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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 8/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 24/2022 do Rozpočtu TSK na roky 
2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                         - 11 350,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            11 350,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 8/TSK/2022 sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja 
zabezpečuje zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov plánovaných pre potreby implementácie 
projektu „Lepší Trenčiansky kraj“, a to v celkovom objeme 11 350,00 eur. Dôvodom je potreba vybudovania 
parkoviska v areáli SOŠ Nováky. Výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie, ako aj výdavky za 
inžiniersku činnosť v súvislosti s vybudovaním spomínaného parkoviska mali byť uhradené ešte 
v rozpočtovom roku 2021, ale vzhľadom na viazanosť úhrady na právoplatnosť  stavebného povolenia pre 
výstavbu parkoviska a nabíjacej stanice bolo možné fakturovať tieto výdavky až v roku 2022. Vydanie 
stavebných povolení bolo priamo závislé na termínoch zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novákoch, 
nakoľko bolo potrebné schváliť budúcu zmluvu o vecnom bremene. Dodávatelia oboch častí zmluvné 
termíny dodržali, lehoty konania zasadnutí mestského zastupiteľstva však ovplyvniť nevedeli. Zároveň sa 
výstavba parkoviska a nabíjacej stanice v roku 2022 zlučujú do jednej investičnej akcie. Priestor na presun 
rozpočtových  prostriedkov za účelom financovania investície „Lepší Trenčiansky kraj“ – Vybudovanie 
parkoviska pre elokované pracovisko Nováky v požadovanom objeme 11 350,00 eur z vlastných zdrojov 
TSK vytvára projekt „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“, implementovaný 
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, konkrétne ekonomická podpoložka 717 002 
Rekonštrukcia a modernizácia. Tento investičný projekt nebol ešte predložený, a preto sa odhaduje, že jeho 
realizácia nezačne skôr ako v II. polroku 2022. 

 
 

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým 
bol  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. 24/2022  
                              


