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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 2/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.2/2016 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                                                                                        - 107 565,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          107 565,00 Eur 
 
 

Zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových 
výdavkov pre oddiel Doprava v časti FINANCOVANÉ TSK realizovaná na základe Odborom regionálneho 
rozvoja predloženej Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.2/2016, týkajúca sa 
spracovania projektových dokumentácií na  rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v Trenčianskom kraji, ktorá 
vychádza zo zmeny číslovania ciest III. triedy na základe Rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete 
vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v priebehu roka 2015 a súčasne z 
vykonaného verejného obstarávania na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest II. a 
III. triedy a mostných objektov, ktoré TSK plánuje realizovať zo zdrojov EÚ v rámci nového programového 
obdobia 2014 - 2020. Na základe zrealizovaného verejného obstarávania došlo pri niektorých cenových 
ponukách na spracovanie projektových dokumentácií k navýšeniu ceny oproti predpokladanej hodnote. 
Konkrétne u projektu "Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves-hranica okr. Prievidza/Žarovnica" o 4 880 
Eur, "Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR/SR - Zemianske Podhradie" v objeme 3 880 Eur 
"Rekonštrukcia cesty č.III/1922 hranica ČR/SR - Červený Kameň" v objeme 3 980 Eur. Chýbajúce 
rozpočtové krytie bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k 
investičným akciám rozpočtovaným pre projekty  "Rekonštrukcia mostov Lazy pod Makytov - Kohútka, most 
č.1936-5 a most č.1936-12" v objeme 10 175 Eur a "Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradiště - Partizánske" v 
objeme 2 565 Eur , pri ktorých bola na spracovanie projektovej dokumentácie vysúťažená nižšia suma 
oproti predpokladanej hodnote zákazky. 

 
 
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.2/2016 


