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Návrh na 

 
U Z N E S E N I E 

 
z IX. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 
 

dňa: 28. 9. 2011                 číslo: .../2011 
 

k Návrhu rozpočtových opatrení č. 5   
 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
s c h v a ľ u j e 
rozpočtové opatrenie č. 5 takto: 
 
A. PRÍJMY 
Zvýšenie rozpočtu príjmov 
Bežný transfer na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva 17 017,50 € 
Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu 9 244,55 € 
Bežný transfer na rozšírenie kamerového systému 33 000,00 € 
Bežný transfer na podporu rozvoja sociálnych služieb (pre ZpS Harmónia, Cemjata) 12 500,00 € 
Bežný transfer na realizáciu projektu „Zabezpečenie technických zariadení na zlepšenie 
manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  
(pre ZpS Náruč, Veselá) 34 000,00 € 
Granty pre ŠJ Bratislavská 160,00 € 
Prevod z RF na úhradu poslednej platby pre ZŠ Prostejovská 216 109,42 € 
Prevod z rezervného fondu 350 647,80 € 
Prevod z mestského fondu ŽP 7 000,00 € 
 
Zníženie rozpočtu príjmov 
Bežný transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia - 138,51 € 
 
Príjmy rozpočtových organizácií 
Granty pre Zariadenie pre seniorov, Harmónia, Cemjata 1 389,00 € 
Granty pre Zariadenie pre seniorov, Náruč, Ul. Veselá 6 800,00 € 
 
Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov 687 729,76 € 
 
B. VÝDAVKY 
Zvýšenie rozpočtu výdavkov 
Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy 
Bežný výdavky pre ŠJ Bratislavská 160,00 € 
Mestská polícia 
Bežné výdavky na chránenú dielňu 9 244,55 € 
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – rozšírenie kamer. systému 33 000,00 € 
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Kapitola odboru strategického rozvoja 
ZŠ Prostejovská – výpočtová technika – vl. zdroje do doby refundácie z EÚ 23 882,49 € 
ZŠ prostejovská – celková rekonštrukcia – vl. zdroje do doby refundácie z EÚ 192 226,93 € 
Vypracovanie PD za účelom vybudovania zábrany proti povodniam v lokalite Šidlovec 7 000,00 € 
PD – káblová prípojka NN v areáli IPZ, a. s. Záborské 2 280,00 € 
Realizácia káblovej  prípojky NN v areáli IPZ, a. s. Záborské 48 367,80 € 
 
Kapitola odboru správy mestského majetku 
41 0451 635006/24 Údržba MK – dopravné značenie 25 000,00 € 
41 0510 637004/11 Všeobecné služby – nakladanie s odpadmi a likvidácia 250 000,00 € 
41  0620 635006/01 Údržba verejnej zelene 25 000,00 € 
 
Zníženie rozpočtu výdavkov 
Kapitola odboru hlavného architekta mesta 
Bežné výdavky na prenesený výkon v oblasti životného prostredia - 138,51 € 
 
Výdavky rozpočtových organizácií 
Bežné výdavky na nákup polohovateľných postelí (ZpS Harmónia, Cemjata)  13 889,00 € 
Bežný transfer na realizáciu projektu „Zabezpečenie technických zariadení na zlepšenie 
manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  
(pre ZpS Náruč, Veselá) 40 800,00 € 
Bežné výdavky pre základné školy (podľa rozpisu poskytovateľa – KŠÚ) 17 017,50 € 
 
Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov 687 729,76 € 
 
 
C. ÚPRAVY  V RÁMCI  KAPITOLY 
 
Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy 
- úsek financovania materských škôl bez PS  
111 633009 09111 Knihy, časopisy, uč. Pomôcky – MŠ Bratislavská (405) - 1 200,00 € 
111 633001 09111 Interiérové vybavenie – MŠ Bratislavská (405) 1 200,00 € 
41 632001 09111 Energie – MŠ Sládkovičova (442) - 520,00 € 
41 632001 09111 Energie – MŠ Slánska (431) 520,00 € 
 
Kapitola odboru správy mestského majetku 
41 0660 633006 Všeobecný materiál – Nájomné byty - 500,00 € 
41 0660 634004 Preprava a nájom dopravných prostriedkov – Nájomné byty 500,00 € 
41 01116 632002 Vodné, stočné  - 1 210,00 € 
41 0660 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Nájomné byty 1 210,00 € 
  
Kapitola odboru sociálnych služieb 
41 635006 10201 Údržba a oprava budov, objektov alebo ich častí – DC - 385,00 € 
41 637011 10201 Štúdie, expertízy, posudky – DC 5,00 € 
41 637004 10201 Všeobecné služby – DC 300,00 € 
41 632003 10201 Poštové a telekomunikačné služby – DC 80,00 € 
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Kapitola odboru služieb občanom 
111 637001 0133 Školenia, kurzy, semináre - matrika - 1 700,00 € 
111 633010 0133 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - matrika - 200,00 € 
111 633001 0133 Interiérové vybavenie - matrika 300,00 € 
111 633006 0133 Všeobecný materiál - matrika 1 600,00 € 
111 633010 0132 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky – RO - 200,00 € 
111 633006 0132 Všeobecný materiál – RO 150,00 € 
111 637001 0132 Školenia, kurzy, semináre – RO 50,00 € 
 
