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Vybavuje: Ing. Jana Růžičková                                                                                           Trenčín, 16.6.2016 
Telefónne číslo: 032-6555622 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 29/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 40/2016 do Rozpočtu TSK na roky 
2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 - 25 900,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   25 900,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            - 6 965,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              6 965,00 Eur 
 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 29/TSK/2016 sa zabezpečuje: 
 
A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v časti 09 oddiel Vzdelávanie – 
Financované TSK na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z 
nasledovného dôvodu: V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) bolo  okrem iného  
schválené financovanie investičnej akcie pre SZŠ Trenčín pod názvom „Rekonštrukcia výdajne stravy“ v 
celkovej výške 35 000,-Eur. Na základe vypracovanej PD na investičnú akciu „Rekonštrukcia výdajne 
stravy“ na realizáciu predmetnej investičnej akcie podľa  výkazu výmer boli vykázané finančné prostriedky v 
celkovej výške 41 965,00 Eur. Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s plánovanou realizáciou investičnej 
akcie „Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 pre SZŠ Trenčín“ zrealizoval 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela, na základe ktorého bola vysúťažená nižšia suma ako pôvodne 
plánovaná. Z uvedeného dôvodu je možné realizovať presun chýbajúceho objemu rozpočtových 
prostriedkov v objeme 6 965,00 Eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia výdajne stravy“ práve 
z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, určenej na krytie výdavkov za realizáciu 
stavebných prác na investičnej akcii „Rekonštrukcia priestorov budovy školy na Veľkomoravskej ulici č. 14 
pre SZŠ Trenčín“. 
B/ Zároveň sa na základe žiadosti Odboru finančného zabezpečuje týmto rozpočtovým opatrením presun  
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov medzi jednotlivými úrovňami programového 
rozpočtu na ekonomickej podpoložke 642 002 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - 
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, a to z dôvodu zabezpečenia 
rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o 
dotácie poskytované v zmysle VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja pre rok 2016.  V rámci objemu prostriedkov 250 000,00 Eur, schváleného v celkovom 
objeme 25 900,00 Eur zabezpečuje navýšenie objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti 
kultúry, a to z objemov určených na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu, vzdelávania a sociálnych 
služieb.  
 
 

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 
bol  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.40/2016 
                


