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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 50/TSK/50/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.59/2015 do Rozpočtu TSK na rok 
2015 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                                                                                          - 39 131,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            39 131,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov na základe Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov 
č.59/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z nasledovného 
dôvodu : SOŠ Dubnica nad Váhom má pre rozpočtový rok 2015 schválenú investičnú akciu pod názvom 
"Stavebné úpravy bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ul. 439/18" v celkovom objeme 
761 400 Eur. Podľa projektovej dokumentácie bola suma na realizáciu spomínanej investičnej akcie 
vyčíslená na 1 677 107 Eur. Projektová dokumentácia zároveň rozdelila investičnú akciu na dve etapy a 
zmenila názov. Na I. etapu, ktorú plánuje SOŠ Dubnica nad Váhom realizovať v roku 2015 pod názvom 
"Stavebné úpravy bloku A, B aC - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica 
- I.etapa" je potrebný objem prostriedkov vo výške 800 531 Eur, čo je o 39 131 Eur viac ako je schválený 
objem v Rozpočte TSK na roky 2015-2017 pre túto investičnú akciu pod starým názvom "Stavebné úpravy 
bloku A a B pre SOŠ Dubnica nad Váhom - Bratislavská ul. 439/18".    

Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 39 131 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových 
prostriedkov v objeme 22 481 Eur z investičných akcií, u ktorých sa nepredpokladá čerpanie k 31.12.2015 
vo výške schváleného rozpočtu, z toho 3 076 Eur z investičnej akcie "Rekonštrukcia tepelného 
hospodárstva" rozpočtovanej v objeme 109 400 Eur pre Spojenú školu Nováky a 19 405 Eur z ekonomickej 
podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia rozpočtovanej na Úrade TSK v objeme 200 000 Eur za 
účelom "Spolufinancovania investičných projektov implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ". 
Zvyšné rozpočtové krytie v objeme 16 650 Eur bude zabezpečené presunom zostatku rozpočtových 
prostriedkov zo schválenej investičnej akcie "Rekonštrukcia strechy objektov A, B telocvične na ul. Štúrova 
1388/23A", rozpočtovanej pre SOŠ Dubnica nad Váhom v objeme 77 800 Eur, od realizácie ktorej sa v 
rozpočtovom 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 presun rozpočtových prostriedkov č.59/2015. 


