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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 91/TSK/91/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.109/2015 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                                                                                           -85 880,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            85 880,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č.109/2015 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 pre Gymnázium V. B. 
Nedožerského Prievidza pod názvom "Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK" v celkovom objeme 26 
000,00 Eur. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje na jednej strane presun rozpočtových prostriedkov v objeme 
26 000,00 Eur z FINANCOVANÉ TSK priamo na organizáciu, ktorá medzičasom obdržala na realizáciu 
tejto investičnej akcie štátnu dotáciu v objeme 100 000,00 Eur prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR. 
Zároveň sa vzhľadom na celkovo vyčíslené náklady 185 880,00 Eur  zabezpečuje chýbajúce rozpočtové 
krytie v objeme 59 880,00 Eur, a to z investičnej akcie "Spolufinancovanie investičných projektov 
implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ" v objeme 43 222,00 Eur a z investičnej akcie  
"Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR" v objeme 16 658,00 Eur. U týchto investičných akcií sa 
nepredpokladá čerpanie k 31.12.2015 vo výške schváleného rozpočtu. Pôvodne plánovaná investičná akcia 
„Rekonštrukcia strešného plášťa , okien, ÚK“ na Gymnáziu V. B. Nedožerského Prievidza zahŕňala 
rekonštrukciu strechy, okien a prerábku časti ÚK. Vzhľadom na to, že došlo k havarijnému stavu celej 
kotolne, Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie realizovať kompletnú rekonštrukciu vykurovania s 
návrhom na  kombináciu kondenzačného kotla, tepelného čerpadla a solárnych panelov. Prvotná investícia 
na vybudovanie kotolne z obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) je samozrejme vyššia, ale v dôsledku 
krátkej návratnosti zdrojov je ekonomicky najvýhodnejšia. Realizáciou investičnej akcie pod názvom 
"Rekonštrukcia strešného plášťa, okien, ÚK" s celkovými nákladmi 185 880,00 Eur sa TSK zapojí do plánu 
energetickej efektívnosti do r. 2020. 
 

 
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.109/2015. 