Kapitola odboru strategického rozvoja 
43 37 911 0443 716 Cintorín Šváby – I. etapa – PD 48 630,00 € 
43 37 911 0840 717001 Cintorín Šváby – I. etapa - 50 630,00 € 
43 37 1126 0443 716 Modernizácia a rekonštrukcia Domu smútku Solivar 2 000,00 € 
41 37 01 0474 637005 Špeciálne služby – ekon. oblasť – viacúčelové projekty - 4 952,74 € 
41 37 01 0475 637011 Štúdie, expertízy, posudky – ekon. obl. – viacúčelové pr.  - 486,48 € 
41  3701 928 09121 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Projekt „Interaktívne  
     vyučovanie 5 034,96 € 
41  3701 992 10703 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Projekt „Kancelária   
                                                sociálneho poradenstva“  404,26 € 
43 3701 835b 0912 717002 Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova – neoprávnené náklady - 58 730,00 € 
43 3701 835a 0912 717002 Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova – práce naviac 58 730,00 € 
 
Stavebný úrad 
111 38 01 0451 632003 Poštové a telekom. služby – pozemné komunikácie - 700,00 € 
111 38 01 0451 633006 Všeobecný materiál – pozemné komunikácie - 600,00 € 
111 38 01 0451 633001 Interiérové vybavenie – pozemné komunikácie 1 300,00 € 
 
Kapitola odboru hlavného architekta mesta 
41 0540 716 Projektová dokumentácia – zeleň - 8 500,00 € 
41  0443 637001 Architectural Week Praha 2011  8 500,00 € 
 
Rozpočtové organizácie  
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 
633004 Bežné výdavky - Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - 6 100,00 € 
713004 Kapitálové výdavky - Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia  6 100,00 € 
 
 
D. ÚPRAVY MEDZI KAPITOLAMI 
 
Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy 
41 0912 717002 Rezerva na financovanie neopráv. nákladov k projektom ZŠ -139 432,66 € 
 
Kapitola odboru strategického rozvoja 
43 37 837b 0912 717001 ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - 

vlastné zdroje - neoprávnené náklady 139 432,66 € 
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E. ZRUŠENIE VIAZANOSTI 
 
Kapitola organizačného odboru 
01116 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí  4 000,00 € 
 
Stavebný úrad 
41 38 02 0443 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat  5 285,00 €  
41 38 02 0443 637001 Školenia, kurzy, semináre  300,00 € 
 
Kapitola odboru správy mestského majetku 
41 0510 637004 Všeob. služby – naklad. s odpadmi – vývoz odpadkových košov  5 000,00 € 
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Mestska rada v Presove 

Mesto Presov 

UZNESENIE 

z 9. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Presove 

dna: 14.9.2011 cislo: 64/2011 

k navrhu rozpoctovych opatreni c. 5 

Mestska rada v Presove 

berie na vedomie 

predlozeny navrh rozpoctovych opatreni c. 5 s pripomienkou: 

zvysit' kapitalove vydavky na PD a realizaciu kablovej pripojky NN v areali IPZ a.s. 

Zaborske v sume 50 647,80 €; 

odporlica 

Mestskemu zastupitel'stvu v PreSove 

predlozeny navrh schvalit'. 

~7~

/
-----_._--_._.._-----..::.:::::::::':::> 

JUDr. Pavel Hagyari 
primator mesta Presov 

Dostanu: Za spravnost': 
podl'a rozdel'ovnika Iveta Feckova 

F - MsU/SP-01/28/1 
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Mesto Presov 

UZNESENIE 

z 10. riadneho zasadnutia� 
Komisie Mestskeho zastupitel'stva v Presove financne], planovace] a spravy� 

rnastskych orqanizacii� 

dna: 13.9.2011� cislo: 62/2011 

Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove financna, planovacla a spravy� 
mastskych orqanlzacll� 

po prerokovani Navrhu rozpoctovych opatreni c. 5 

prijima uznesenie, ktorym v uvedenej veci zaujima toto 

STANOVISKO 

dna: 13.9.2011� cislo: 62/2011 

Komisia Mestskeho zastupitel'stva v Presove financna, planovacia a spravy rnestskych� 
organizacii� 

odporuca 

Mestskemu zastupitel'stvu v Presove schvalit' Navrh rozpoctovych opatreni c. 5� 
s pripomienkami:� 
- zvysenie kapitalovych vydavkov na PD a realizaciu kablovej pripojky NN v areali IPZ a.s.� 

Zaborske v sume 50 647,80 €� 
- zvysenie vydavkov pre PKO Presov v sume 20 000 €� 

neodporuca 

- vyhoviet' poziadavke vypracovat' PD na ulicu Janosikovu v sume 7 000 € a zaroveii� 
ziada Odbor strategickeho rozvoja pripravit' komplexmi spravu ohl'adom problernov na� 
celej VI. .Ianosfkovej� 

