
 
 
 
 
 
 
 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e  
 
 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 
2.5.2017 prerokovalo v súlade  s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 
2016 a 
 

s c h v a ľ u j e 
 

1. prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja  za rok 2016 
vo výške 22 808 319,35 eur, 

 
2. tvorbu peňažných fondov v zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nasledovne: 

 
     a) tvorbu rezervného fondu v objeme                                                       2 280 839,35 eur 
     b) tvorbu peňažného fondu v objeme                                                     20 527 480,00 eur 
 
3. Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 s výrokom  

 
 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
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