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9 Návrh 
na poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj Vydanie: l 

telesnej kultúry pre spoločnosť ANTES Pro, s.r.o. 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiterstva v Prešove 

dňa: 27.06.2012 číslo: .. ./2012 

k návrhu na poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej 
kultúry pre spoločnosť ANTES Pro, s.r.O. 

Mestské zastupiterstvo v Prešove 

schvaruje 

al poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry pre spoloč
nosť ANTES Pro, s.r.o. z rozpočtu mesta Prešov rok 2012 vo výške 187000 € 
s účelovým použitím v zmysle prílohy Č. 5 tohto materiálu 

bI zmenu rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 - rozpočtové opatrenie č.4 takto: 

Kapitola odboru správy mestského majetku - Sekcia majetková a ekonomická 
2341 0810644001 Bežný transfer pre MSS Prešov s.r.o. - 187 000 Eur 
2341 0810644002 Bežný transfer pre ANTES Pro s.r.o. 187000 Eur 
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" Komisia Mestského ustuplterstva v Preiove SIIua 

ikolstva a telesnej kultúry 111 
Mesto 

Prešov 

UZNESENIE 

z 15. riadneho usadnutia 

komisie Mestského ustuplterstva v Preiove 


ikolstva a telesnej kultúry 


dňa:17.04.2012 eJslo: 1712012 

k ústnej informácii o vyhodnoteni verejnej obchodnej súfaže na prenájom 
nehnuternostJ - zimného Itadi6na ICE ARÉNY v Pre§ove. ktorú podala predsedntčka 
komisie 

Komisia Mestského ustup.terstva v Preiove 
ikolstva a telesnej kultúry 

berie na vedomie 

ústnu informáciu o vyhodnoteni verejnej obchodnej súfaže na prenájom 
nehnuternosti - zimného ltadi6na ICE ARENY v PreAove, 

odporúaa 

informáciu o vyhodnotenf verejnej obchodnej súfafe na prenájom nehnuternostl 
zimného Atadi6na ICE ARÉNY v Prelove prerokovaf na zasadnutf MsZ v Prelove . 

~.~J.#........ : ........................ ~L..................... . ................. ~........ 

Mgr. KatarJna Kireta Doc. PhDr. Stefánia AndraičJková, PhD.,MPH 
sekretárka komisie predsednfčka komisie 

Dostanú: OVerovatelia zápisnice: /'," "" 

podra rozderovnlka 


Mgr. Janetle Langová .... ~.~.... 
f / 

PaedDr. Patrik Tomič ........ ': ........... :.:... 

l 
~, 
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8 Návrh 
na poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj Vydanie: 1 

telesnej kultúry pre spoločnosť ANTES Pro, s.r.o. 
Mesto Pre~ov 

Dôvodová správa 
MsR začiatkom tohto roku prijala uznesenie, v ktorom žiadala primátora mesta 

o zefektívnenie činností v mestských spoločnostiach. Aj na základe tohto uznesenia 
bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na prenájom a efektívne využitie zimného 
štadióna s dôrazom na podporu a rozvoj klubov využívajúcich ľadovú plochu na 
zimnom štadióne. 

Súťažné podmienky boli riadne zverejnené na úradnej tabuli na stránke mesta 
Prešov od 24.02.2012 - 12.03.2012 a dňa 22.03.2012 boli predložené ponuky 
vyhodnotené (príloha č.1, prl/oha č.2) a následne bolo oznámené spoločnosti ANTES 
Pro, s.r.o., IČO: 36192422, že splnila všetky súťažné podmienky a že v súťaži bola 
úspešná. 

Súčasťou jej pôvodnej ponuky bola aj požiadavka na poskytnutie dotácie na 
prevádzku zimného štadióna vo celkovej výške 320000 €Irok (prl/oha č.3). Ak 
spoločnosti ANTE S Pro, s.r.o bude poskytnutá táto dotácia, poskytne všetkým 
existujúcim mládežníckym klubom ľad bezplatne. V súčasnosti všetky mládežnícke 
kluby platia za ľad 5 €/hod. 