- vyhoviet' presunu v ramci Kapitoly odboru hlavneho architekta mesta v sume 8 500 €� 
(z� . enie odpo ozky projektova dokumentacia - zeleii a zvyscnie polozky -Architectural� 

eek Prah 1)� 

~.7 
.....~~r:r . 
JUDr. Milan Berdis 
overovatel' 

lng. Maria Novakova 
sekretarka komisie 

F - MsU/SP-Ol/29/1 
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Meno a priezvisko: Ing. Mária Rušinová Meno a priezvisko: Ing. Mária Nováková 
Funkcia/pracovné zaradenie: 
vedúca oddelenia rozpočtu 

Funkcia/pracovné zaradenie: 
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Podpis: 
 

Podpis: 
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Vypracoval Posúdil Schválilo 
Meno a priezvisko: 
Ing. Katarína Grocká 
Mgr. Katarína Sabolová 

Meno a priezvisko: 
Ing. Jozef Višňovský 
 

Funkcia/pracovné zaradenie: 
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 uznesením 

číslo .................... 

Dátum: 20. 9. 2011 Dátum: 20. 9. 2011 Dátum:  
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Predkladaný materiál je spracovaný na základe žiadostí jednotlivých správcov rozpočtových 
kapitol, ktoré boli na finančný odbor  doručené za účelom realizácie úprav rozpočtu mesta formou 
rozpočtových opatrení č. 5,  a to v nasledovnom členení: 
 

1. Požiadavky na zmenu rozpočtu z dôvodu grantov a transferov  
 
• Oznámenie Krajského školského úradu v Prešove o poskytnutí nenormatívnych finančných 

prostriedkov na rok 2011 v sume 17 017,50 € - účelovo určené finančné prostriedky na 
odchodné pre základné školy. 

• Oznámenie Krajského úradu životného prostredia v Prešove o poskytnutí dotácie obciam pre 
rok 2011 v sume 15 561,49 € na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 
starostlivosti o životné prostredie. Schválený rozpočet v sume 15 700,00 € (zníženie rozpočtu 
o 138,51 €). 

• Poskytnutie transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 9 244,55 € na refundáciu 
bežných výdavkov na chránenú dielňu. 

• Zmluva č. 129/2011 o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2011 na zabezpečenie úloh 
prevencie kriminality – „Realizácia rozšírenia kamerového a monitorovacieho systému mesta 
Prešov“ v sume 33 000,00 €. Ide o lokalitu Sídliska III. 

• Oznámenie o poskytnutí dotácie z MPSVaR pre Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata 
v sume 12 500,00 € a zároveň žiadosť o navýšenie rozpočtu z vlastných darovacích 
prostriedkov v sume 1 389,00 € na podporu rozvoja sociálnych služieb. 

• Oznámenie o poskytnutí dotácie z MPSVaR pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá 
v sume 34 000,00 € a zároveň žiadosť o navýšenie rozpočtu z vlastných darovacích 
prostriedkov v sume 6 800,00 € na „Zabezpečenie technických zariadení na zlepšenie 
manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

• Žiadosť o navýšenie rozpočtu príjmov z darovacích prostriedkov pre ŠJ Bratislavská v sume 
160,00 €, zároveň o navýšenie rozpočtu výdavkov na položke 71 089 09601 635004 Údržba 
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení o sumu 160,00 €. Ide o vlastné príjmy školy. 

 
2. Požiadavky na navýšenie rozpočtu 
 
Kapitola odboru správy mestského majetku  
41 0451 635006/24 Údržba MK – dopravné značenie 25 000,00 € 
- doteraz schválený rozpočet nepostačuje na zabezpečenie úhrad faktúr súvisiacich s obnovou 
vodorovného dopravného značenia, údržbou a opravou dopravného značenia a dopravného 
značenia na základe rozhodnutí. Požadovaná suma  sa plánuje použiť na vykrytie deficitu 
finančných prostriedkov za už zrealizované a vyfakturované práce. 
41 0510 637004/11 Všeobecné služby – nakladanie s odpadmi a likvidácia 250 000,00 € 
-  na základe žiadosti TSmP, a.s. o zvýšenie finančných prostriedkov na nakladanie s odpadmi 
a z dôvodu vyčlenia v rámci RO č. 4 na tento účel len 300 000 €, OSMM žiada o navýšenie 
rozpočtu. Súčasný zostatok na uvedenej položke bude postačovať len na úhradu zvyšných faktúr za 
služby zrealizované v mesiaci august (za separáciu odpadu) a čiastočne za september 2011. 
41  0620 635006/01 Údržba verejnej zelene 25 000,00 € 
- z dôvodu zabezpečenia plošnej kosby verejnej zelene, realizácie bezpečnostných rezov krov 
a stromov a výrubov suchých stromov, náhradná výsadba za vyrúbané stromy, aplikácia zálievky 
kvetín a trávnatých plôch v reprezentačnej zeleni a zálievka mladých stromov, výsadba cibuľovín 
a dvojročných rastlín  pre obdobie kvitnutia jar roku 2012 
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41 0660 637012 Poplatky a odvody, príspevok do FO – Nájomné byty 3 300,00 € 
- z dôvodu doplatenia preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, Ul. 
Sedliackeho povstania č. 1-8 za CO kryty nachádzajúce sa v bytovom dome za obdobie 1997 –  
2004. 
 
