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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 230/TSK/230/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.280/2015 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 bežných výdavkov                                                                                                -280 007,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          280 007,00 Eur 
 

 
Zmena v rámci rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti 

o presun rozpočtových prostriedkov č.280/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia 
a vnútornej prevádzky z nasledovného dôvodu: vo väzbe na dotáciu, ktorú obdržal Trenčiansky 
samosprávny kraj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) 
na základe Oznámenia č.2015-9322/16316:1-40AA zo dňa 7.4.2015 na riešenie havarijnej situácie 
"Výmena okien" pre Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom v objeme 100 000,00 Eur, a vo 
väzbe na list zo dňa 18.11.2015, ktorým sa TSK  obrátil na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o  preklasikovanie  
tejto dotácie, a to z bežných výdavkov na kapitálové výdavky a zároveň požiadal o zmenu názvu akcie z 
"Výmena okien" na "Energetická úspora budovy Gymnázia M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom" sa 
týmto rozpočtovým opatrením zabezpečuje zároveň preklasifikovanie aj vlastných zdrojov, vyčlenených na 
riešenie tejto havárie v objeme 187 753,00 Eur. Dôvodom preklasifikácie výdavkov a s tým súvisiacej 
zmeny názvu akcie boli skutočnosti, ktoré nebolo možné zistiť bežnou obhliadkou v priebehu riešenia 
havarijnej situácie výmeny okien na spomínanej škole. No po vybúraní pôvodných okenných rámov vznikol 
stav, ktorý si vyžiada stavebné úpravy okenných otvorov, a z uvedeného dôvodu budú musieť byť nové 
okná oproti pôvodným konštrukčne iného typu. Okrem odstránenia havarijného stavu je zámerom TSK aj 
zníženie energetickej náročnosti budovy školy, preto si dokončenie tejto akcie vyžaduje zároveň navýšenie 
financovania z vlastných zdrojov v objeme 92 254,00 Eur, a to na základe nákladov stavebných prác 
rozpočtovaných cez systém Cenkros. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 
92 254,00 Eur bude zabezpečené presunom bežných výdavkov, pôvodne rozpočtovaných na Úrade TSK 
na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby na spolufinancovanie projektov OvZP realizovaných 
v rámci Operačného programu Vzdelávanie, kde sa nepredpokladá čerpanie prostriedkov k 31.12.2015 vo 
výške schváleného rozpočtu. 

 
 
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.z. 

                                                                                        predseda 
 
 
 
 
 

 
Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.280/2015. 


