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UZNESENIE
 

z V. riadneho zasadnutia
 

Mestskeho zastupitel'stva v Presove 

dna: 27.4.2011 Cislo: 45/2011 

k Sprave 0 zavereenorn ucte mesta Presov za rok 2010 a navrh financneho usporiadania 

Mestske zastupitel'stvo v Presove 

berie na vedomie 

•	 predlozenu spravu 0 zaverecnom ucte mesta Presov za rok 20 I0, 
•	 stanovisko hlavneho kontrol6ra mesta Presov k zaverecnemu uctu za rok 2010, 
•	 spravu nezavisleho auditora pre primatora a mestske zastupitel'stvo mesta Presov 

k 31.12.2010, 

schval'uje 

1.	 Zaverecny ucet mesta Pre sov za rok 2010. 

2.	 Vysledok rozpoctoveho hospodarenia - schodok v sume - 3 469235,00 €. 

3.	 Zostatok disponibilnych zdrojov z financnych operacii v sume 1 202 027,00 €. 

4.	 Zuctovanie zostatku ucelovych dotacii a ostatnych ucelovych zdrojov v sume 
308420,69 € v prospech prijmovych financnych operacii v roku 2011 a ich pozitie vo 
vydajovej casti takto: 

•	 Kapitola socialnych sluzieb 
- bezne vydavky na vykon samospravnych funkcii v oblasti socialnej 98685,00 € 
- bezne vydavky pre osobitneho prfjemcu 1140,16€ 
- bezne vydavky pre davky v hmotnej nudzi 5,00 € 
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•	 Kapitola spravy mestskeho majetku 
- bezne vydavky na odstranenie nasledkov povodni 9907,78 € 
- kapitalove vydavky na nakup zariadeni pre separovany zber odpadu 7873.00 € 

•	 Kapitola strategickeho rozvoja 
- vydavky (rezerva) priernyselny Park IPZ Zaborske 116749,85 € 
- vydavky k projektu .Podporme rozvoj vzdelavania deti" 2959,66 € 
- vydavky k projektu .Zamesrnanost' a socialna inkluzia" 3 608,85 € 
- vydavky k projektu .Jnteraktivne vyucovanie ZS Csl. Armady" 12549,20 € 
- vydavky k projektu "Mosty z chudoby" 6573,77 € 
- vydavky k projektu .Kancelaria socialneho poradenstva" 8639,71 € 

•	 Rozpoctove organizacie 
- bezne vydavky na preneseny vykon ZS 30567,57 € 
- vydavky k ucelovyrn projektom zakladnych skal 9 161,14 € 

5.	 Zuctovanie zostatku disponibilnych zdrojov v sume 893 606,31 € do rezervneho fondu 
mesta. 

6.	 Usporiadanie prebytku hospodarenia PKO, m.p.o. v sume 555,00 € v prospech 
rezervneho fondu PKO, m.p.o. 

7.	 Celorocne hospodarenie mesta Presov za rok 2010 bez vyhrad. 

~_h ._--.,"~"'--...".-"==--/--._.__

JUDr. Pavel HAG Y A R I 

primator mesta 

Dostanu:	 Overovatelia: 

podl'a rozdel'ovnika Ing. Richard Drutarovsky Rl..:_ 
PaedDr. Miroslav Be~ 
MUDr. Peter Kleiy I/~ 
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V zmysle § 16 zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení zmien a doplnkov  bol predložený MsZ v Prešove záverečný účet mesta, 
ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2010. 

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov: 
a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 
Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať 

opatrenia na nápravu nedostatkov. 
 
 
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov 

 
            Rozpočet mesta na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012 bol schválený 
uznesením MsZ v Prešove č. 475/2009 zo dňa 15.12. 2009 v celkovej výške 55 790 727 € . 

V roku 2010 bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 58 369 632 
€. Rozpočtové opatrenia boli počas roka schválené MsZ sedemkrát, raz bol rozpočet upravený 
po schválení záverečného účtu za rok  2009 a v deviatich prípadoch bol rozpočet upravený 
rozhodnutím primátora mesta, a to na základe splnomocnenia v zmysle uznesenia MsZ č. 
2/2010 zo dňa 15.12.2010. 
  Rozpočet mesta bol upravený podľa týchto uznesení MsZ:  

č. 493/2010 zo dňa  27.1.2010 
č. 520/2010 zo dňa  28.4.2010 
č. 522/2010 zo dňa  28.4.2010 
č. 561/2010 zo dňa  30.6.2010 
č. 580/2010 zo dňa  28.7.2010 
č. 585//2010 zo dňa 25.8.2010 
č. 598/2010 zo dňa 29.9. 2010 
č.    2/2010 zo dňa 15.12.2010 
 
Plnenie  príjmovej časti rozpočtu je na 94,52 %, čo predstavuje sumu 55 168 084 €.  

Výdajová časť rozpočtu bola čerpaná na 92,46 %, t.j. vo finančnom vyjadrení 53 966 057 € .  
Rozdiel rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií po zaokrúhlení je   
1 202 027 €. 

Výsledok hospodárenia po zohľadnení finančných operácií je schodok  - 3 469 235 €. 
Prehľad plnenia rozpočtu hospodárstva mesta v členení na bežný rozpočet, 

kapitálový rozpočet  a finančné operácie  ( ďalej len FO): 
 
  
 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008  
Bežné príjmy 48 885 744 € 47 630 581 € 47 600 179 €  
Kapitálové príjmy  325 798 € 1 119 673 € 5 131 182 €  
FO príjmové 5 956 542 € 14 266 202 € 9 978 192 €  
Bežné výdavky  43 234 768 € 44 027 830 € 41 244 672 €  
Kapitálové výdavky 9 446 009 € 14 186 857 € 14 852 818 €  
FO výdavkové 1 285 280 € 2 198 395 € 2 741 154 €  
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•	 Kapitola spravy mestskeho majetku 
- bezne vydavky na odstranenie nasledkov povodni 9907,78 € 
- kapitalove vydavky na nakup zariadeni pre separovany zber odpadu 7873.00 € 

•	 Kapitola strategickeho rozvoja 
- vydavky (rezerva) priernyselny Park IPZ Zaborske 116749,85 € 
- vydavky k projektu .Podporme rozvoj vzdelavania deti" 2959,66 € 
- vydavky k projektu .Zamesrnanost' a socialna inkluzia" 3 608,85 € 
- vydavky k projektu .Jnteraktivne vyucovanie ZS Csl. Armady" 12549,20 € 
- vydavky k projektu "Mosty z chudoby" 6573,77 € 
- vydavky k projektu .Kancelaria socialneho poradenstva" 8639,71 € 

•	 Rozpoctove organizacie 
- bezne vydavky na preneseny vykon ZS 30567,57 € 
- vydavky k ucelovyrn projektom zakladnych skal 9 161,14 € 

5.	 Zuctovanie zostatku disponibilnych zdrojov v sume 893 606,31 € do rezervneho fondu 
mesta. 

6.	 Usporiadanie prebytku hospodarenia PKO, m.p.o. v sume 555,00 € v prospech 
rezervneho fondu PKO, m.p.o. 

7.	 Celorocne hospodarenie mesta Presov za rok 2010 bez vyhrad. 

~_h ._--.,"~"'--...".-"==--/--._.__

JUDr. Pavel HAG Y A R I 

primator mesta 

Dostanu:	 Overovatelia: 

podl'a rozdel'ovnika Ing. Richard Drutarovsky Rl..:_ 
PaedDr. Miroslav Be~ 
MUDr. Peter Kleiy I/~ 
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1. 1  Príjmy rozpočtu mesta 
Celkový objem daňových príjmov predstavuje sumu 25 135 321 €. Oproti 

predchádzajúcemu roku zaznamenávame pokles daňových príjmov o  3 234 195 €. Časť 
výpadku výnosu dane z príjmov bolo zo strany štátneho rozpočtu kompenzované účelovou 
dotáciou v sume 1 302 349 €, ktorá však ani z ďaleka nepokryla úroveň r.2008, obdobie pred 
finančnou krízou. 