MSS Prešov, s. r. o. žiada o vyrovnanie straty z hospodárenia za rok 2010 v sume 58 008,03 € 
v súlade s uznesením MsZ č. 57/2011. 
 
PKO Prešov žiada o zvýšenie bežného transferu na rok 2011 v sume 30 000 €. Zdôvodnenie je 
uvedené v prílohe č. 1. 
 
Mestská polícia 
43 0310 713004 Nákup prevádz. strojov, prístrojov  – kamerový systém 15 400,00 € 
- z dôvodu negatívnych konaní v lokalite K Starej tehelni a v blízkom okolí a na predchádzanie 
drobným krádežiam a zvýšeniu pocitu bezpečia občanov, ktorí bývajú v blízkosti danej lokality. Po 
rokovaniach s petičným výborom zastupujúcim občanov bývajúcich na Ul. Veselá bola doporučené 
umiestnenie dvoch kamier ako preventívne opatrenie slúžiace na dokumentáciu negatívnych 
konaní. 
 
Kapitola odboru strategického rozvoja 
11GA 3701 837 0912 713002 Výpočtová technika – ZŠ Prostejovská - spoluúčasť 23 882,49 € 
11GA 3701 837 0912 717002 ZŠ Prostejovská celková rekonštrukcia – spoluúčasť 192 226,93 € 
- zrealizované oprávnené výdavky boli vyfakturované konečnou faktúrou vo výške 228 357,62 € 
(výpočtová technika 25 545,60 € + stavba 244 864,73 €), ktorá bude súčasťou záverečnej žiadosti 
o refundačnú platbu (potrebné uhradiť 100 % faktúry po dobu schválenia záverečnej ŽoP 
a následnej refundácie zo strany RO ROP) 
 
Žiadosť o navýšenie rozpočtu výdavkov na PD Šidlovec v sume 7 000 € z dôvodu odkanalizovania 
dažďových vôd vyplývajúceho z častého zaplavovania územia dažďovými vodami na Ul. 
Jánošíkova č. 74 – 84. Je potrebné vybudovať záchytný objekt na konci Ul. Bendíkovej 
a podzemnou kanalizáciou najkratšou trasou zaústiť do Šidlovského potoka.  
 
Žiadosť o zvýšenie kapitálových výdavkov v celkovej sume 50 647,80 € z dôvodu:  
Výdavky vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Prešov a spoločnosťou 
Honeywell Turbo, s.r.o. zo dňa 15.8.2011:  

- PD v sume 2 280 € - prekládka TM 1.1 - Transformačnej stanice a prekládka VN kábelov z 
pozemku spoločnosti Honeywell v IPZ Prešov - Záborské a PD - úprava TM1.B-Sp. Stanica sú 
potrebné pre realizáciu stavby.  
- Realizácia v sume 48 367,80 € - prekládka TM 1.1 - Transformačnej stanice a prekládka VN 
káblov z pozemku spoločnosti Honeywell v IPZ Prešov – Záborské.  

 
Podľa ods. 5 Čl. VI. Kúpnej zmluvy zo dňa 15.8.2011 sa Predávajúci (mesto Prešov) zaväzuje 
zabezpečiť  najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia Kupujúceho 
(Honeywell Turbo, s.r.o.) preloženie transformačnej stanice TM 1.1 na vlastné náklady.  
S prekládkou TM 1.1 súvisí aj prekládka VN káblov. Realizácia úpravy TM1.B-Sp. Stanica, 
z dôvodu montáže merania a distribúcie ďalším podružným investorom.     
Realizácia telekomunikačných napojení - štruktúrovaná kabeláž – na základe písm. A Prílohy č. 2 - 
Štandardy inžinierskych sietí Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o kúpe nehnuteľností zo dňa 
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17.05.2011, inžinierske siete v minimálnom rozsahu, objeme a spĺňajúce požiadavky uvedené 
nižšie budú poskytnuté k dispozícií do 5 dní odo dňa vydania Stavebného povolenia.  
Optická kabeláž – 10 žilový optický kábel a zakončenie/rozvodka. 
 
Žiadosť ZŠ Kúpeľná o poskytnutie finančných prostriedkov pre školskú jedáleň na zakúpenie 
teleskopickej umývačky riadu AKV s príslušenstvom vrátane montáže v sume 5 620 € z dôvodu 
znefunkčnenia existujúcej, ktorá je na základe posúdenia odborníkom neopraviteľná, technicky 
i morálne zastaraná.   
 
Žiadosť ZŠ Važecká o poskytnutie finančných prostriedkov v sume 142 000 € na riešenie 
havarijného stavu strechy na budove školy, ktorá zateká na siedmich miestach a stav sa neustále 
zhoršuje. 
 
