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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 4/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.4/2016 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 kapitálových výdavkov                                                                                          - 50 000,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            50 000,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre oddiel Zdravotníctvo z 
dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vypracovaním projektovej dokumentácie 
k investičnej akcii "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne", rozpočtovanej pre NsP Považská 
Považská Bystrica na rok 2016 v objeme 500 000 Eur. Projektová dokumentácia bola pôvodne 
rozpočtovaná v roku 2015, ale vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie neprebehlo, je potrebné 
zabezpečiť rozpočtové krytie pre vypracovanie tejto projektovej dokumentácie aj v roku 2016. Chýbajúci 
objem finančných prostriedkov 50 000 Eur na novú investičnú akciu pod názvom "PD Komplexná 
rekonštrukcia a modernizácia kuchyne" pre NsP Považská Bystrica žiadame zabezpečiť presunom 
rozpočtových prostriedkov z investičného projektu "Rekonštrukcia a modernizácia NsP Považská Bystrica", 
rozpočtovaného v časti FINANCOVANÉ TSK - oddiel Zdravotníctvo v objeme 100 000 Eur, nakoľko v 
zmysle indikatívneho harmonogramu výziev Integrovaného regionálneho operačného programu nie je 
plánované na rok 2016 vyhlásenie výzvy na investičnú prioritu, súvisiacu s komplexnou rekonštrukciou 
akútnej časti nemocníc a z uvedeného dôvodu nepredpokladáme čerpanie prostriedky u tohto investičného 
projektu. 

 
 
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.4/2016. 