   
Pre porovnanie uvádzame plnenie  daňových príjmov: 
 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 
Výnos dane z príjmov pre mesto  18 226 373 € 21 686 677 € 23 269 997 € 
Daň z nehnuteľnosti 4 573 178 € 4 395 440 € 4 451 800 € 
Daň za psa 68 988 € 70 985 € 69 970 € 
Daň za nevýherné hracie prístroje  1 568 € 2 041 € 2 720 € 
Daň za ubytovanie 42 252 € 37 517 € 78 040 € 
Daň za užívanie verejného priestranstva 53 147 € 51 664 € 64 600 € 
Daň za komunálne odpady a DSO 2 164 360 €  2 120 012 € 2 184 890 € 
 

                     
Nedaňové príjmy predstavujú sumu  5 490 879 € . Patria sem napr. tieto príjmy: 
 
Príjmy z prenájmu majetku mesta: 
-príjmy z prenájmu pozemkov 142 946 €, 
-príjmy z prenájmu nebytových priestorov v správe Prešov Real, s. r. o.  450 000 € 
-príjmy z prenájmu lesných pozemkov 60 107 €, 
-príjmy z prenájmu budov a objektov  211 584 €, 
-príjmy z prenájmu nájomných bytov 483 293 € 
-príjmy z delimitácie mestských bytov ( Spravbytkomfort, a.s.)     728 834 € 
-príjmy z prenájmu zariadení 17 130 €. 
-príjmy z prenájmu nájomných bytov v správe MBP Prešov 140 105 € 
 
Príjmy z dividend: 
-príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. 225 000 € 
-rozpočtované príjmy v sume 70 000 € z dividend Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s.  neboli naplnené. Dividendy v roku 2010 za rok 2009  neboli 
spoločnosťou VVS a. s. vyplácané. Spoločnosť rozdelila výsledok hospodárenia do 
rezervného fondu, do fondu na nákup vlastných akcií a  na úhradu strát minulých 
období.  
 
Administratívne a iné poplatky v sume 2 339 323 €, z nich  napr.: 

           Správne poplatky boli naplnené v sume 582 119 €, z ktorých najväčší objem 
predstavujú správne poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov, ktorých bolo v roku 
2010 na území mesta 360 ks. Oproti roku 2009 je pokles v počte výherných prístrojov o 124 
ks. Ostatné správne poplatky sú z činnosti stavebného úradu 65 358  €,  z odboru služieb 
občanom 66 289 € a z ostatných správnych poplatkov podľa platného sadzobníka poplatkov.  
 
  Pokuty a sankcie z priestupkového konania mestskej polície  53 279 €, pokuty 
stavebného úradu 7 525 €  a ostatné pokuty a sankcie 12 036  €. 
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  Príjmy za školné a stravné zo siedmich   materských  škôl, ktoré nie sú právnymi 
subjektmi  boli v  sume 43 314,22 €.  
  Príjmy za opatrovateľskú službu v sume 66 878 €   
           Príjmy z prevádzkovania parkovísk v sume 33 360 € 

Za znečisťovanie ovzdušia 16 564 € 
Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku  279 833 € 
Úroky z vkladov a termínovaných účtov 5 705 € 
Ostatné príjmy v sume 521 797 € , t.j. z výťažkov z lotérie a iných podobných hier 

príjmy z dobropisov (30 139 €), z náhrad poistného plnenia (21 074 €),  vratky z minulých 
rokov, z refundácií projektov (81 702 €), tiež prostriedky získané z prevodu účelového účtu za 
výrub stromov ( 69 363 €). 
 
        Granty a transfery  z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 33,18 %, t.j. 18 305 
509 €, z toho granty 3 626 € na školstvo, kultúru a povodne. 
           Najväčší objem transferov bolo určených na financovanie preneseného výkonu štátnej 
správy na samosprávu. Sú to: 

 Na prenesený výkon v oblasti školstva  9 739 848 € 
 Na financovanie zariadení pre seniorov na Cemjate a na Ul. Veselej  1 574 408 € 
 Na financovanie činnosti stavebného poriadku 125 680 € 
 Na financovanie činnosti pozemných komunikácií 7 108 € 
 Na financovanie matričného úradu 108 984 € 
 Na register evidencie a hlásenia pobytu občanov 30 120 € 
 Na prenesený výkon v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania 34 353 € 
 Na prenesený výkon školského úradu 52 368 € 
 Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia 15 700 € 
 Na prenesený výkon v oblasti rodinných prídavkov                                      17 541 € 
 Na prenesený výkon v oblasti  dávok v hmotnej núdzi  49 571 € 
 Na prenesený výkon osobitného príjemcu 1 663 € 
 Pre materské školy – predškolská výchova 124 392 € 
 Na výkon samosprávnych funkcií v oblasti sociálnej 102 343 € 

  
Ďalšie účelové transfery poskytnuté v hodnotenom roku: 

 Na vykrytie výpadku podielu dane z príjmov fyzických osôb  1 302 349 € 
 Pre deti v hmotnej núdzi, ktoré boli prerozdelené deťom v hmotnej núdzi 

prostredníctvom základných a materských škôl  90 647 € 
 Na projekt aktivačných prác   7 105 € 
 Na komunálne voľby  70 154 € 
 Na voľby do NR 83 344 € 
 Na vykonanie referenda 28 060 € 
 Na refundáciu výdavkov chránenej dielne  34 516 € 
 Na povodne 210 685 € 
 Na  školenia pre opatrovateľskú službu  16 286 € 
 Na projekt Divadelná Penta Politana 15 000 € 
 Na školský projekt „Margarétka“ 1 500 € 
 Bežný transfer pre Zariadenie seniorov Náruč - Veselá   8 634 € 
 Na komunitnú sociálnu prácu 36 535 € 
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Kapitálové transfery: 
 Na nákup kapitálových aktív pre zariadenia seniorov na Ul. Veselej a na Cemjate  

40 965 € 
 

Prostriedky  z rozpočtu Európskej únie a ŠR: 
 Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova 693 504 € 
 Rekonštrukcia ZŠ Lesnícka 832 496 € 
 Rekonštrukcia ZŠ Kúpeľná 1 425 090 € 
 Rekonštrukcia ZŠ Šrobárova 1 155 996 € 
 Kancelária sociálneho poradenstva 24 835 € 
 Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov 20 000 € 
 Interaktívne vzdelávanie ZŠ Čsl. armády  9 000 € 
 Podporme rozvoj vzdelávania nadaných detí  45 988 € 
 Mosty z chudoby 22 041 € 

  
 
Príjmové finančné operácie 
     Medzi príjmové finančné operácie patria:  
 
a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  v sume 1 435 341 € 
 
b) Prevod z fondu : 

 Prevod z  rezervného fondu 521 201 € 
 

c) Úver: 
 Dlhodobý úver na financovanie realizácie investičnej výstavby v meste v sume  

4 000 000 €. 
 

           Príjmy rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení boli 946 884 € 
a príjmy zariadení pre seniorov 776 840 €. Príjmy rozpočtových organizácií boli vrátené  
zariadeniam k ich použitiu  na financovanie  výdavkov v plnej výške. 
 