Ponuka ANTES Pro, s.r.o. obsahuje v tejto súvislosti aj garanciu, nakoľko má 
záujem na rozvoji ľadových športov, že kluby dostanú minimálne taký počet 
ľadohodín ako doteraz, presnejšie že dostanú toľko ľadohodín, ako je priemer hodín 
za posledné 2 roky, resp. toľko ľadohodin, koľko stanovujú metodické pokyny zväzov 
jednotlivých športov, maximálne však 2700 fadohodín, čo je viac ako mali v zmysle 
predloženej výročnej správy MSS Prešov s.r.o. kluby doteraz. Kluby počas uplynulej 
sezóny požadovali viac ľadohodín na tréningy ako im boli poskytnuté. 

Ponuka ANTE S Pro, s.r.o obsahuje aj ponuku nájmu vo výške 33000 Eur 
ročne, ktoré sa zaväzuje použiť na investície, či opravy objektu zimného štadióna aj 
s náčrtom časového harmonogramu (prl/oha č.2). Jedná sa o niektoré kabíny, 
vestibul a pod. 

MSS Prešov s.r.o. má platiť v zmysle svojej nájomnej zmluvy nájom za všetky 
objekty 54 651,60 Eur, čo je za zimný štadión 33 000 Eur, v súčasnosti však dlhuje 
mestu Prešov na nájme 133519,38 €. MSS Prešov s.r.o. počas doby nájmu 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov do objektu zimného štadióna 
neinvestovala. 

Dňa 16.04.2012 bola žiadosť o dotáciu pre spoločnosť ANTE S Pro, s.r.o. 
predložená komisii Mestského zastupiteľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry, 
ktorá ju zobrala na vedomie a odporúčala na prerokovanie v mestskom 
zastupiteľstve. 

F - MsÚ/SP-O 112311 
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id Návrh 
na poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj Vydanie: 1 

telesnej kultúry pre spoločnosť ANTES Pro, s.r.o. 
Mesto Prešov 

Na základe rokovaní, spoločnosť ANTES Pro, s.r.o. upresnila účel využitia, 
resp. čerpania dotácie, a tým požaduje na prevádzku zimného štadióna na rok 2012 
dotáciu vo výške 187000 E. Tá je vypočítaná podľa počtu poskytnutých fadohodín 
pre kluby využívajúce ľadovú plochu takto: 
maximálny počet hodin pre kluby za sezónu Iresp. rokl je 2700. Keďže ľadová 
sezóna je január - marec a august - december každého roku, tzn. cca 8 mesiacov, 
počet fadohodín je vypočítaný ako 2700 Imax počet! : 8 Imesiacov celkovo ročneJ = 
337,5 x 5 mesiacov laugust-decem./ = 1687,5 I zaokrúhlene na 1700 radohodin. 
Keďže cena ľadohodiny v zmysle podkladov doterajšieho nájomcu - MSS Prešov 
s.r.o. je 110 € bez DPH, tá sa vynásobí max. počtom hodín na rok 2012, čo je 1700 
a dostaneme sumu dotácie vo výške 187 000 €. 

Táto dotácia sa zúčtuje podľa čerpania hodín jednotlivými klubmi a v prípade, 
že kluby ľadohodiny nevyužijú, maximálna dotácia 187 000 € sa nedočerpá. Na 
základe tejto dotácie spoločnosť ANTES Pro, s.r.o. poskytne vyššie spomínaným 
klubom ľad bezplatne. 

Poskytnutím tejto dotácie sa dosiahne predpokladaná úspora v rozpočte 
mesta Prešov vo výške 24 236 E, ktorá vychádza z nasledujúcich údajov: 

Požiadavka do rozpočtu od predchádzajúceho nájomcu, potrebná na činnosť 
a prevádzku MSS, činila sumu 530592 E (príloha čA), v rámci tvorby rozpočtu a s 
tým spojeným škrtaním, sa do rozpočtu pre MSS Prešov s.r.o. nakoniec dostala 
suma 504876, čo je suma 025716 € nižšia. 

