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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 83/TSK/83/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.101/2015 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                                                                                         -267 920,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          267 920,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č.101/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovného dôvodu: v rámci Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre oddiel Vzdelávanie v 
časti - FINANCOVANÉ TSK schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pod názvom 
"Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk" v celkovom objeme 550 000,00 Eur. Objem prostriedkov potrebný na 
výstavbu multifunkčných ihrísk bol pritom plánovaný na základe typových projektov. Vyhotovenie 
konkrétnych projektových dokumentácií na každé jedno ihrisko poodhalilo skutočnú potrebu finančných 
prostriedkov nevyhnutných na ich výstavbu. Táto vzrástla z pôvodne rozpočtovaného objemu 550 000,00 
Eur na 817 920,00 Eur t.j. o 267 920,00 Eur. Medzi hlavné dôvody, ktoré ovplyvnili výšku nákladov na 
výstavbu patrili zmeny v rozmeroch ihrísk (z pôvodných 40x20 m na 42x22m), tak aby spĺňali požiadavky 
jednotlivých škôl, rozdielne podmienky umiestnenia jednotlivých ihrísk na školách a zámena povrchovej 
plochy ihrísk za kvalitnejšiu z dôvodu jej budúcej ľahšej údržby.  

Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 267 920,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových 
prostriedkov z investičnej akcie "PD Multifunkčné ihriská - 6 ihrísk", kde po spracovaní projektových 
dokumentácií došlo k šetreniu finančných prostriedkov v objeme 54 600,00 Eur, presunom finančných 
prostriedkov z investičného projektu, ktorý nebude predmetom realizácie v rozpočtovom roku 2015 
"Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti" v objeme 113 320,000 Eur a napokon presunom 
rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie "Spolufinancovanie investičných projektov implementovaných 
v rámci štrukturálnych fondov EÚ" v objeme 100 000,00 Eur, u ktorej sa nepredpokladá čerpanie k 
31.12.2015 vo výške schváleného rozpočtu. Zmenou rozpočtu sa popri rozpočtovom krytí zabezpečuje 
zároveň presun finančných prostriedkov potrebných pre výstavbu multifunkčných ihrísk priamo na jednotlivé 
školy :   

 
Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza  
investičná akcia „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v objeme 116 642,00 Eur 
 
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 
investičná akcia „Multifunkčné ihrisko 40x20m“ v objeme 104 352,00 Eur 
 
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom  
investičná akcia „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v objeme 247 000,00 Eur 
 
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica  
investičná akcia „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v objeme 116 642,00 Eur 
 
Spojená škola Partizánske 
investičná akcia „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v objeme 116 642,00 Eur 
 
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov 
investičná akcia „Multifunkčné ihrisko 42x22m“ v objeme 116 642,00 Eur 
 



 
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.101/2015. 