Žiadosť ZŠ Čsl. armády na navýšenie rozpočtu výdavkov na práce naviac v rámci I. etapy 
rekonštrukcie a modernizácie školy v sume 36 006,62 €. Ide o práce, ktoré je nevyhnutné vykonať 
pre bezproblémový chod vyučovacieho procesu na škole. (príloha č. 2) 
 
3. Požiadavky na úpravu rozpočtu v rámci kapitoly  
 
Mestská polícia 
- žiada o rozpis finančných prostriedkov na chránenú dielňu v sume 9 244,55 € nasledovne: 
111 611 0310 Tarifný plat, základný plat 6 728,85 € 
111 612002 0310 Ostatné príplatky 189,34 € 
111 621 0310 Poistné do Všeobecnej ZP 458,19 € 
111 623 0310 Poistné do ostatných ZP 156,33 € 
111 625001 0310 Na nemocenské poistenie 96,85 € 
111 625002 0310 Na starobné poistenie 968,59 € 
111 625003 0310 Na úrazové poistenie 55,34 € 
111 625004 0310 Na invalidné poistenie 197,71 € 
111 625005 0310 Na poistenie v nezamestnanosti 64,77 € 
111 625007 0310 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 328,58 € 
 
Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy 
- úsek financovania materských škôl bez PS  
111 633009 09111 Knihy, časopisy, uč. Pomôcky – MŠ Bratislavská (405) - 1 200,00 € 
111 633001 09111 Interiérové vybavenie – MŠ Bratislavská (405) 1 200,00 € 
41 632001 09111 Energie – MŠ Sládkovičova (442) - 520,00 € 
41 632001 09111 Energie – MŠ Slánska (431) 520,00 € 
 
Kapitola odboru správy mestského majetku 
41 0660 633006 Všeobecný materiál – Nájomné byty - 500,00 € 
41 0660 634004 Preprava a nájom dopravných prostriedkov – Nájomné byty 500,00 € 
41 01116 632002 Vodné, stočné  - 1 210,00 € 
41 0660 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Nájomné byty 1 210,00 € 
  
Kapitola odboru sociálnych služieb 
41 635006 10201 Údržba a oprava budov, objektov alebo ich častí – DC - 385,00 € 
41 637011 10201 Štúdie, expertízy, posudky – DC 5,00 € 
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41 637004 10201 Všeobecné služby – DC 300,00 € 
41 632003 10201 Poštové a telekomunikačné služby – DC 80,00 € 
 
Kapitola odboru služieb občanom 
111 637001 0133 Školenia, kurzy, semináre - matrika - 1 700,00 € 
111 633010 0133 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - matrika - 200,00 € 
111 633001 0133 Interiérové vybavenie - matrika 300,00 € 
111 633006 0133 Všeobecný materiál - matrika 1 600,00 € 
111 633010 0132 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky – RO - 200,00 € 
111 633006 0132 Všeobecný materiál – RO 150,00 € 
111 637001 0132 Školenia, kurzy, semináre – RO 50,00 € 
 
Kapitola odboru strategického rozvoja 
43 37 911 0443 716 Cintorín Šváby – I. etapa – PD 48 630,00 € 
- z dôvodu nutnosti vykonania geologického prieskumu 
43 37 911 0840 717001 Cintorín Šváby – I. etapa - 50 630,00 € 
43 37 1126 0443 716 Modernizácia a rekonštrukcia Domu smútku Solivar 2 000,00 € 
41 37 01 0474 637005 Špeciálne služby – ekon. oblasť – viacúčelové projekty - 4 952,74 € 
41 37 01 0475 637011 Štúdie, expertízy, posudky – ekon. obl. – viacúčelové pr.  - 486,48 € 
41  3701 928 09121 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Projekt „Interaktívne  
     vyučovanie“ 5 034,96 € 
- vrátenie neoprávnene zúčtovanej časti zálohovej platby po ukončení administratívnej kontroly 
Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre ŠF EÚ.  
 
 
41  3701 992 10703 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Projekt „Kancelária sociálneho 

poradenstva“  404,26 € 
- pri uvedenom projekte bol zakúpený v súlade so schváleným rozpočtom a odobrenou cenovou 
ponukou notebook, ktorý má vyššie technické parametre z dôvodu jeho používania v terénnej 
sociálnej práci v dvoch lokalitách Mesta Prešov, t. j. pripojenie na internet a možnosť 
databázových programov.  
 
43 3701 835b 0912 717002 Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova – neoprávnené náklady - 58 730,00 € 
43 3701 835a 0912 717002 Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova – práce naviac 58 730,00 € 
Dňa 14.9.2011 sa začalo preberacie konanie stavby. Prebieha proces konečného zúčtovanie stavby. 
Zadefinovali sa neoprávnené výdavky, ktoré nemôžu byť zrealizované podľa projektovej 
dokumentácie a rozpočtu z r. 2008 v časti sociálnych zariadení. Neoprávnené výdavky sú súčasťou 
zmluvy o poskytnutí NFP v časti rozpočet aj ako merateľný ukazovateľ.  
 
Stavebný úrad 
111 38 01 0451 632003 Poštové a telekom. služby – pozemné komunikácie - 700,00 € 
111 38 01 0451 633006 Všeobecný materiál – pozemné komunikácie - 600,00 € 
111 38 01 0451 633001 Interiérové vybavenie – pozemné komunikácie 1 300,00 € 
 
Kapitola odboru hlavného architekta mesta 
41 0540 716 Projektová dokumentácia – zeleň - 8 500,00 € 
- z dôvodu obstarania PD sadových úprav pri NS Centrál  z cudzích zdrojov 
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41  0443 637001 Architectural Week Praha 2011  8 500,00 € 
- Architectural Week Praha 2011 je medzinárodná prezentačná akcia realizovaných a 
pripravovaných architektonických projektov vybraných reprezentantov miest krajín V4, spojená so 
stretnutím so zástupcami finančných, developerských, architektonických a stavebných spoločností 
a médií z vyše 30 krajín sveta. Uskutoční sa v priestoroch Pražského hradu v októbri 2011 pod 
záštitou veľvyslancov a ministerstiev kultúry krajín V4. 
 