Z výročnej správy vyplýva, že MSS spravuje tieto objekty: bazén Šťuka, bazén 
Delfín, Hotel Senátor a zimný štadión. MSS na bazénoch spolu vykázala stratu vo 
výške 170 683 € a stratu na Senátore vo výške 38 673 €. 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že predpokladaná úspora dosiahne sumu: 
530 592 Irozpočet! - 170 683/strata bazényl = 359 909 - 38 673/strata SenátorI = 
321 236 €, čo by mala byť strata na zimnom štadióne .... Keďže celková, maximálna 
požadovaná dotácia spoločnosti ANTES Pro. s.r.o je v maximálnej výške 
297 000 E, tak úspora by mala dosiahnuť minimálne sumu vo výške 24 236 E. Vo 
výročnej správe je aj strata vo výške cca 60 000 €, nepridelená k žiadnemu objektu, 
táto ak by sa rozdelila % na jednotlivé objekty, úspora na zimnom štadióne by mala 
byť ešte vyššia ako je uvedená vyššie. 

Presná suma bude známa až pri koncoročnom vyúčtovaní dotácie 
v zmysle VZN. 
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Príloha Č. 1 

9 
 Zápis z vyhodnotenia ponúk 

Strana 

111Obchodná verejná súťaž na prenájom 
por. Č. 1/2012Mesto Prešov 

Dňa 22.3.2012 sa uskutočnilo otvorenie obálok a vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nelmuteľností: 

AI pozemkov: 

- parc. č. KNC 7231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5288 ml, 

- parc. č. KNC 7232, vodná plocha o výmere 705 ml, 

- parc. Č. KNC 7233/1, ostatná plocha o výmere 8707 m2

, 


- parc. Č. KNC 723312, ostatná plocha o výmere 1237 m2
, 


- parc. č. KNC 7233/3, ostatná plocha o výmere 3 m2
• 


- parc. Č. KNC 7233/4, ostatná plocha o výmere 3 ml, 

- parc. č. KNC 7233/5, ostatná plocha o výmere 19 ml, 

- parc. Č. KNC 7234/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3343 mZ, 

- parc. Č. KNC 723412, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 mZ, 

- parc. Č. KNC 7234/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2

, 


- parc. Č. KNC 7234/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2
, 


- parc. Č. KNC 7234/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2
, 


spolu pozemky o celkovej výmere 19994 ml v k. ú. Prešov, vedené na LV Č. 6492, 

a 


BI stavieb: 

Zimného štadióna, s. Č. 4190 umiestneného na pozemku parc. č. KNC7231, 

bazénu bez s. č. umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7232, 

parkoviska bez s. Č. umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7233/1. 

parkoviska bez s. Č. umiestneného na pozemku parc. Č. KNC 7234/l, 

trafostanice, s. Č. 8698 umiestnenej na pozemku parc. Č. KNC 7234/3, 

strojovne, s. Č. 8699 umiestnenej na pozemku parc. Č. KNC 7234/4, 


všetko v k. ú. Prešov, vedené na LV Č. 6492, pričom súčasťou nájmu je aj prislúchajúci hnutel'ný majetok. 

Obchodná verejná súťaž bola zverejnená na úradnej tabuli, webovej stránke v termíne 24.2.2012- 12.3.2012: 

Počet ponúk: 2 

llZáujemca: ANTES Pro s.r.o., Cyrila a Metoda I, 071 OJ Michalovce, IČO: 36192422 

Ponúknutá cena: 33 ooO€lrok 

vý§ka investícií: 33 000 € 

Zlolená zábezpeka: 3 ooo€ 


2/Záujemca: Krasokorčuliarsky klub /KRASO Prešov/, Prost~jovská 109, 080 O l Prešov, IČO: 31303005 
Ponúknutá cena: IS 000 €Irok 
výška investfcif: 15 000 € 
Zložená zábezpeka: nie 

Ponuka záujemcu Krasokorčuliarsky klub bola z obchodnej verejnej súťaže vylúčená, pretože záujemca 
nesplnil súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, a to nezložil zábezpeku v zmysle 
súťažných podmienok a ponuka bola doručená po lehote stanovenej na predkladanie návrhov. 

Vzhl'adom na vyššie uvedené, a na skutočnosť, že záujemca ANTES Pro s.r.o., splnil všetky súťažné 
podmienky a ponuku zaslal v stanovenej lehote, táto ponuka bola úspešná. 

