena okien, čo čiastočne prispelo k zlepšeniu 
tepelnej efektívnosti budov. Stropy miestností učební sú však veľmi vysoké a na dostatočné vykúrenie  
týchto priestorov sa musia ostatné budovy prekurovať, nakoľko škola nemá vyregulovaný vykurovací 
systém. Spracovaním projektovej dokumentácie bude škola pripravená reagovať na rôzne výzvy vyhlásené 
v rámci jednotlivých operačných programov. Chýbajúce rozpočtové krytie v celkovom objeme 1 200 Eur, 
získané na základe vykonaného prieskumu trhu, bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii rozpočtovanej pre Gymnázium Púchov v objeme 1 200,00 Eur 
pod názvom "PD Napojenie budovy E na verejnú kanalizáciu", od realizácie ktorej sa v 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 zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.265/2015 


