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Informatívna správa o finančnom a materiálnom 

zabezpečení ABC· Centra voľného času 


Vydanie:
V roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto 

Mesto Prešov 	 účelového zariadenia 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 9. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 3.10.2012 	 číslo: .../2012 

k informatívnej správe o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC - Centra 
vol'ného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržatel'nosti tohto účelového 

zariadenia 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC - Centra voľného času v roku 
2012 s návrhom riešenia udržatel'nosti tohto účelového zariadenia 

a 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 

1. 	 zobrať na vedomie informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC -
Centra vol'ného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržatel'nosti tohto účelového 
zariadenia, 

2. 	 schváliť: 

alternatíva 2.1 	 odňatie hnutel'ného a nehnuteľného majetku alokovaného 
pracoviska (Ekopark) ABC - Centra vol'ného času, Októbrová 30, 
Prešova prenechať ho s účinnosťou k 01.01.2013 
a} 	 spoločnosti Prešov REAL, s.r.o., 

alebo 

b) 	 spoločnosti Technické služby mesta Prešov,a.s., 

alternatíva 2.2 vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na ponúknutie majetku 
alokovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centra vol'ného času, 
Októbrová 30, Prešov do prenájmu s podmienkou zachovania 
účelu využitia. 
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8 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Strana 

školstva a telesnej kultúry 1/1 
Mesto 


Prešov 


UZNESENIE 

z 20. riadneho zasadnutia 

komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 


školstva a telesnej kultúry 


dňa: 18.09.2012 číslo: 35/2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

po prerokovaní Informatívnej správy o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC
Centra voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržaternosti tohto účelového 
zariadenia 

prijima uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujima toto 

STANOVISKO 

dňa: 18.09.2012 číslo: 33/2012 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

berie na vedomie 

informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC - Centra voľného 
času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia, 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

odčleniť hnuteľný a nehnuteľný majetok alokovaného pracoviska (Ekopark) ABC -
Centra voľného času a následne ho previesť na niektorú právnickú osobu založenú 
mestom Prešov (príspevkovú alebo rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom 
Prešov) k 01.01.2013, 
- eventuálne ponúknuť na prenájom so zachovaním účelu využitia formou verejnej 
obchodnej súťaže. ................a.~!.2i ........ 


doc. PhDr. Stefánia Andraščlková, P ., 
predsednlčka komisie 

Dostanú: Overovatelia zápisnice: 
podľa rozdeľovn íka 

PaedDr. Patrik Tomič.... .... ......... .. 

F MsÚ/SP-O1/29/1 
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Informatívna správa o finančnom a materiálnom 

zabezpečení ABC - Centra vol'ného času v roku 


Vydanie:
2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto 

Mesto Prešov účelového zariadenia 

Dôvodová správa 

Na základe stanoviska Č. 33/2012 z 20. riadneho zasadnutia komisie Mestského zastupiteľstva 
v Prešove školstva a telesnej kultúry, ktoré sa konalo dňa 18.09.2012, predkladáme informatívnu 
správu o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC - Centra voľného času v roku 2012 
s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia. 

Súčasťou ABC CVČ je od 01.07.2008 alokované pracovisko, bývalé Ekocentrum Holá hora na 
ul. Botanickej č. 11 v Prešove (príloha 1 - Dodatok Č. 3 zo dňa 12.08.2008 k zriaďovacej listine 
ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30 v Prešove zo dňa 31.12.1997). 
V rámci rekonštrukčných prác bolo valokovanom pracovisku už pod správou ABC CVČ na ul. 
Októbrovej č. 30 zrealizovaných viacero činností za účelom odstránenia nedostatkov, 
no predovšetkým obnovenia výchovno-vzdelávacej činnosti: 

postavenie detského ihriska, 

oprava a spevnenie poškodeného murovaného oplotenia a výmena časti pletiva na voliérach 

pre vtáctvo a drobné zvieratá, 

výrub suchých stromov, 

vymaľovanie klubových priestorov, položenie plávajúcej podlahy, 

oprava podlahy z dôvodu narušenia statiky a položenie dlažby v jednej miestnosti, 

rekonštrukcia garáže a zmena účelu jednej časti budovy na prednáškovú a výstavnú 

miestnosť a druhej časti na voliéry pre expozíciu exotických vtákov a opíc, 

výstavba hipodrómu, 


- výstavba voliér pre opice. 