V Prešove dňa 22.3.2012 
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Názov: Zimný štadión 

Miesto: Pod Kalváriou 50, Prešov 

I: Úvod: 

Šport v súčasnosti je jedným z prostriedkov rozvoja spoločnosti, budovania národného povedomia a vlastenectva. 
Propaguje daný región, pomáha nie len upevňovať zdravie človeka, ale je aj jedným z príjemných spôsobov trávenia 
voľného času pre rôzne vekové kategórie: Je to prostriedok ako bojovať proti rasizmu, drogám, rozdielom 
v spoločenskom postavení medzi deťmi, intolerancii a iným. 

Pravidelná športová a telovýchovná činnosť v rekreačnej, výkonnostnej alebo vrcholovej podobe vedie deti a mládež 
nielen k vytváraniu si pozitívnych zdravotných, hygienických, ale aj spoločenských návykov, ktoré vedú k zdravému 
životnému štýlu, ale aj lepšej fyzickej zdatnosti a výkonnosti. Aj to je dôvod prečo športu venovať väčšiu pozornosť 
a pousilovať sa o rozvoj všetkých náležitosti, ktoré ho ovplyvňujú. 

2. Ciel' a využitie: 

V dnešnej dobe vzniká množstvo športových klubov, občianskych združení a neziskových organizácií zameraných na 
rozvoj športu u detí a mládeže, ale nie vždy majú adekvátne podmienky a priestor pre vykonávanie svojej športovej 
činnosti. Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku, krajské mesto a metropola východného Slovenska, má veľa 
základných, stredných ale aj vysokých škôl s rôznym zameraním, čo znamená veľký športový aj kultúrny potenciál 
medzi deťmi a mládežou. 

Táto ponuka je konkrétne 7..ameraná na efektívne využitie zimného štadióna, podporu a rozvoj ľadových športov. 

Na Prešovskom zimnom štadióne pôsobí t. č. päť športových klubov, ktoré sa venujú J'adovým športom - seniorsky 
hokej, mládežnícky hokej, ženský hokej, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, a veľký záujem o l'adje aj zo strany 
verejnosti, amatérskych hokejistov a ,,komercie". 

Počet ľadohodín pre mládežnícke kluby bude efektívne, kompromisne a konformne rozdelený podľa priemerného 
počtu za posledné dve sezóny, v súlade s požiadavkami, alebo metodickými pokynmi zväzov jednotlivých športov 
/minimá1ne ako priemer počtu hodín, za uplynulé dve sezóny/ 

Počet l'adohodín pre verejnosť VEKO bude zachovaný l -2 hodiny cez víkend lpodľa rozlosovania zápa'lOv, pretekov 
a turnajov športových klubov/najneskôr od mesiaca október. 

I 

Výhody pre kluby a verejnost': 

Cena l'adu pre existujúce športové kluby Iteraz 5,00,00 euro/-O,OOeur 

Cena J'adu pre VEKO /teraz 1,20,00 euro/- 1,00 eur 

ZI'avy v skorých ranných a neskorých večerných hodinách. 

Teplá voda v sprchách, teplo v kabínach, optimálna kvalita "adu 

Efektívne využitie objektu pre spoločenskú a športovú činnosť v mesiacoch, v ktorých nie je k dispozícii I'ad 

4. Ponuka na prenájom: 

Nájom vo výške 33 000 eur ročne, ktorý bude započítaný za investície do majetku Mesta vo výške nájmu /33.000 eur 
ročne!, kde investovať budeme podľa časového harmonogramu: 
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= v roku 20 i 2-13 rekQnštrukcialnové! osvetlenia 

~ v roku 2012 rekonštrukcia kúrenia 

= v roku 2012-l3 rekonštrukcia vestibulu 

': V roku 2012-13 úprava hľadiska 

=: v toku 2012-14 rekonštrukcia ešte neopravených kabín 

== v roku 2012-14 iné investície po dohode s Mestom 

Zníženie dotácie /či iného príspevku! Mesta Prešov na zimný štadión na sumu 320000 Eur ročne. 