 

1. 2  Výdavky rozpočtu mesta 
Kapitola  organizačného odboru  z rozpočtovaného objemu 4 746 762 € odčerpala 

4 276 957 €, t.j. 90,10 % k  stanovenému rozpočtu.  Výdavky  kapitoly sú spojené 
s prevádzkou a údržbou mestského úradu. Ide o úhrady mzdových výdavkov pre 
zamestnancov mesta, s výnimkou zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sú 
refundované zo štátneho rozpočtu. Výdavky  kapitoly zahŕňajú: 

01.1.1 Výdavky verejnej správy, t.j. na činnosť mestského úradu a mestského 
zastupiteľstva: 

 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 178 494 €, 
 Poistné a príspevky do poisťovní 739 025 €, 
 Cestovné náhrady 16 124 €, z toho  tuzemské 13 086 €  a zahraničné 3 038 €, 
 Energie 175 077 €, 
 Vodné, stočné  8 945 €, 
 Poštové a telekomunikačné služby  152 246 €, 



 
 
 

  Mesto 
Prešov 

 
 

Správa o záverečnom účte  mesta Prešov za rok 2010 a návrh 
finančného usporiadania 

 
Strana 

 
6/20 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

 Materiál 57 592  €,  
 Dopravné 29 589 €, t. j. pohonné hmoty, oleje, údržba motorových vozidiel, 
 Údržba 107 192 €, z toho 87 410 € údržba výpočtovej techniky, údržba objektov       

15 262 €,  
 Služby 411 574 €,  z toho školenia, kurzy, semináre 23 234 €, všeobecné služby 

17 535 €, špeciálne služby 44 666 €, náhrady 15 394 €, stravovanie zamestnancov  
102 966 €, prídel do sociálneho fondu 25 347 €, odmeny a príspevky poslancov MsZ  
a členov komisií 142 450 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru           
25 631 € a iné služby, 

 Transfery na členské príspevky do združení, únií a asociácií, v ktorých je mesto  
členom 21 352 €, a to: Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, 
Združenie K8, Klub primátorov miest SR, Združenie hlavných kontrolórov miest 
a obcí SR, Združenie náčelníkov MsP Slovenska, Asociácia prednostov úradov 
miestnej samosprávy SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Regionálne 
poradenské a informačné centrum, Energie-citès, Záujmové združenie CITENERGO, 
ZZPO Sigordská spoločnosť, Združenie Torysa, Municipalia, Benchmarking miest, 
Asociácia matrikárok Slovenska, Koalícia 2013+. 

 Transfery zamestnancom 11 116 €,  z toho odchodné 2 113 € a na  nemocenské dávky 
9 003 €, 

 Nákup softvéru 142 644 €, 
 Nákup strojov, prístrojov a VT 26 181 €, z toho výpočtová technika 22 224 €, 

prevádzkové prístroje a zariadenia 3 957 €. 
 

01.6.0 Všeobecne verejné služby – financovanie volieb 
V roku 2010 boli tri druhy volieb: voľby do NR SR v sume 83 344 €, referendum 

v sume 28 060 €, komunálne voľby v sume 70 154 €. Celkový objem výdavkov na voľby  bol 
plne refundovaný zo štátneho rozpočtu. Výdavky na voľby boli zúčtované podľa pokynu 
poskytovateľa v tomto členení: 

 mzdy a ostatné osobné vyrovnania 17 595 €, 
 poistné a príspevky do poisťovní 6 366 €, 
 tovary a služby 157 597 €. 

 
06.1. Rozvoj bývania  – prenesený výkon v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania 

         Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania 
je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu. Jej použitie bolo nasledovné: 
 

 Mzdy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov preneseného výkonu v tejto oblasti 
20 235 €, 

 Poistné a príspevky do poisťovní 7 390 €, 
 Tovary a služby 3 371 €, 
 Transfery 122 €. 

 
Kapitola odboru strategického rozvoja z rozpočtovaných zdrojov 11 745 586 € 

použila 8 890 097 €,  t.j. 75,69 % k stanovenému rozpočtu. Na financovanie výdavkov 
kapitoly boli použité vlastné zdroje, úverové zdroje a prostriedky štátneho rozpočtu 
a európskych fondov v tomto zložení: 

 4 000 000 € z úveru, 
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 548 868 € z vlastných zdrojov, 
 4 341 229 € z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. 

V členení podľa ekonomickej klasifikácie boli použité na financovanie: 
 Bežných  výdavkov v sume 439 904 € 
 Kapitálových  výdavkov   v sume 8 450 193 €, z toho: 

-prípravná a projektová dokumentácia 162 384 €, 
-realizácia stavieb a technické zhodnotenia 8 287 809 €. 
 
Výdavky  projektového manažérstva úzko súvisia s plnením Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Prešov (PHSR). V tejto oblasti boli realizované tieto projekty 
a zámery: 

 Realizácia projektu Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov  
 Realizácia projektu Mosty chudoby 
 Realizácia projektu Interaktívne vyučovanie 
 Realizácia projektu Organza – sieť stredne veľkých tvorivých miest 

 
     V  oblasti cestnej dopravy boli v rámci plánu investičnej výstavby  realizované tieto 
stavby: 

 Vnútorný mestský okruh – Okružná (stavba ukončená v r.2009, doplatok za 
pozastávku) 

 CSS križovatka Sabinovská – Bajkalská  (stavba je ukončená) 
 Prístupová komunikácia PZ – Družstevná ul.- Na Tablách (stavba je ukončená) 
 Obnova Tokajícka – Valkovská ul.(stavba je ukončená) 
 Obnova chodníka ul. Kozmonautov po ZŠ Májové námestie (stavba je ukončená) 
 Obnova chodníka Ul. Solivarská (stavba je rozostavaná) 
 Parkovisko Royova ul. (stavba je ukončená) 
 Rozšírenie parkoviska Ul. Levočská 95-97 (stavba je ukončená) 
 Obnova prístupovej cesty ku garážam ul. Prostejovská (vypracovaná projektová 

dokumentácia) 
 Úprava NS Centrum – spevnené plochy (vypracovaná projektová dokumentácia) 
 Parkovisko ul. 17. novembra 166-168 (stavba je ukončená) 
 Rozšírenie parkoviska ul. Vihorlatská (stavba je ukončená) 

 
     V oblasti nakladania s odpadovými vodami : 

 Kanalizácia Šidlovec – sfunkčnenie (stavba je ukončená) 
 PD vybudovanie rigolu pod Wilec hôrkou 

 
     V oblasti rozvoja obcí : 

 Park Keratsini – vypracovanie PD 
 Park Angelinum – Sekčov (doplatok za pozastávku) 

 
     V oblasti verejného osvetlenia: 

 VO Botanická ul. (doplatok za pozastávku) 
 

     V oblasti rekreačných a športových stavieb : 
 Detské ihrisko na Ul. Vansovej (stavba je ukončená) 
 Rekonštrukcia ihriska ZŠ Važecká – uvoľnenie pozastávky 
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V oblasti  školských stavieb: 
 ZŠ Šrobárova – celková rekonštrukcia (stavba je rozostavaná) 
 ZŠ Šmeralova – celková rekonštrukcia (stavba je rozostavaná) 
 ZŠ Kúpeľná – celková rekonštrukcia (stavba je ukončená) 
 ZŠ Prostějovská – celková rekonštrukcia (stavba je rozostavaná) 
 ZŠ Lesnícka – celková rekonštrukcia (stavba je rozostavaná) 

      
Výdavky  Kapitola odboru služieb občanom v sume 140 745 € t.j. 97,52 % 

k stanovenému rozpočtu boli použité na : 
 financovanie matričného úradu v sume 106 814 € 
 financovanie činnosti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v sume 30 120 € 

z prostriedkov dotácie zo ŠR 
 financovanie ostatných bežných výdavkov v sume 3 810 € na materiál a služby súvisiace 

s kanceláriou prvého kontaktu a zabezpečovaním  súpisných čísel ulíc.  
 

