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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 218/TSK/218/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.267/2015 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                                                                                            - 5 129,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              5 129,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre 
oddiel Vzdelávanie, realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 267/2015 
predloženej Odborom školstva a kultúry z nasledovného dôvodu: SOŠ Púchov využívala na odborný výcvik 
študentov v strojárskych odboroch priestory firmy Continental Matador Púchov, kde mala k dispozícii aj 
strojné vybavenie. Z dôvodu ukončenia nájmu bola škola nútená prenajať si na odborný výcvik nové 
priestory. Zároveň vyvstala potreba zabezpečenia strojného vybavenia pre odborné predmety. Presunom 
rozpočtových prostriedkov sa zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov určených na odkúpenie "Nožnice 
tabuľové" v objeme 3 234,00 Eur a "Ohýbačka plechu" v objeme 1 895,00 Eur, a to vo vzťahu k investičným 
akciám, u ktorých ukončenie verejnej súťaže prinieslo šetrenie verejných prostriedkov alebo u ktorých sa od 
realizácie v rozpočtovom roku 2015 upúšťa, konkrétne: 1 618,00 Eur sa v dôsledku šetrenia presúva z 
investičnej akcie "Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže na prízemí - dokončenie" rozpočtovanej pre 
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, 751,00 Eur tiež v dôsledku šetrenia z investičnej 
akcie "Elektrický varný kotol - ŠJ" rozpočtovanej pre SOŠ Stará Turá a 2 760,00 Eur sa presúva z  
investičnej akcie "Multifunkčné ihrisko 40x20m - zrušenie pripojovacieho plynovodu na ul. M. Nešporu v 
Trenčíne" rozpočtovanej pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín. Táto investičná akcia sa nebude realizovať. 

 
 
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.267/2015 