ABC CVČ pracuje v týchto oddeleniach: 

;.. odd. spoločenskej a estetickej výchovy (2 pedagogickí zamestnanci) 

;.. odd. mládeže (J pedagogický zamestnanec) 

;.. odd. techniky (1 pedagogický zamestnanec) 

;.. odd. športu (J pedagogický zamestnanec) 

;.. detský folklórny súbor ROZMARIJA (J pedagogický zamestnanec) 

;.. alokované pracovisko (ďalej Ekopark) a turistika (1,4 pedagogickí zamestnanci) 


Činnosť Ekoparku zabezpečuje vedúca (p. Mňahončáková) a pri realizácii činností daného 
oddelenia jej vypomáha z ABC CVČ Októbrová 30 na 40% vychovávateľ (p. Zuščák). Obaja 
uvedení pedagogickí zamestnanci okrem iných činností, zabezpečujú dozor v Ekoparku počas 
pracovných dní, sobôt a nedieľ. Oddelenie Ekoparku a turistiky má vypracovaný celoročný plán 
pedagogických činnosti. 

V školskom roku 2011/2012 alokované pracovisko (Ekopark) zorganizovalo: 

Výstavu a burzu exotického vtáctva, 

Kľúč od pevnosti (sút'až pre ZŠ a SŠ zameraná na zdolávanie šport. disciplín v prírode), 

Juniáles. 
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Informatívna správa o finančnom a materiálnom 

zabezpečení ABC - Centra voľného času v roku 


Vydanie:
2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto 

Mesto Prešov účelového zariadenia 

Pri týchto podujatiach na zabezpečenie základných hygienických podmienok boli 
z Technických služieb, a.s. mesta Prešov, objednané mobilné WC. Záujmové útvary pri ABC CVČ 
na uL Októbrová 30 (cykloturistický, teraristický a environmentálny), ako aj záujmové útvary 
zamerané na prírodovednú výchovu pracujúce v materských školách, na svoju činnosť od marca do 
júna využívali aj areál Ekoparku. Ostatné pedagogické činnosti (súťaže, olympiády, výstavy .. .) boli 
realizované v priestoroch ABC CVČ na uL Októbrovej 30. 

V školskom roku 2011/2012 bolo v Ekoparku uskutočnených 27 exkurzii, ktorých sa zúčastnilo 
l 208 detí mládeže a dospelých. Počas voľných návštev prišlo do Ekoparku 5760 osôb, z toho 
počas sobôt a nedieľ 4741 osôb. Prevádzka Ekoparku pre verejnosť je zabezpečovaná celoročne 
tj. v zimnom aj letnom režime. Počas pondelkov prebiehajú sanitačné činnosti. Dozor zabezpečuje 
vedúca Ekoparku, vychovávateľ oddelenia turistiky a štyria THP (2 chovatelia + 2 záhradníčky). 

Z dôvodu špecifickosti tohto účelového školského zariadenia, musia chovatelia zabezpečovať 
kŕmenie denne, aj počas štátnych sviatkov. Nadčasy za soboty, nedele a štátne sviatky rieši vedenie 
ABC CVČ na uL Októbrovej 30 čerpaním náhradného voľna, nakoľko nemá v rozpočte na rok 
2012 dostatok finančných prostriedkov preplácanie týchto nadčasov, ani na osobné príplatky. 

Pracovná náplň THP (2 záhradníčky) - práce v areáli aj v budove Ekoparku : 
strihanie plotov, 
orezávanie stromov, 
čistenie údržba interiérových a exteriérových kvetov, 
upratovanie priestorov v budove a vakvateráriu (umývanie okien, podlahy, čistenie klietok, 
estetizácia interiéru a exteriéru), 
sprevádzanie návštevníkov - výpomoc pedagogickým zamestnancom, 

sadenie kvetov, 

upratovanie areálu po návštevníkoch, 

hrabanie a odvoz lístia v jesennom období, 

odpratávanie snehu v zime, 

v prípade potreby výpomoc chovateľom pri kosení trávy, 

počas služieb v soboty a nedele - výpomoc pri kŕmení zvierat v budove, v teráriu a vo 

vonkajších voliéroch pre zvieratá, 

výpomoc pri realizácii príležitostných podujatí, 

zber plodov jabÍk a orechov, 

upratovanie a čistenie detského ihriska, 

zabezpečenie služieb počas sobôt, nedieľ a prázdninového obdobia, 

starostlivosť o čistotu pracovného a záhradníckeho náradia. 