Výdavky Kapitola  kancelárie primátora v rozpočtovanom objeme 129 004 € boli 
plnené na 83,19 % , t.j. 107 321 € .  Výdavky kapitoly boli nasledovné: 

01.1.1  Výdavky verejnej správy –propagácia, inzercia a reprezentačné  
 výdavky na reprezentačné účely mesta a správcov kapitol  20 419 €, 
 propagácia, reklama, inzercia a všeobecné služby 37 995 €. 

 
02.2.0 Civilná ochrana – správa zariadení CO 

 výdavky na energie 5 571 €, 
 výdavky na materiál 300 €, 
 údržba objektov 6 302 €, 
 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 364 €, 
 špeciálne služby 1 558 € 

 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi – spoluúčasť mesta na požiarnej ochrane 

 výdavky na materiál 1 145 €, 
 výdavky na dopravné poistenie 38 € 
 výdavky za nájom 474 €, 
 konkurzy a súťaže 330 €, 
 odmeny zamestnancov mimopracovného  pomeru a školenia 5 329 €, 
 nákup kapitálových aktív – požiarneho materiálu a špec. požiarnej techniky 2 154 € 

 
08.1.0 Rekreačné a športové služby – ocenenie jednotlivcov  

 transfery oceneným jednotlivcom 1700 €. 
 
08.3.0 Vydavateľské služby – výdavky na  Prešovský magazín 

 výdavky na výrobu a tlač Prešovského magazínu 21 141 €. 
   
Kapitola odboru školstva, kultúry a športu z celkových rozpočtovaných  zdrojov 

220 534 € bolo použitých 199 997 €, t.j. 90,7 %. 
     V oblasti kultúry bolo vyčerpaných 99 157 € z toho bežné výdavky na tovary a služby 
 91 157 € a 7 700 € transfery organizáciám v oblasti kultúry. Z bežných výdavkov boli 
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realizované  na základe plánu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít celý rad podujatí 
miestneho, regionálneho i medzinárodného významu.  
K tradičným podujatiam patrili: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 65. výročia 
oslobodenia mesta Prešov, Fašiangovanie, podujatie k sviatku sv. Valentína pod názvom 
„Prešov – láska moja“, Medzinárodný deň detí, Dni mesta Prešov,  slávnostné odovzdávanie 
Ceny mesta Prešov za rok 2009, podujatie na začiatok nového školského roka „Do školy 
s úsmevom“ už tradične spojený  s Dňom záhradkára, Mikulášska nádielka (už jej 15. ročník), 
vianočné programy  a oslava Silvestra a vítanie Nového roka 2011. 
 Podujatie pre deti pri príležitosti MDD  pre nepriaznivé počasie bolo zrealizované 
počas Dní mesta Prešov.  Podujatie bolo spojené s podujatím „Prázdninuj na Slovensku“ v 
 spolupráci so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu, s jej spoluúčasťou v sume  2 435 €.  
 Mesto sa v spolupráci s PKO podieľalo na príprave a realizácii 3. ročníka európskeho 
festivalu v synchronizovanom tancovaní štvorylky – European Dance Festival;  po Košiciach 
sme sa počtom tancujúcich 5 184 umiestnili v Európe na 2. mieste.  
 Úspešná bola aj spoluúčasť pri organizačno-technickom zabezpečení 4. ročníka 
podujatia „Stanica Východ“, 16. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému 
pivo „Zlatý súdok 2010“. Tradične bolo realizované slávnostné odovzdávanie cien pre 
najlepšie podnikateľské subjekty na území mesta Prešov „Opálové zrnko 2010“ a v spolupráci   
s PKO aj Medzinárodný festival dychovej hudby a mažoretiek „Sweet Strawbery Prešov“.  

V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Nižnej Šebastovej bola realizovaná  
Živá krížová cesta, ktorá mala veľmi dobrý ohlas zo strany obyvateľov mesta.  

Veľký úspech mal aj priamy prenos Bizetovej opery Carmen z kultúrneho centra 
Valencie, z veľkolepej budovy Palau de les Arts Reina Sofia, ktorým  sme sa v spolupráci 
s PKO Prešov zapojili do podujatia VIVA EUROPA 2010 v rámci Európskeho roku boja 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.  

V októbri bol zorganizovaný  projekt „Divadelná Pentapolitana“, ktorý bol podporený 
prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR v rámci 
grantového programu Košice EHMK 2013. Podujatie nadväzovalo na bohatú tradíciu 
divadelného umenia miest a predstavil divadelnú kultúru v časoch pôsobenia Pentapolitany 
(15. st. - pol. 19. st.). Na 2 pódiách na pešej zóne sa predstavilo 13 kolektívov z celého 
Slovenska, v Južnom parku atmosféru stredoveku  priblížili ochutnávky stredovekých jedál, 
ukážky zbraní a zbrojí zo začiatku 15. storočia s možnosťou streľby z luku a jazdy na koni. 
Hlavnou sprievodnou aktivitou na pešej zóne  bol dobový jarmok, sprievodnými akciami bolo 
maľovanie v plenéri, hra na hudobné nástroje, spev. Divadelné kreácie boli ukončené 
veľkolepým sprievodom na koňoch z Hlavnej ulice do Záhrady umenia, kde sa uskutočnili  
pravé rytierske turnaje a podujatie sa ukončilo ohňovou show. Na projekt mesto získalo grant 
v sume 15 000 €. 
 Pri príležitosti 50. výročia založenia Mládežníckeho dychového orchestra Prešov sa 
odbor organizačne i finančne podieľal na príprave a realizácii aktivít spojených s týmto 
výročím.  
 V spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku, 
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a KRAPO/Europe direct Prešov sa mesto 
podieľalo na príprave a realizácii Dňa Európy a 60. výročia Schumanovej deklarácie.  
 S marketingovou a reklamnou agentúrou JANDL mesto Prešov spolupracovalo pri 
príprave mliečneho festivalu KRAVAL, ktoré sa konalo v rámci projektu Objav mlieko.  
 Mesto Prešov spolupracovalo s Veliteľstvom 2. mechanizovanej brigády v Prešove pri 
príprave a realizácii Slávnostného zapožičania bojovej zástavy 2. mechanizovanej brigáde 
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(01.10.2010), pietneho aktu  spomienky na zosnulých vojakov pri príležitosti Dňa pamiatky 
zosnulých a Dňa zmierenia (02.11.2010), ako aj  pri príprave a realizácii slávnostného 
privítania  jednotiek vysielaných do operácií ISAF a KFOR. 

