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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 75/TSK/75/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.88/2015 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 kapitálových výdavkov                                                                                            - 4 368,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              4 368,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov na základe Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov č.88/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovného dôvodu: CSS - SLOVEN Slávnica má v roku 2015 schválený rozpočet na investičnú akciu 
"Vybudovanie samostatného výťahu na budove III. pre imobilných klientov" v celkovom objeme 14 000,00 
Eur.  Dňa 10.06.2015 bolo pri odovzdávaní staveniska pred realizáciou projektu v rámci Environmentálneho 
fondu „Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slavnica“ 
zistené, že pôvodný vchod do starej kotolne v budove č. III je v havarijnom stave. V pôvodnej projektovej 
dokumentácií spracovanej k podaniu a realizácií uvedeného projektu nebola zahrnutá oprava uvedeného 
priestoru. Vchod do starej kotolne je v súčasnosti vo veľmi kritickom stave, mohlo by dôjsť k mimoriadnej 
udalosti, ktorou by boli bezprostredne ohrozené životy a zdravie osôb v zariadení. Zmenou účelu použitia 
rozpočtových prostriedkov sa vo vzťahu k investičnej akcii "Vybudovanie samostatného výťahu na budove 
III. pre imobilných klientov" zabezpečuje rozpočtové krytie v objeme 4 368,00 Eur pre zabezpečenie novej 
investičnej akcie pod názvom "Vchod do starej kotolne v budove č.III - havária".   
 
 

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 zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.88/2015 