Pracovná náplň THP (2 chovatelia) - práce v areáli aj v budove Ekoparku : 
celoročné kŕmenie zvierat (cca 70 kusov), 
nosenie trávy, sena, vody (v zime sa voda odoberá z budovy, vonku je voda odstavená), 
púšťanie zvierat na pašu v letnom období, 
čistenie voliér, 
kosenie a zvážanie trávy do senníka, 
oprava a údržba voliér pri poškodení spôsobenom zvieraťom, 
odpratávanie snehu v zime, 
v prípade potreby výpomoc záhradníkom pri zvážaní napadaného lístia, 
výpomoc pri sprevádzaní návštevníkov, 
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Informatívna správa o finančnom a materiálnom 

zabezpečení ABC - Centra voľného času v roku 


Vydanie:
2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto 

Mesto Prešov účelového zariadenia 

výpomoc pri realizácii príležitostných podujatí, exkurziách ... , 

čistenie koní a ostatných zvierat, orezávanie kopýt, strihanie hrivy a chvostov ... , 

ručné vykladanie maštaľného hnoja, 

vozenie detí na poníkoch v areáli Ekoparku (návštevy verejnosti a na podujatiach 

organizovaných Mestským úradom mesta Prešov), 

zabezpečenie služieb počas sobôt, nedieľ a prázdninového obdobia. 

Dôležitým problémom, ktorý bráni plnej činnosti alokovaného pracoviska (Ekopark) v rámci 
širšej krúžkovej a záujmovej činnosti a aktivitám smerom k verejnosti, stále ostáva 
odkanalizovanie daného pracoviska. Mestský úrad v Prešove sa týmto problémom zaoberal na 
viacerých pracovných stretnutiach. 

Rozhodnutím stavebného úradu obce Kendice zo dňa 28.10.2010, prot. č. H/2009/30 - Tu, ako 
príslušného stavebného úradu pre vykonanie konania a vydania územného rozhodnutia 
v prípadoch, v ktorých je mesto Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovateľom bolo 
zamietnuté a územné konanie zastavené vo veci Zásobovanie vodou a odkanalizovanie areálu 
Ekopark v Prešove (príloha 2). 

Vzhľadom k súčasným nevyhovujúcim hygienickým podmienkam (chýbajúce napojenie na 
kanalizáciu, nedostatočný počet WC ako pre deti v záujmových útvaroch, tak aj pre verejnosť), 
nemôže byť regionálnym úradom verejného zdravotníctva schválený prevádzkový poriadok 
daného alokovaného pracoviska. Nebolo zrealizované vybudovanie verejného osvetlenia 
prístupovej cesty. 

Na základe uvedených faktov je činnosť alokovaného pracoviska (Ekopark) na ul. Botanickej 
Č. 11 v Prešove obmedzená, a tým znemožňuje, či dokonca bráni v plnej miere realizovať 

a vykonávať plnohodnotnú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť. Rovnako 
obmedzuje zabezpečiť väčší počet detí a žiakov v pravidelnej krúžkovej činnosti, od ktorej sa 
odvíja financovanie originálnych kompetencií. 

K finančnému prehľadu zabezpečenia ABC - Centra voľného času (schválený rozpočet, nárok 
podľa VZN, požiadavky, skutočný stav ... ) slúži stanovisko oddelenia rozpočtu a účtovníctva sekcie 
majetkovej a ekonomickej MsÚ v Prešove (príloha 3). 

ABC CVČ je financované podľa počtu členov v záujmových útvaroch. Doterajší počet členov 
a tým aj výška finančných prostriedkov nepostačuje na mzdy a prevádzku ABC CVČ ajeho 
alokovaného pracoviska (Ekopark) na ul. Botanickej č. ll. Ak má táto jedinečná lokalita slúžiť 
všetkým občanom Prešova aj okolia, navrhujeme nájsť inú formu fungovania a financovania. Pre 
dané alokované pracovisko. 

