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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 90/TSK/90/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.108/2015 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                                                                                           -13 929,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            13 929,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č.108/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovného dôvodu: Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín má na rozpočtový rok 2015  schválené 
financovanie investičnej akcie pod názvom "Rekonštrukcia skleneného kopilitu v telocvični" v celkovom 
objeme 42 649,00 Eur. Pri kontrole kopilitu na škole bolo za prítomnosti stavebného odborníka zistené, že 
pôvodne navrhované riešenie, ktoré v prieskume trhu ponúkla firma s najnižšou sumou, neobsahovalo 
statické a dilatačné profily kopilitu. Ich použitie je pritom pri danej veľkosti okien nevyhnutné. Na základe 
nových technických riešení bola stanovená nová hodnota investičnej akcie na 56 578,00 Eur t.j. o 13 
929,00 Eur viac v porovnaní so schváleným rozpočtom. Chýbajúce rozpočtové krytie v objeme 13 929,00 
Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie rozpočtovanej v rámci 
Zmeny rozpočtu TSK na roky 2015-2017 pre oddiel Vzdelávanie - FINANCOVANÉ TSK  - pre Strednú 
umeleckú školu Trenčín  pod názvom "Rekonštrukcia elektrických rozvodov a zariadení" v celkovom 
objeme 188 600,00 Eur, kde sa nepredpokladá čerpanie k 31.12.2015 vo výške schváleného rozpočtu. 

 
 
 
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.108/2015. 