V spolupráci s cirkvami na území mesta a Krajským pamiatkovým úradom mesto 
pripravilo podklady do Encyklopédie sakrálnych stavieb na Slovensku. 
 Finančne sa spolupodieľalo na príprave výstavy o Prešove pod názvom „Dotyk 
mesta“, ktorá bola sprístupnená v našom izraelskom partnerskom meste Rishon LeZion. 
 Formou dotácie  boli v oblasti kultúry podporené viaceré významné podujatia – aj 
medzinárodného charakteru, ako napr. 14. ročník podujatia Krása života, Deň záhradkára, 19. 
ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu, 19. ročník 
medzinárodného jazzového festivalu JAZZ Prešov 2010, 8. ročník súťažnej prehliadky 
amatérskych hudobných skupín a sólistov spevákov a inštrumentalistov „Prešovský 
študentský Liverpool“, 15. ročník medzinárodnej prehliadky vín „MUVINA 2010“, 18. ročník 
medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov „EUROCUP 2010“, tradičná gastronomická 
výstava studených mís a cukrárskych výrobkov, medzinárodná výstava  „Ján Rombauer“, 6. 
ročník knižničného festivalu „Prešov číta rád“, premiérový program FS Karpaťanin pri 
príležitosti 50. výročia jeho založenia, 11. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom 
prednese rusínskej poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých scénických  foriem, duchovného 
prednesu a ľudového rozprávania „Duchnovičov Prešov 2010“, 4. ročník festivalu horského 
filmu a dobrodružstva „Hory a mesto Prešov 2010“ a mnoho ďalších.  
 Realizácia občianskych obradov a slávností v meste Prešov,  sa uskutočňuje  v súlade 
s VZN mesta Prešov č. 174/2008 o spôsobe realizácie občianskych obradov a slávností 
v meste Prešov. V roku 2010 sa realizovali  všetky občianske obrady (uzavretie manželstva, 
občiansky pohreb a občianska rozlúčka na cirkevnom obrade), z rodinných občianskych 
slávností  to boli uvítania detí do života, životné jubileá a jubilejné sobáše, zo spoločenských 
občianskych obradov najmä rozlúčky s materskou a základnou školou, odovzdávanie 
maturitných stužiek, pomaturitné stretnutia, z iných slávností to boli prijatia pre špecifické 
skupiny obyvateľov.  
 Transfery cirkvám a náboženským spoločnostiam predstavovali sumu 8 100 €. 
     V oblasti športu vo forme transferov z celkového objemu 7 500 € bolo vyčerpaných    
7 300 € prostredníctvom dotácií podľa VZN č. 149/2005 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Prešov. Táto suma bola prerozdelená pre 37 žiadateľov. 
Finančná spoluúčasť mesta pri organizovaní športových podujatí vo forme nákupu trofejí, 
vecných cien, odmien, úhrady prenájmov, dopravných nákladov a poplatkov bola 22 041 €. 
K tradičným a najvýznamnejším vlastným podujatiam, ktoré mesto zorganizovalo patria: 
Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2010, Večerný beh Prešovom 
a Mestská olympiáda na školách. K ďalším významným športovým podujatiam s finančnou 
a organizačnou participáciou mesta patria: Zober loptu, nie drogy, Streetball tour 2010, 
Fragaria Cup 2010, Medzinárodný futbalový turnaj internacionálov, Detský Silvester, 
Šachový turnaj Prešov OPEN 2010, Okresné kolo v hasičskom športe, Vyhlásenie futbalovej 
jedenástky roka, Krasokorčuliarske preteky „O pohár primátora“ a ďalšie. Mesto sa tiež 
podieľalo na 3. ročníku charitatívneho behu Tesco Beh pre život 2010, ktorého organizátormi 
boli Fond Tesco, n. f. a nadácia Výskumu rakoviny. Na tomto behu sa zúčastnilo 2 345 
bežcov a podarilo sa vyzbierať 8 762,56 €. 
     V oblasti školstva z prostriedkov štátnej dotácie bola v sume 52 368 € zabezpečená 
a prefinancovaná činnosť preneseného výkonu štátnej správy na obce, ktorá pôsobí ako 
školský úrad, a to na mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky. 
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     Mesto finančne podporilo sumou 12 715 € podujatia, ktoré priamo organizovalo alebo bolo 
ich spoluorganizátorom. Išlo o tradičné podujatia ako Rezortný deň, Hviezdy Prešova, 
Svetový deň výživy, Žime zdravo, podujatia a súťaže škôl ako Detské tanečné kreácie 2010, 
Športové všeličo, Olympiáda v plávaní detí predškolského veku mesta Prešov, Mestská 
škôlkárska šarkaniáda. Kľúčik od divadla, projekty spojené s výročiami škôl: 40 r. ZŠ Matice 
slovenskej, 20 r. ZŠ Važecká, 50 r. MŠ Fraňa Kráľa. Mesto podporilo 5%-nou spoluúčasťou 
projekt Margarétka pre MŠ Sládkovičova. 
  

 
     Z Kapitoly všeobecnej pokladničnej správy boli realizované výdavky v sume   
3 675 586 €  t.j. 94,52 %  na stanovený rozpočet. Sú to: 
 
01.7.0 Transakcie verejného dlhu - výdavky spojené s dlhovou službou mesta: 

 splátky istín úverov komerčným bankám 767 716 €, 
 splátky istín úverov ŠFRB 96 097 €, 
 splátky úrokov a manipulačných poplatkov k úverom v  bankách 405 916 €, 
 splátky úrokov z úverov ŠFRB  62 663 €. 

 
08.4.0 Náboženské služby – spoluúčasť mesta pri oprave národných kultúrnych 
pamiatok v meste, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta 

 kapitálové výdavky v sume 1 208 €. 
 
01.1.1 Výdavky verejnej správy v sume 44 890 € predstavujú výdavky na exekučné 
služby, audítorské služby, poplatky a vratky z minulých rokov.  
 
09.1.1 Výdavky na financovanie materských škôl, ktoré nie sú právnymi subjektmi. Počet 
týchto materských škôl je sedem. 

 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 436 343 €, 
 poistné a odvody do poisťovní 151 374 €, 
 tovary a služby 190 738 €, 
 transfery zamestnancom 1 992 €, 
 kapitálové výdavky  2 207 €. 

    
09.6.0 Školské stravovanie v materských školách – v šiestich materských školách sú 
zriadené školské jedálne. Výdavky školských jedálni: 

 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 95 158 € ,  
 poistné a odvody do poisťovní 33 145 €, 
 tovary a služby 16 310 €, 

 
09.8.0 Iné vzdelávanie 

 bežné transfery neštátnym školám a zariadeniam vyplácané z rozpočtu mesta        
1 350 653 €. 
 

10.7.0 Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi v materských školách 
 bežné výdavky na tovary a služby pre deti v materských školách bez právnej 

subjektivity 2 123 €,  
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 bežné transfery vyplatené ostatným zariadeniam, ktorých mesto nie je 
zriaďovateľom, boli v sume 15 382 €. 

 
Výdavky Kapitoly sociálnych služieb boli v hodnotenom roku 780 059 €. Plnenie 

výdavkov kapitoly k rozpočtu kapitoly je 82,3 %. Z uvedených zdrojov boli financované tieto 
potreby: 
  
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – komunitná sociálna práca v objeme 51 507 €. 
 
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – transfery organizáciám, ktoré poskytujú tieto 
služby v sume  61 024 €, z toho: 

 transfery pre združenia kresťanských seniorov 1 500 €, 
  Územný spolok SČK 9 199 €, 
  Gréckokatolícka diecézna charita 50 325 €, 

 
10.1. Choroba – transfery a služby – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 26 165 € 

 služby pre ľudí so zdravotným postihnutím 66 € 
 bežný transfer – prepravná služba 18 999 € 
 bežný transfer OZ Barlička 7 100 € 

 
10.2.0 Staroba – transfery a služby starším občanom 13 431 € 

 bežný transfer pre  OZAC Senior 7 500 €, 
 súťaže a aktivity pre seniorov v meste  5 931 €. 

 
10.2.0.1  Zariadenia sociálnych služieb – denné centrá  41 193 €. 
 
10.2.0.2  Ďalšie sociálne služby v sume 578 609 €, z toho: 

 opatrovateľská služba 498 007 €, 
 posudková činnosť 11 693 €, 
 dohody o vykonaní práce 15 968 €, 
 požičiavanie pomôcok 120 €, 
 bežný transfer ZOS Nádej 34 860 €, 
 bežný transfer ZpS Petrovany 9 720 €,  
 bežný transfer ZOS Gabriela 8 241 €. 