4. Požiadavky na úpravu rozpočtu medzi kapitolami 
 
Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy 
41 0912 717002 Rezerva na financovanie neopráv. nákladov k projektom ZŠ -139 432,66 € 
 
Kapitola odboru strategického rozvoja 
43 37 837b 0912 717001 ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia -  

vlastné zdroje - neoprávnené náklady 139 432,66 € 
Dňa 30.8.2011 sa začalo preberacie konanie stavby, na ktorom boli počas obhliadky spísané chyby 
a nedorobky. Tieto má dodávateľská firma do 30.9.2011 odstrániť a po ich odstránení bude začaté  
kolaudačné konanie a následne bude vykonaná dofakturácia neoprávnených výdavkov vo  výške 
139 432,66 €, ktoré sú viazané na kapitole všeobecná pokladničná správa. 
 
5. Požiadavka na zrušenie viazanosti 
 
Kapitola organizačného odboru 
- žiada o uvoľnenie viazanosti v sume 4 000,00 € na položke 01116 635006 Údržba budov, 
objektov alebo ich častí z dôvodu havarijného stavu - zatekajúca strecha na  budove Ul. Jarková 
24, nad priestormi mestskej polície. 
 
Stavebný úrad 
- žiada o uvoľnenie viazanosti v sume 5 285,00 € na položke 41 38 02 0443 611 Tarifný plat, 
osobný plat, základný plat, z dôvodu, že znížený rozpočet nebude postačovať na vykrytie miezd 
stavebného úradu v III. štvrťroku, 
- žiada o uvoľnenie viazanosti v sume 300,00 € na položke 41 38 02 0443 637001 Školenia, kurzy, 
semináre z dôvodu uskutočnenia školení k stavebnému zákonu. 
 
Kapitola odboru správy mestského majetku 
- žiada o uvoľnenie viazanosti v sume 5 000,00 € na položke 41 0510 637004 Všeobecné služby – 
nakladanie s odpadmi – vývoz odpadkových košov z dôvodu nedostatočného finančného krytia na 
objednanie prác za mesiac december 2011 za vývoz odpadkových košov a zber kôpok a to jednak 
z dôvodu krátenia tejto položky v RO č. 1 o 10 000 €, ako aj z dôvodu úhrady faktúr za činnosť 
zrealizovanú v novembri a decembri 2010 uhradenú z rozpočtu roku 2011  v sume 33 774,47 €, čo 
predstavuje 24 % z celkovej sumy. 
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6. Návrh rozpočtových opatrení 
 
A. PRÍJMY 
Zvýšenie rozpočtu príjmov 
Bežný transfer na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva 17 017,50 € 
Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu 9 244,55 € 
Bežný transfer na rozšírenie kamerového systému 33 000,00 € 
Bežný transfer na podporu rozvoja sociálnych služieb (pre ZpS Harmónia, Cemjata) 12 500,00 € 
Bežný transfer na realizáciu projektu „Zabezpečenie technických zariadení na zlepšenie 
manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  
(pre ZpS Náruč, Veselá) 34 000,00 € 
Granty pre ŠJ Bratislavská 160,00 € 
Prevod z RF na úhradu poslednej platby pre ZŠ Prostejovská (refundácia z RO ROP) 216 109,42 € 
Prevod z rezervného fondu 350 647,80 € 
Prevod z mestského fondu ŽP 7 000,00 € 
 
Zníženie rozpočtu príjmov 
Bežný transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia - 138,51 € 
 
Príjmy rozpočtových organizácií 
Granty pre Zariadenie pre seniorov, Harmónia, Cemjata 1 389,00 € 
Granty pre Zariadenie pre seniorov, Náruč, Veselá 6 800,00 € 
 
Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov 687 729,76 € 
 
B. VÝDAVKY 
Zvýšenie rozpočtu výdavkov 
Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy 
Bežný výdavky pre ŠJ Bratislavská 160,00 € 
Mestská polícia 
Bežné výdavky na chránenú dielňu 9 244,55 € 
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – rozšírenie kamer. systému 33 000,00 € 
Kapitola odboru strategického rozvoja 
ZŠ Prostejovská – výpočtová technika – vl. zdroje do doby refundácie z EÚ 23 882,49 € 
ZŠ prostejovská – celková rekonštrukcia – vl. zdroje do doby refundácie z EÚ 192 226,93 € 
Vypracovanie PD za účelom vybudovania zábrany proti povodniam v lokalite Šidlovec 7 000,00 € 
PD – káblová prípojka NN v areáli IPZ, a. s. Záborské 2 280,00 € 
Realizácia káblovej  prípojky NN v areáli IPZ, a. s. Záborské 48 367,80 € 
Kapitola odboru správy mestského majetku 
41 0451 635006/24 Údržba MK – dopravné značenie 25 000,00 € 
41 0510 637004/11 Všeobecné služby – nakladanie s odpadmi a likvidácia 250 000,00 € 
41  0620 635006/01 Údržba verejnej zelene 25 000,00 € 
 
