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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 9/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.10/2016 do Rozpočtu 
TSK na roky 2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, 
pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 127 600,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          127 600,00 Eur 
 
 

Zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových 
výdavkov pre SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou realizovaná na základe Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.10/2016 predloženej Odborom investícií, životného prostredia 
a vnútornej prevádzky z dôvodu zabezpečenia rekonštrukcie kuchyne školy, ktorá sa v súčasnosti z titulu 
nevyhovujúceho stavu nevyužíva. Prioritné riešenie jej rekonštrukcie je nevyhnutné hlavne z dôvodu 
plánovaného spojenia škôl SOŠ Farská, Bánovce nad Bebravou a SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou 
k termínu 1.9.2016, kedy kuchyňa školy SOŠ J.Ribaya Bánovce nad Bebravou bude zabezpečovať 
stravovanie žiakov a zamestnancov budúcej spojenej školy. Chýbajúci objem finančných prostriedkov 127 
600 Eur na realizáciu  novej investičnej akcie pod názvom "Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya vrátane 
PD" žiadame zabezpečiť zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v objeme 5 600 Eur vo vzťahu k 
investičnej akcii "PD Rekonštrukcia kuchyne SOŠ J.Ribaya", nakoľko projektová dokumentácia 
rekonštrukcie kuchyne bude vyhotovená zhotoviteľom rekonštrukcie a v objeme 122 000 Eur vo vzťahu k 
investičnej akcii "Rekonštrukcia podlahy a podhľadu telocvične" rozpočtovanej pre rok 2016 v objeme 175 
000 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 zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.10/2016. 