 
10.3.0 Pozostalí – špeciálne služby pre nemajetných občanov pri poslednej rozlúčke 1 646 €. 
 
10.4.0 Rodina a deti –  služby a transfery rodinám a deťom 42 963 €, z toho: 

 služby v oblasti nízkoprahového denné centra pre deti a rodinu 2 594 €, 
 služby v oblasti obetí domáceho násilia 80 €, 
 bežný transfer – Kongregácia sestier NPPP 19 920 € 
 bežný transfer – MYMAMY 5 000 €, 
 bežný transfer – OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc 1 300 €, 
 bežný transfer – OZ Magis 1 000 €, 
 bežné transfery jednotlivcom – podpora obnovy rodinného prostredia 300 €, 
 súťaže a aktivity pre deti v meste 1 034 €, 
 jednorazové dávky rodinám a deťom 11 735 €. 
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10.4.0.5 Ďalšie dávky  sociálneho zabezpečenia v oblasti rodiny a detí v sume 67 041 €, 
z toho: - prídavok na dieťa – osobitný príjemca 16 699 €, 

- hmotná núdza a príspevok k dávke hmotnej núdze 49 692 €, 
- výkon osobitného príjemcu 650 €. 

 
10.7.0.  Sociálna pomoc občanom v sume 12 577 €, z toho: 

 jednorazové dávky seniorom a občanom v hmotnej núdzi 8 000 €, 
 kancelária sociálneho poradenstva 4 277 €, 
 bežný transfer – Krajské centrum asociácie nepočujúcich 300 €. 

 
10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb – stravovacie zariadenia  31 858 €. 
 
10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby – prídel do sociálneho fondu 48 €. 

 
Výdavky Kapitoly hlavného architekta v celkovej sume 151 778 € boli vynaložené na 
financovanie:  

 preneseného výkonu v oblasti životného prostredia v sume 15 700 €, a to v  plnom 
rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

 obstarania aktuálnej ortofotomapy so súborom adresných bodov pre geografický 
informačný systém MsÚ v sume 26 134 € 

 spracovanie štúdie v oblasti riešenia dopravnej situácie K3/K5 (Sabinovská- 
Bardejovská -Košická) v sume 38 560 €, 

 náhradná výsadba zelene v sume  69 363 € 
 projektová dokumentácia (zeleň)  v sume 1 500 € 

 
Výdavky  Kapitoly správy mestského majetku  v celkovej sume 14 075 988 €, t.j. 

96,68 % k stanovenému rozpočtu.  
 

01.1.1.6 Výdavky obcí v sume 1 218 547 € zahŕňajú výdavky za: 
 energie, voda a komunikácie 943 165 €, 
 dopravné 6 942 €,  
 nájomné za nájom objektov 26 042 €, 
 za služby, vrátane poistného 204 098 €, 
 úroky zo zmlúv za odpredaj majetku 37 166 €. 

 
04. 4.3  Výstavba – výdavky spojené s výkupmi majetku v sume 972 642 €, z toho: 

 nákup pozemkov 551 175 €, 
 prechodná návratná finančná výpomoc pre IPZ Prešov - Záborské 15 000 €, 
 nákup akcií v súvislosti s IPZ Prešov – Záborské 406 467 €. 

 
04.5.1 Cestná doprava – výdavky na údržbu a správu  mestských komunikácií vrátane 
spotreby energií na cestnej svetelnej signalizácií a transferov pre mestskú verejnú dopravu 
v sume 5 232 048 €, z toho: 

 spotreba elektrickej energie na CSS 48 000 €, 
 bežná údržba ciest, opravy chodníkov, dopravné značenia a  zimná údržba ciest  

v sume 1 574 555 €,  
 mestská verejná doprava - bežný transfer pre DPmP, a.s. 3 600 000 €, 
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 kapitál transfer – umiestnenie zábrany na ul. Murárska 1 946 €. 
 
05.1.0 Nakladanie s odpadmi -  v celkovej sume 2 919 552 €, z toho: 

 nákup zariadení a materiálu súvisiacich s odpadom 10 719 €, 
 nakladanie s odpadmi 33 528 €, z toho: údržba smetných nádob a boxov 2 767 €, 

nakladanie s odpadmi po povodniach v sume 30 761 € - refundované, 
 plnenie zmluvných povinností  (LAPANČ) 1 925 €, 
 poplatok za uloženie odpadu 115 612 €, 
 nakladanie s odpadmi, t.j. zber, separácia, likvidácia, nadrozmerný odpad, zber do 

veľkoobjemových kontajnerov   2 727 462 €, 
 dodanie a osadenie oplotenia ku kontajnerom 1 355 €, 
 kapitálový transfer na nákup nákladných vozidiel VOK (z prostriedkov recyklačného 

fondu) v sume 28 949 €. 
 

06.2.0 Rozvoj obcí – údržba zelene, pieskovísk, detských zariadení, prevádzka hodín, 
vlajková výzdoba, montáž lavičiek, čistenie verejných priestranstiev v celkovej sume            
1 117 550 €, z toho: 

 materiál a služby pre činnosť malých obecných služieb 17 037 €, 
 údržba zariadení 1 300 €, 
 údržba verejnej zelene 513 236 €, 
 prevádzka hodín, fontán a vlajková výzdoba 71 226 €, 
 údržba detských pieskovísk a školských dvorov 34 305 €, 
 čistenie verejných priestranstiev 341 364 €, 
 deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia verejných priestranstiev 13 390 €, 
 čistenie komunikácií po povodniach 99 763 €, 
 iné – prieskum územia, manká a škody 1 261 € 

 
06.4.0 Verejné osvetlenie - spotreba EE na verejnom osvetlení, prevádzka, údržba a investície 
na VO v sume 992 903 €, t.j.: 

 investície v oblasti rekonštrukcie a realizácie rozšírenia verejného osvetlenia 22 274 €, 
 spotreba EE na verejnom osvetlení 550 000 €, 
 prevádzka, údržba a obnova verejného osvetlenia 399 245 €, 
 prevádzka a údržba vianočnej výzdoby 21 384 €. 

 
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 

 príspevok do fondu opráv a údržby mestských bytov, opravy a údržba CO krytov      
77 328 €, 

 služby spojené s užívaním nájomných bytov 469 348 €, 
 údržba a opravy verejných trhovísk 1 859 €, 
 prevádzka a údržba verejných WC 40 168 €, 
 všeobecný materiál 52 €. 

 
08.1.0 Rekreačné a športové služby 

 bežný transfer pre MSS, s. r. o. v sume 495 503 €. 
 

08.2.0 Ostatné kultúrne služby a kultúrne domy 
 bežný transfer pre PKO v sume 468 990 €,  
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 kapitálový transfer pre PKO v sume 31 010 €. 
 
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 

 údržba cintorínov 33 000 €, 
 mandátna zmluva s TSmP, a. s. v sume 2 490 €. 

 
Kapitola mestskej polície odčerpala z rozpočtu mesta 1 390 933 €, čo predstavuje 

85,14 % k stanovenému rozpočtu. Sú to výdavky na: 
 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 881 631 €, 
 poistné a príspevok do poisťovní  311 312 €, 
 cestovné náhrady 2 290 €, 
 energie, voda, komunikácie 29 792 €, z toho: energie 10 468 €, vodné, stočné 1 489 €, 

poštové a telekomunikačné služby 17 834 €, 
 materiál 21 001 €, z toho: interiérové vybavenie 1 307 €, telekomunikačná a 

výpočtová technika 1 288 €, prevádzkové stroje, prístroje 1 500 €, všeobecný materiál 
9 015 €, špeciálny materiál 1 286 €, knihy, časopisy, pracovné odevy a obuv, softvér  
v sume 6 605 €,  

 dopravné 43 166 €, z toho: palivá, oleje, mazivá, 28 904 €, údržba dopravných 
prostriedkov 14 225 €,  

 rutinná a štandardná údržba techniky a zariadení 1 434 €, 
 služby 70 969 €, z toho: školenia a semináre 940 €, propagácia, reklama 995 €,  

všeobecné a špeciálne služby 12 417 €, poplatky a odvody 180 €, naturálne mzdy 
12 089 €, stravovanie zamestnancov mestskej polície 33 319 €, prídel do sociálneho 
fondu 11 029 €,  

 transfery - nemocenské dávky 1 821 €, odchodné 956 €, 
 nákup telekomunikačnej techniky 2 768 €, 
 nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 19 493 €, 
 nákup špeciálnych strojov, prístrojov 4 231 €. 