Zdarma ľad pre existujúce športové kluby, za predpokladu vyššie uvedene:í dotácie! či iného prispevku Mesta Prešov!, 


čím sa zabezpečí max. rozvoj radových športov v Prešove 


Podpora seniorského hokeja v Prešove 


Zníženie cien I'adu pre y;eréjnosť7VEKO/ 


Efektívne, kompromisné a konformné rozdelenie ľadohodíníviď vyššiel 

Novým osvetlením sa výrazné odl'ahčí zaťaženie strechy 

Po dohode s Mestom okamžitý začiatok výstavby malej tréningovej haly 

5. Prehlásenie sút'ažiaceho 

Spoločnosť prehlasuje, že nemá voči vlastníkovi žiadne dlhy 

Spoločnosť prehlasuje, že preinvestuje i'lou uvedené tln. prostriedky podra vyššie uvedeného časového harmonogramu 

Spoločnosť prehlasuje, že počas trvania nájmu zabezpečí prevádzkyschopnosť predmetu nájmu, vrátane všetkých jeho 

bežných opráv na vlasmé náklady 

Majiteľ spolocnosti prehlasuje. že má niekoľkoročné skúsenosti s prevádzkovaním zimného štadióna a to od roku 


2007 


V Michalovciach 08.03.2012 

Zdenko Kochta 
konater 
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Pri mlyne 3, 080 01 Prešov, e-mail: lmfcs(t1intcrdnDl.sk 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Hlavná 73 
Prešov OgO O I 

VEC: Žiadosť o poskytnutie dotácie 

Na základe oznámenia o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže na prenájom 
nehnuteľnosti - zimného štadiónu v Prešove Vás žiadam v zmysle našej ponuky a aj na 
základe VZN 14912005 o schválenie/poskytnutiel dotácie na prevádzku zimného štadiónu 
v celkovej výške 960 000 Eur na dobu trvania nájomného vzťahu, čo činí 320000 Eur lročne. 
Teda na tento rozpočtový rok sa jedná o alikvotnú casť vo výške 113 333 Eur. v prípade že 
zmluva nadobudne účinnosť od 1.mája lO J1. 

S pozdravom 
Id'ITESPRO 

spol. s r.G. .. í' 
'ť •. (~ 

Zdenko Kochta 
komu.:r 

http:lmfcs(t1intcrdnDl.sk
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Príloha Č. 4ROZPOCET MSS PRE~OV, S.r.O. - aktivity v oblasti športu spolu 

údaje v vE SKUT..Q.CNOST PRED.VYSl. ROZPOCET 
Rok C1.1.7.201V 2011 2012 2013 2014 

1.IVYNOSY CELKOM (bezdotjcle) 54009 229 783 209220 215497 202123 
1.1 SLUlBY 41813 70985 74200 76426 78688 

1.1.1 prenáJom priestorov.....-- 746 956 1000 1030 1030 

1.1.2 ubytovanie O O II O O 
1.1.3 iné 41067 70029 73200 75396 77658 

1.2 PREDAJ TOVARU O O O O O 
1.3 OSTATNÉ 12196 1587$7 135020 139071 123436 

~:. NAKLADY CELKOM 410110 760 ~75 804096 854828 898999 
2.1 MATERIALOVE 163336 334526 357681 381987 407188 

2.1.1 spotreba materiálu 

2.1.2 spotreba energie 

14352 

148984 

34460 
300067 

36610 

321071 

38441 

343546 395~367594 

2.1.3 náklady na obstaranie predaného tovaru a spotreba surovín O O O O O 
2.2 ODPISY DHaNM 21986 34736 35160 35660 36160 
2.3 OSOBNÉ NÁKLADY 168483 269921 282136 299245 314207 

2.3.1 MZDOVÉ PROSTRIEDKY 117784 194160 203868 218138 229045 

2.3.2 POISTNÉ DO FONDOV 44758 64081 66004 67984 71383 

2.3.3 PRIDEL DO SF 863 1541 1618 1731 1818 

2.3.4 PRlsPEVOK NA STRAVU 5078 10139 10646 11391 11961 

2.4SLUZBY 52041 109680 117363 125579 128769 
2.4.1 opravy a údržba 8420 14392 17311 18523 193641 