Riziká zachovania alokovaného pracoviska ABC - Centra vorného času na 
ul. Botanickej č. 11 v Prešove v rámci zachovania výchovno-vzdelávacej činnosti: 

predpokladaná zmena vo financovaní centier voľného času od 01.01.2013, 

neschválený prevádzkový poriadok alokovaného pracoviska ABC - Centra voľného času na 
ul. Botanickej č. 11, bez ktorého nie je možné vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť 
v danom pracovisku. 
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 Informatívna správa o finančnom a materiálnom 

zabezpečení ABC - Centra voľného času v roku 


Vydanie:
2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto 

Mesto Prešov účelového zariadenia 

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme: 

1. Celé súčasné alokované pracovisko (Ekopark) vyňať spod správy ABC CVČ, Októbrová 30, 
Prešov a pričleniť ho k niektorej z mestských organizácií (Technické služby, a.s.; Mestská správa 
služieb, s.r.o.; Prešov Real, s.r.o.,' PKO Prešov) od 01.01.2013. 

2. Ponúknuť na prenájom formou verejnej obchodnej súťaže so zachovaním účelu využitia. 

V navrhovaných variantoch by areál slúžil na záujmovú a rekreačnú činnost' pre školy, 
školské zariadenia, obyvatel'ov Prešova a okolia. 
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P.iUM/.TOR
""ES'l' ,. v'-';;'{" .~\':'1"'" J .' '"') ~ ,'\. •. .::.a., ~ j 

/.~ 

tislo: pj 16706-3/2008 </Prešo: ,I 2,augusta 2008 

DODATOKč.3 

k zriaďovacej listine ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30 v Prešove zo dňa 

31.12.1997. vydanej Okresným úradom v Pre~ove v znení dodatku č.2 vydaným primátorom 

~esta fr~ov, čJ. Q/282-19/2007 dňa 30.marca 2007. 

. .'~.' 

I 

Zriaďovacia listina' ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30 v Prešove v súlade s § 

22 zákona 596/2003 Z.~ o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a dopln~J niektorých zákonov sa v súlade s rozhodnutfm Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky číslo CD-2008-11382/24185-1 :917 o vyradení zo siete škôl a školský~h zariadení 

Slovenskej republiky Centrum voľného času Ekocentrum Holá hora, Pod Kalváriou 35 

v Prešove k 30.6.2008 s právnym nástupcom ABC ..: Centrum voľného času, Októbrová 30 
--'''---. -_......... <.. .• . •. ... • . "-,, -, .,.,.. ' .. ~-' 


a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pr~ove Č. 23112008 zo dňa 16.7.2008, 
I: 

ktorým'Sa rušf Centrum voľného času Ekocentrum Holá hora. Pod Kalváriou 35 v Pr~ove sa 

meni takto: 

Vecné a fmančné vymedzenie majetku: 


Hodnota hnuteľného majetku:. 4 168 984,10-Sk 

l 

Hodnota nehnuteľného majetku. 2 73S 771,6S-Sk ! 
í 

ll. I 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa l.jida 2008 

JUDr. Pavel Hagyari 
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Obec Kendlce '7 IJflcH1' 
Stavebný úrad 


Prot. č.: H/2009/30 - Tu V Pre§ove di\a: 28. 10. 2010 

f.-S1 19júID 

R O Z H 0.0 N U TIE 

Navrhovater - Mesto Pre§ov v zastúpenf MsÚ Pre§ov - Odborom 
strategického rozvoja, Jarkova Č. 24, Pre§ov podal dňa 2. 9.2009 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnenr Uniovej stavby: .zásobovanie vodou a 
odkanalizovanie areálu Ekopark v Pre§ove", na pozemkoch parc. č. 7373, 7355/1, 
7355/2,7356,9463/1, 7374, 9813/2 katastrálne územie Pre§ov. 

Uvedeným di\om sa začalo územné konanie. 

Mesto Pre§ov je v tomto prfpade stavebný úrad a zárovei\ navrhovate rom. 

V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Pre§ove, odbor 
ŽP, pod č. 1/2003/13689-002lSP určil Obec Kendlce, ako prrslu§ný stavebný úrad 
pre vykonanie konania a vydanie územného rozhodnutia v pripadoch, v ktorých je 
Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovaterom. 

Obec Kendice, ako vecne a miestne pr(slu§ný orgán §tátnej správy pod ra 
ustanovenia § 2 písm. e) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyš§ie územné celky a príslu§ný 
stavebný úrad podra § 117 zák. č. 5011976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom 
poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte stavebný zákon na základe § 37 ods. 4) 
stavebného zákona územné konanie návrh na umiestnenie stavby: ,.zásobovanie 
vodou a odkanalizovanie areálu Ekopark v Pre§ove", na pozemkoch parc. č. 7373, 
7355/1, 7355/2, 7356, 9463/1, 7374, 9813/2 katastrálne územie Pre§ov 

zamieta 

a územné konanie z a s t a v u le. 