 
Výdavky Kapitoly stavebného úradu v sume 219 390 € boli použité na financovanie:  

 miezd a platov zamestnancov stavebného úradu v sume 143 457 €,        
 odvodov do poisťovní 57 589 €, 
 tovarov a služieb v sume  17 944 €, 
 transferov – náhrada miezd pri PN  400 €. 

     Refundácia výdavkov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti činnosti stavebného 
úradu bola z prostriedkov štátneho rozpočtu  v sume 132 788 €. 

 
Celkové výdavky rozpočtových organizácií boli 19 909 202 €.  Mesto Prešov bolo  

v hodnotenom roku zriaďovateľom 13 základných škôl, 13  materských škôl, troch 
základných umeleckých škôl, jedného centra voľného času a dvoch zariadení pre seniorov. 

 
Výdavky na prevádzku a činnosť škôl a zariadení s právnou subjektivitou boli 

v celkovom objeme 17 401 801 €, z toho na: 
 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 9 436 018 €, 
 odvody a poistné do poisťovní 3 283 881 €, 
 tovary a služby, vrátane údržby energetických zariadení  4 414 636 €, 
 bežné transfery 185 990 €, 
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 kapitálové výdavky 81 276 € 
 

        Výdavky na prevádzku a činnosť dvoch zariadení pre seniorov - na Cemjate a na 
Veselej ul.  boli výdavky v celkovej sume  2 507 401 € z toho : 

 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 1 101 162 €, 
 poistné a odvody do poisťovní 401 573 €, 
 tovary a ďalšie služby 948 985 €, 
 transfery zamestnancom 7 835 €, 
 obstaranie kapitálových aktív 47 846 €. 

 
Medzi mimorozpočtové zdroje patria účelové fondy. V hodnotenom roku bolo 

čerpanie len z rezervného fondu, ktorého použitie finančných prostriedkov bolo schválené 
mestským zastupiteľstvom prostredníctvom rozpočtových opatrení.  Konečný stav na účtoch 
fondov bol k 31. 12. 2010 takýto: 

 Fond životného prostredia 145 201,97 € 
 Fond podpory a rozvoja športu    328,54 € 
 Fond obnovy, záchrany mestskej pamiatkovej rezervácie NKP 102,75 € 
 Fond podpory štátom uznaných cirkví a náb. spoločností       623,50 € 
 Nórsky finančný mechanizmus 34 635,94 € 
 Rezervný fond 722 197,40 € 

            Mesto vedie okrem fondových účtov, projektových účtov  aj účelové účty. Prostriedky 
sú vedené na samostatných bankových účtoch. Sú to napr.: 
l. Kumulované zdroje získané za výrub stromov a drevín od Národnej diaľničnej spoločnosti. 
V roku 2010 bolo použitých prostredníctvom rozpočtu 69 362,60 €. Tieto zdroje majú účelové 
určenie a budú použité   v roku 2011 a 2012 .  Zostatok zdrojov na účte k 31.12.2010  bol  
1 079 402,69 €. 
2.Samostatný bankový účet je vedený aj k evidencii splátkovania za odpredané byty. V roku 
2010 bolo prevedených do rozpočtu mesta 54 700 €.  Zostatok prostriedkov na tomto účte  je 
185 741,42 €. 
 
     Na mimorozpočtové zdroje sa finančné usporiadanie nevzťahuje. Zostatky účtov 
prechádzajú do nasledujúceho roka. 

  
Bilancia aktív a pasív 
 
   Celkový stav aktív  (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 32 rozpočtových organizácií) 
k 31.12.2010 je  270 312 206 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame 
pokles stavu aktív o  7 472 699 €. Na tomto poklese sa najvýraznejšou mierou podieľalo 
finančné usporiadanie pohľadávok z nájomných bytov, ktorých správu vykonávala spoločnosť 
Spravbytkomfort, a.s. Na základe auditu účtovnej závierky za rok 2009, zo dňa 11.4. 2010, 
v ktorom sa uvádza:  „Účtovná jednotka vo výkaze Súvaha nesprávne vykazuje pohľadávky 
a záväzky z titulu nerozdelenia evidencie bytov mestských a bytov ostatných a s nimi súvisiacu 
evidenciu pohľadávok a záväzkov, ktorá by mala byť definitívne vysporiadaná v roku 2010. 
Účtovná závierka účtovnej jednotky je navýšená v časti: 

1. krátkodobé pohľadávky účet 311 o sumu 683 613 € 
2. krátkodobé poskytnuté prevádzkové preddavky účet 314 o sumu 26 732 € 
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3. krátkodobé ostatné pohľadávky účet 315 o sumu 8 659 762 € 
4. krátkodobé záväzky účet 324 o sumu 11 007 038 € 
5. dlhodobé záväzky účet 479 o sumu 2 521 226 € “ 

bola v účtovníctve v roku 2010 po delimitácii správy mestských bytov, uskutočnená zmena 
v účtovaní a vykazovaní pohľadávok a záväzkov. 
 

       Prírastok zaznamenávame v celkovom dlhodobom hmotnom majetku o  9 296 393 €. Ide 
o zaradenie dokončených stavieb:  
Rekonštrukcia Ul. Okružnej v sume 5 479 987 € 
Kanalizačný zberač Šidlovec v sume 2 459 871 € 
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kúpeľná v sume 1 881 233 € 
      Hodnota pozemkov vzrástla o 11 560 454 €. Najväčší nárast hodnoty pozemkov tvoria 
parcely, ktoré prešli do majetku mesta z neknihovaných parciel v rámci ROEP. Ide o parcely 
nachádzajúce sa pod cestami, resp. verejné prístupové plochy.  Zaradením dokončených 
stavieb do majetku mesta  a preradením pozemkov  do  majetku  dochádza k poklesu 
nedokončených investícií   o 11 670 449 €. 
     Dlhodobý finančný majetok klesol o  900 723 €. Patria tu cenné  papiere a podiely 
v dcérskych spoločnostiach. K poklesu dochádza z dôvodu zmeny ich ocenenia  v účtovníctve  
metódou vlastného imania. Na účte Mesta Prešov sú   kmeňové akcie spoločností: Minerálne 
vody, a.s., Spravbytkomfort, a.s., Technické služby mesta Prešov, a.s., Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. IPZ Prešov, a.s.  
     Objem zásob klesol oproti predchádzajúcemu roku o 82 927 €, z toho 81 198,55 € boli 
vyradené, nepoužiteľné zásoby po delimitácií  správy mestských bytov v Spravbytkomfort, 
a.s., Prešov. 
     Oproti predchádzajúcemu roku  zaznamenávame  pokles aktív  na finančných účtoch mesta  
o  6 191 217 €.  
      Prechodná návratná finančná výpomoc poskytnutá mestom je evidovaná  k ultimu roka  
151 304 €, a to  pre subjekty IPZ Prešov, a.s. v sume 134 707 €  P.H.K.,s.r.o v sume 16 597 €. 
 
       Krátkodobé záväzky klesli o 8 520 315 €. Pokles krátkodobých záväzkov súvisí s vyššie 
uvedenou správou audítora. Záväzky voči dodávateľom vzrástli o 774 083 €. Ostatné 
krátkodobé záväzky sú záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov, záväzky voči 
zamestnancom a orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a iné záväzky. 
 