I 

2.4.2 ostatné služby 43621 95287 100052 107055 109 4061 
2.5 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 9 357 364 750 773i 
2.6 OSTATNÉ NÁKLADY Z HOSP. ČiN. 1237 3501 3676 3786 3900 
2.7 OSTATNÉ FINANČNÉ NÁKLADY 3018 7664 7116 7821 8002 

3. HOSPODARSKY VYSLEDOK -356101 -530592 -694876 -639331 -696876 

(bez dotácie) 

V Prešove, 22. 9. 2011 

am-?~ 
/ 

Vypracovala: Mgr. Ivana Pronerová 
riaditefka MSS PRE~OV, s.r.o. 

\\ , 




2/2 
ROZPOÓET ZIMNÝ STADIÓN Príloha Č. 4 

~J.v vE SKUTOCNOSI PRED.VYSl. ROZPOCET 
Rok 31.7.2011 2011 2012 2013. 2014 

1.IVYNOSY CELKOM (beZ doticle. 48490. 102592 80720 83142 84894 
1.1 SLUZBY 6ST4 11688 11700 12051 12382 

___._ 1.1.1 ptenájom ~storov . 746 956 1000 1030 1030 


1.1.2 ubytovanie O O O O 

1.1.3In6 5828 10712 10700 11021 11352 


1.2 PREDAJ TOVARU O O O O O 
1.3 OSTATNÉ " 41916 B09~4 69020 71 OBi 72512 

~! NAKLADY CELKOM 229332. 448 S06 469033 . 497287 519714 
2.1 MATERIALOVe. 54588 14Q 685 149924 159898 169999 

2.1.1 spotreba materiálu 8781 24858 2601Cl 27311 281
I 

2.1.2 spotreba energie 45807 115807 123 913 132587 141869 
2.1.3 náldady na obstaranie predaného tovaru a spotreba sUl'Ovfn O O O O O1 

2.2 ODPISY DHaNM 21986 34577 35000 35500 36000i 
2.3 OSOBNÉ NÁKLADY 1015~ 163260 170670 181065 1901181 

I 

2.3.1 MZOOvt: PROSTRIEDKY . 69733 115078 12083~ 129210 135 754] 

2.3.2 POISTNÉ OO FONDOV 26499 37664 38794 39958 419561 


. 896
2.3.3 PRIDEL DO SF 468 853 959 1006 

2.3.4 PRlsPEVOK NA STRAVU 4804 9665 10148 10859 11402 

2.4 SLUŽBY 46995 97072 102326 109488 112008 
2.4.1 opravy a údržba 5753 9406 10276 10995 11545 

2.4.2 ostatné slUZby 41242 87666 92050 98493 100483 ,2.5 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 324 324 330 340 
2.6 OSTATNÉ NÁKLADY Z HOSP. ČiN. 1233 3500 3675 3786 3899 
2.7 OSTATNÉ FINANéNÉNÁKlADY 3.018 7107 711~ . 7200 7350 

3. HOSP~RSKY VfSLEOOK ·180842 -343 91a -388313 . -414125 -434820 

(be;~e) 

IV Prešove, 22.9. 2011 

~ 
Vypracovala: Mgr. Ivana Pronerovä 

~ riaditefka MSS PRESOV, s.r.o. 

~,:~ 



Príloha Č. 5 

ANTESPro S.r.O., Pri Mlyne 3, Pre§ov080 01 

VEC: Účel použitia dotácie z ŕozpočtu mesta 

Predkladáme Vám ná"rh použitia dotácie z rozpočtu mesta Prešov na preplatenie 

radohodin pre kluby využívajúce radovú plochu v maximálnom počte 2700 radohodin ročne, 

čo činí 1700 hodín na rok 2012 (od augusta do decembra 2012) pri cene za radohodinu 110 ( 

bez DPH. Táto dotácia bude následne vyúčtovaná v zmysle prislušného VZN. 

Dňa 18.6.2012 

C..!!~J-
Zdenko KoCht~.fr,iI /.~ 

konater 


