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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 6/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.6/2016 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                                                                                          - 49 647,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            49 647,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun 
rozpočtových prostriedkov č. 5/2016 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej 
prevádzky. Zdôvodnenie: v rámci rozpočtu investičných akcií v roku 2015 boli rozpočtované investičné 
akcie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vzhľadom na ukončenie procesov verejného 
obstarávania ako aj uzatvorenie zmluvných vzťahov  v termínoch november - december 2015 došlo k 
posunu časti realizačných prác na investičných akciách do roku 2016 realizovaných SPŠ Dubnica nad 
Váhom - "Rekonštrukcia vykurovania na Domove mládeže s vlastným kondenzačným kotlom na zemný 
plyn", Spojenou školou Nováky - "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva", SOŠ Dubnica nad Váhom - 
"Výkon stavebného dozoru na stavbe Stavebné úpravy bloku A,B a C - vestibul a učebňa CNC pre SOŠ 
Dubnica nad Váhom, Bratislavská ulica - I. etapa" a Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi - "Rekonštrukcia 
kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.". Vzhľadom na potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov 
súvisiacich s dokončením uvedených investičných akcií žiadame chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 49 
647,00 Eur zabezpečiť presunom rozpočtových prostriedkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK -  
spolufinancovanie investičných projektov v rámci EŠIF, nakoľko vo vyhlasovaní výziev v jednotlivých 
operačných programoch dochádza opäť  k časovému posunu na neskoršie obdobie, dochádza aj k posunu 
predpokladanej potreby financií na spolufinancovanie realizovaných projektov a  preto je možné časť 
finančných prostriedkov z rozpočtovej položky presunúť. 

 
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.6/2016. 