Zníženie rozpočtu výdavkov 
Kapitola odboru hlavného architekta mesta 
Bežné výdavky na prenesený výkon v oblasti životného prostredia - 138,51 € 
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Výdavky rozpočtových organizácií 
Bežné výdavky na nákup polohovateľných postelí (ZpS Harmónia, Cemjata)  13 889,00 € 
Bežný transfer na realizáciu projektu „Zabezpečenie technických zariadení na zlepšenie 
manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  
(pre ZpS Náruč, Veselá) 40 800,00 € 
Bežné výdavky pre základné školy (podľa rozpisu poskytovateľa – KŠÚ) 17 017,50 € 
 
Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov 687 729,76 € 
 
 
C. ÚPRAVY  V RÁMCI  KAPITOLY 
 
Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy 
- úsek financovania materských škôl bez PS  
111 633009 09111 Knihy, časopisy, uč. Pomôcky – MŠ Bratislavská (405) - 1 200,00 € 
111 633001 09111 Interiérové vybavenie – MŠ Bratislavská (405) 1 200,00 € 
41 632001 09111 Energie – MŠ Sládkovičova (442) - 520,00 € 
41 632001 09111 Energie – MŠ Slánska (431) 520,00 € 
 
Kapitola odboru správy mestského majetku 
41 0660 633006 Všeobecný materiál – Nájomné byty - 500,00 € 
41 0660 634004 Preprava a nájom dopravných prostriedkov – Nájomné byty 500,00 € 
41 01116 632002 Vodné, stočné  - 1 210,00 € 
41 0660 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Nájomné byty 1 210,00 € 
  
Kapitola odboru sociálnych služieb 
41 635006 10201 Údržba a oprava budov, objektov alebo ich častí – DC - 385,00 € 
41 637011 10201 Štúdie, expertízy, posudky – DC 5,00 € 
41 637004 10201 Všeobecné služby – DC 300,00 € 
41 632003 10201 Poštové a telekomunikačné služby – DC 80,00 € 
 
Kapitola odboru služieb občanom 
111 637001 0133 Školenia, kurzy, semináre - matrika - 1 700,00 € 
111 633010 0133 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - matrika - 200,00 € 
111 633001 0133 Interiérové vybavenie - matrika 300,00 € 
111 633006 0133 Všeobecný materiál - matrika 1 600,00 € 
111 633010 0132 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky – RO - 200,00 € 
111 633006 0132 Všeobecný materiál – RO 150,00 € 
111 637001 0132 Školenia, kurzy, semináre – RO 50,00 € 
 
Kapitola odboru strategického rozvoja 
43 37 911 0443 716 Cintorín Šváby – I. etapa – PD 48 630,00 € 
43 37 911 0840 717001 Cintorín Šváby – I. etapa - 50 630,00 € 
43 37 1126 0443 716 Modernizácia a rekonštrukcia Domu smútku Solivar 2 000,00 € 
41 37 01 0474 637005 Špeciálne služby – ekon. oblasť – viacúčelové projekty - 4 952,74 € 
41 37 01 0475 637011 Štúdie, expertízy, posudky – ekon. obl. – viacúčelové pr.  - 486,48 € 
41  3701 928 09121 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Projekt „Interaktívne  
     vyučovanie 5 034,96 € 
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41  3701 992 10703 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov – Projekt „Kancelária sociálneho  
     poradenstva“  404,26 € 
43 3701 835b 0912 717002 Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova – neoprávnené náklady - 58 730,00 € 
43 3701 835a 0912 717002 Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova – práce naviac 58 730,00 € 
 
Stavebný úrad 
111 38 01 0451 632003 Poštové a telekom. služby – pozemné komunikácie - 700,00 € 
111 38 01 0451 633006 Všeobecný materiál – pozemné komunikácie - 600,00 € 
111 38 01 0451 633001 Interiérové vybavenie – pozemné komunikácie 1 300,00 € 
 
Kapitola odboru hlavného architekta mesta 
41 0540 716 Projektová dokumentácia – zeleň - 8 500,00 € 
41  0443 637001 Architectural Week Praha 2011  8 500,00 € 
 
Rozpočtové organizácie  
Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 
633004 Bežné výdavky - Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - 6 100,00 € 
713004 Kapitálové výdavky - Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia  6 100,00 € 
 
 
D. ÚPRAVY MEDZI KAPITOLAMI 
 
Kapitola Všeobecnej pokladničnej správy 
41 0912 717002 Rezerva na financovanie neopráv. nákladov k projektom ZŠ -139 432,66 € 
Kapitola odboru strategického rozvoja 
43 37 837b 0912 717001 ZŠ Prostejovská - celková rekonštrukcia - 

vlastné zdroje - neoprávnené náklady 139 432,66 € 
 

 
E. ZRUŠENIE VIAZANOSTI 
 
Kapitola organizačného odboru 
01116 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí  4 000,00 € 
 
Stavebný úrad 
41 38 02 0443 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat  5 285,00 €  
41 38 02 0443 637001 Školenia, kurzy, semináre  300,00 € 
 
Kapitola odboru správy mestského majetku 
41 0510 637004 Všeob. služby – naklad. s odpadmi – vývoz odpadkových košov  5 000,00 € 
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Financmi komisia MsZ 
Hlavmi 73 
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Presov, 12.9.2011 

vAsLIST ZNACKY: ZODNA: NASA ZNACKA: 700/11 VYBAVUJE: 

Vec : Ziadost' 0 narysenie prispevku na rok 2011. 