        Z celkového objemu  3 050 915 € dlhodobých záväzkov sú  2 884 425 € záväzky 
z poskytnutej podpory zo ŠFRB pre  mesto Prešov splatné do r. 2035 a dlhodobé záväzky voči 
CI REGIO, s. r. o zo zmlúv o odpredaji pozemkov. 
 
  Stav aktív, krátkodobých záväzkov a pohľadávok za posledné tri roky: 
            v EUR 
Rok Stav aktív Stav krátkodobých záväzkov Stav krátkodobých 

pohľadávok 
2008 273 468 333 20 578 636 14 789 584 
2009 277 784 905 17 241 442 13 198 722 
2010 270 312 206  8 721 127   3 696 198 
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Stav a vývoj dlhu  
 
      Úverová zadlženosť mesta k  31.12.2010 je 22 272 962 €, v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom sa zvýšila o 3 232 284 €.  
      V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 767 716 €. 
      V priebehu roku bol do rozpočtu prijatý úver v sume 3 848 936 € z UniCreditBank,a.s. 
a dočerpaný úver z úverového rámca r. 2009 z ČSOB, a.s. v sume 151 064 €. Úver bol 
poskytnutý v eurách. 
    V hodnotenom období bola mestským zastupiteľstvom odsúhlasená prolongácia 
krátkodobého úveru v sume 3 418 974 € . Nová splatnosť tohto úveru je 10.12.2011. 
      Celkovo je otvorených deväť úverových vzťahov v týchto komerčných  bankách:  Dexia 
banka Slovensko, a.s.,  ČSOB, a.s., Volksbank, a.s.,  Slovenská záručná a rozvojová banka, 
a.s. a UniCredit Bank, a.s. Dva úvery majú jednorazovú splatnosť podľa úverových zmlúv 
v r.2011. Sedem úverov má  splátkový kalendár  do r. 2020. 
       Zabezpečenie troch úverov je vo forme  nehnuteľností, šesť úverov blanko zmenkami.  
Všetky zabezpečenia ako aj objemy úverov boli schválené MsZ v Prešove. 
       Záväzky vo forme úveru voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31.12. 2010 sú         
2 884 425 €, oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o 96 096 €.  Splatnosť týchto záväzkov  
je do r. 2035. Zabezpečenie záväzkov voči ŠFRB je nehnuteľnosťami, t.j. dokončenými 
bytmi. V hodnotenom roku nebola do rozpočtu mesta prijatá podpora zo ŠFRB.  
 
     Prehľad  stavu úverov a záväzkov voči ŠFRB za posledné tri roky:         
 v EUR 
Rok   Úver Záväzok ŠFRB 
2008   9 917 214  3 074 686  
2009 19 040 677  2 980 521  
2010 22 272 962 2 884 425 
 
Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie, rozpočtových organizácií 
a podnikateľskej činnosti 
            
Park kultúry a oddychu (PKO), m. p. o. 
Plnenie ukazovateľov výnosov  a nákladov k 31.12.2010: 
1. Výnosy celkovo 1 022 746 €       
2. Náklady celkovo  1 022 181 € 
3. Výsledok hospodárenia pred zdanením 565 € 
4 . Výsledok hospodárenia po zdanení 555 €  
     Návrh: 
     Výsledok hospodárenia v sume 555 €  zúčtovať s rezervným fondom  príspevkovej 
organizácie PKO. 
 
          
Rozpočtové organizácie 
       Prehľad  príjmov a výdavkov v právnych subjektov základných škôl, materských škôl, 
základných umeleckých škôl, centra voľného času a zariadení pre seniorov znázorňuje 
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tabuľková príloha – prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení 
a sociálnych zariadení (str.36). 
 
Podnikateľskú činnosť mesto nemá. 
 
5 .  Hodnotenie plnenia programov mesta 
-  ako súčasť záverečného účtu mesta  je uvedené v prílohe tejto správy  „Ročná hodnotiaca 
správa k programovému rozpočtu za rok 2010“. 
 
 
6 . Návrh finančného usporiadania 
 
Mesto Prešov skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2010 takto:  
Rozpočet príjmov  – plnenie  
Bežné príjmy 48 885 744 € 
Kapitálové príjmy 325 798 € 
Spolu  49 211 542 € 
 
Rozpočet výdavkov – plnenie 
Bežné výdavky 43 234 768 € 
Kapitálové výdavky 9 446 009 € 
Spolu  52 680 777 € 
  
Vyčíslenie výsledku hospodárenia 
Príjmy spolu 49 211 542 € 
Výdavky spolu 52 680 777 € 
Schodok  - 3 469 235 € 
 
               
 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami ( schodok) :   - 3 469 235 € 
(po vylúčení finančných operácií) 

  
 
Finančné operácie – plnenie:  
Príjmové finančné operácie            5 956 542 € 
Výdavkové finančné operácie  1 285 280 € 
Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové) 4 671 262 € 
 
 
Zostatok disponibilných zdrojov na účte    
Schodok  -3 469 235 € 
Rozdiel z finančných operácií 4 671 262 € 
Zostatok disponibilných zdrojov  1 202 027 € 
(vrátane účelových dotácií) 
 



 
 
 

  Mesto 
Prešov 

 
 

Správa o záverečnom účte  mesta Prešov za rok 2010 a návrh 
finančného usporiadania 

 
Strana 

 
20/20 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

       Na účte mesta ostali  disponibilné zdroje včítane  účelových dotácií v sume 1 202 027 €. 
V súlade so zákonom 583/2004 Z. z., § 16 ods. 6 sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky 
poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej 
únie alebo na základe osobitného predpisu z usporiadania vylučujú. Ponechávajú sa 
v rozpočte ako finančné operácie a použijú sa v nasledujúcom rozpočtovom roku, t.j. r. 2011: 
 
Bežný transfer na výkon samosprávnych funkcií    98 685,00 € 
Bežný transfer na odstránenie následkov podvodní  9 907,78 € 
Prostriedky získané z Recyklačného fondu 7 873,00 € 
Účelové prostriedky  pre IPZ Záborské(z toho zo ŠR 47 795,16 €) 116 749,85 € 
Normatívne a nenormatívne prostriedky na prenesený výkon školstva 30 567,57 € 
Zostatok prostriedkov pre osobitného príjemcu 1 140,16 € 
Zostatok prostriedkov pre dávky v hmotnej núdzi 5,00 € 
Príspevok pre projekt „Podporme rozvoj vzdelávania detí“ 2 959,66 € 
Príspevok pre projekt „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ 3 608,85 € 
Príspevok pre projekt „Interaktívne vyučovanie“ ZŠ Čsl. armády 12 549,20 € 
Príspevok pre projekt „Mosty z chudoby“ 6 573,77 € 
Príspevok na projekt  „Kancelária sociálneho poradenstva“ 8 639,71 €  
Účelové prostriedky základných škôl (ZŠ Sibírska, ZŠ Čsl. armády) 9 161,14 € 
Spolu  308 420,69€ 
  
Všetky vyššie uvedené prostriedky majú stanovený účel. Preto je možné zapojiť ich do 
rozpočtu prostredníctvom finančných operácií ako zdroje z minulého roka a vo výdajovej 
časti  navýšiť rozpočet výdavkov na kapitolách   o tento objem zdrojov. 
 
 
                                    Návrh na finančné usporiadanie  
 
   Zostatok disponibilných zdrojov   spolu: 1 202 027,00 € 
 
Rozdelenie: 
     
1. Účelové prostriedky    v sume  308 420,69 € ponechať  v rozpočte mesta ako  finančné 
operácie a vo výdajovej časti použiť v roku 2011 podľa stanoveného účelu použitia. 
 
2. Zostatok  disponibilných zdrojov v sume 893 606,31 €  usporiadať prevodom na rezervný 

fond mesta. 
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