Vzhl'adom na to, ze pre rok 2011 bol rapidne znizeny prispevok z bezneho transferu 
( v roku 2010 povodne schvaleny vo vyske 500 000 €, v roku 2011 po upravach vo vyske 
441 000 €) dovol'ujeme si Vas poziadat' 0 jeho narysenie v ciastke 30 000 €. 

Z prispevku bude potrebne uhradit' predovsetkym energie v 7 objektoch, ktore 
spravujeme a sluzia na nasu cinnost' ( vyse 18 900 € ). 

Aby nedoslo ku stagnacii kulturnych aktivit v nasom meste, podali sme niekol'ko 
projektov s vyuzitim financnych prostriedkov z EU ( prostrednictvom EHMK a PSK Presov ). 
V ramci 4 schvalenych projektov (schvalena suma 59373,75 €) je prijimatel' - PKO Presov 
povinny podiel'af sa na spolufinancovani projektov vo vyske 5 % z celkovych pozadovanych 
nakladov, co predstavuje ciastku 7 328 €. 

Zaroveri sme museli odstranit' havarijne stavy na objektoch Exnarova ( kanalizacia ) 
vo vyske 2378 € a v kine SCALA (kanalizacia a vonkajsia sachta ) vo vyske 1 345 €. 

Verime, ze po zvazeni uvedenych dovodov, bude nasa ziadost' vybavena kladne, za co 
Yam vopred d'akujeme. 

S pozdravom
r-::--:-:-"-:-"'---~-

Park kultury a oddychu 
Hlavn6 c. 50 
PRESOV 

.----~-. ~_f 

Na vedomie: 
In! Jozef Visiiovsky, prednosta MsU 
lng. Maria Novdkovd, ved FO 
lng. MiroslavHudak, ved. odb. MM a MO 

Mgr. Emil CHLAPECEK 
riaditel' PKO -

Estrfldy, koncerty, kurzy, lunapar#<y, prenajom objektov, ozvutenie, videozaznam, dychova hudba J. Piischla, Sarisan, 
Sari!antek, maioretky, detske maioretky, , Tanetny klub SARIS, Hit-rock, tanetne kruiky. KultUme zariadenia: 
Druiba -ul. Volgogradska tel. 7718 601, CENTRUM-ul. Prostejovska tel.7 710 841, SEKtOV- ul. Exnarova tel. 7701435, 
Kultumy dom Solivar 770452, SVASY- ul. Svabska tel. 7704 795, Technicko-prevadzkove oddelenie 
Bankove spojenie: VUB PreAov, ~. u~tu: 730·572/0200 ico. 187437 
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Mesto Presov� 

Od: Odbor strategickeho rozvoja� Pre: Odbor financny 

Vee: OSR- odd. OIV na RO c. 5- zdovodnenie� Datum:20.09.2011 

Ku ZS CSl. arrnady: 

V suvislosti s rekonstrukcnyrni pracarni na ZS Csl. armady vznikli naklady na prace, ktore neboli zahrnute do 
rozpoctu: 

I. obj. - Deliaca priecka na III. NP ( oddelenie fyzikalnej ucebne od schodiska) -� 174,27 € bez DPH 
I. obj. - Vymena dvier, prahy, natery zarubne - 13 183,61 € bez DPH 
II.obj. - Vymena dvier, prahy, natery zarubne - 11 450,65 € bez DPH 
III.obj. - Vymena dvier, prahy, natery z<irubne - 4796,98 € bez DPH 

Spolu:� 30 005,51 € bez DPH 
36 006,62 € s DPH 

V zhotovenej projektovej dokumentacii boli sucast'ou rozpoctu v casti opravnenych nakladov pre objekty I.,� 
II., III. zahrnute polozky "VybUranie kovovych dvernych zarubni do 2 rrr'" v celkovej sume 609,12 € s DPH.� 
Projektant do rozpoctu nezahmul polozku montaz zarubni, rnontaz prahov, a neuvazoval ani s vyrnenou� 
dvier v triedach, ktore su v dezolatnom stave.� 
Z toho dovodu v zaujme urychlenia prac na I. objekte, ktory je v sucasnej dobe pred ukoncenim, navrhujeme� 
nedemontovat' zarubne ale jestvujuce zarubne natriet', namontovat' nove prahy a stare dvere nahradit' novyrni� 
laminatovymi, ktore z hl'adiska financnej narocnosti su lacnejsie ako lat'kove, ktore pozadoval projektant.� 

-�

Meno a priezvisko, funkcia/pracovne zaradenie a podpis veduceho zamestnanca odosielajuceho 
organizacneho utvaru: 
Ing. Andrea Burdova, ved OIV 

/ /�F - MsU/SP-01/8/1 
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