Odôvodnenie: 

Stavebný úrad posúdil predložený návrh v súlade s § 35 ods. 1a § 37 ods. 2 
stavebného zákona . Na základe uvedeného stavebný úrad zistil, že tento návrh 
neposk.'jtuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby 
v území. 

Predložený návrh neposkytoval dostatočný podklad pre sporahlivé posúdenie 
umiestnenia navrhovanej stavby v územr, vplyvov na životné prostredie. z hradiska 

-
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záujmov sledovaných v územnom konanr. Stavebný úrad na základe § $ odst. 2 
zák. č. 5011976 Zb. v znení prfslušných noviel vyzval dňa 9. 12. 2009 navrhovate ra, 
aby v lehote do 30 dni odo dňa doručenia predmetnej výzvy doplnil návrh: 

• 	 Súhlas spoluvlastníkov kanalizačnej prfpojky DN 400, do ktorej sa navrhuje 
zaústenie navrhovanej kanalizačnej prfpojky - výtlačnej. 

• 	 Vyjadrenie MsÚ Prešov - odboru správy mestského majetku, odd. MM 
• 	 Vyjadrenie MsÚ Prešov - odboru hlavného architekta mesta, odd. O, E a ŽP 

ku navrhovanej stavbe ako i ku vzneseným námietkám' MUDr. Banduru 
s manž. - ku bodom č. 4. 5, 6 

Pre uvedené dôvody stavebný úrad na základe § 29 odst. 1 zák. Č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znenf n. p. , územné konanie pre predmetnú stavbu 
prerušil. 
Zároveň upozornil navrhovatera. že ak nedoplnf návrh na vydanie územného 
rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad v súlade 
s ustanoven rm § 35 odst. 2 stavebného zákona stavebný úrad konanie zastavf. 

Navrhovater nedoručil súhlas všetkých spoluvlastnfkov kanalizačnej prrpojky 
DN 400. do ktorej sa navrhuje zaústenie navrhovanej kanalizačnej prfpojky 
výtlačnej 

Mesto Prešov, stavebný úrad v rámci územného konania konštatoval, 
a zápisnične to podchytil, že návrh na vydanie územného rozhodnutia je potrebné 
doplnif o nasledovné podklady: 

• 	 Súhlas spoluvlastníkov kanalizačnej prfpojky DN 400, do ktorej sa navrhuje 
zaústenie navrhovanej kanalizačnej prrpojky - výtlačnej, 

• 	 Vyjadrenie MsÚ Prešov - odboru správy mestského majetku, odd. MM 
• 	 Vyjadrenie MsÚ Prešov - odboru hlavného architekta mesta, odd. O, E a ŽP 

ku navrhovanej stavbe ako i ku vzneseným námietkám MUDr. Banduru 
s manž. - ku bodom Č. 4, 5, 6 

V závete v zápisnici z ÚK • ktorá bola prrtomným prečítaná a na znak súhlasu 
prítomnými vrátane zástupcu navrhovate ra podprsaná stavebný úrad rozhodol, že 
predmetné územné konanie sa prerušf na 30 dnr. V prípade doloženia 
požadovaných náležitosti bude vydané územné rozhodnutie. V prEpade, že 
v stanovenej lehote nebudú doložené požadované náležitosti. resp. budú záporné 
vyjadrenia stavebný úrad vo veci rozhodne a to bud konanie zastav l , ak nebudú 
v stanovenej lehote doplnené náležitosti. alebo ak budú zápomé vyjadrenia 
zamietne návrh, tomuto návrhu nevyhovie. . 

V stanovenej lehote návrh na vydanie územného rozhodnutia nebol 
požadovaným spôsobom doplnený a preto bolo potrebné zo strany stavebného 
úradu rozhodnúť tak. ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Podra § 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný 
účinok. 

Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovenfm § 54 odst. 1) zák. Č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní podať na stavebný úrad, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 

V súlade s § 54 odst. 2) zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konanr je potrebné 
odvolanie podať v lehote 15 dnr odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 

-
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Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podra zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znenr neskoršrch predpisov až po vyčerpanr riadneho 
opravného prostriedku. 

Jozef HI~lý 
Starosta obce 

Doručr sa: 

1. MsÚ Prešov - Odbor strategického rozvoja, Ing. Výhonský 
2. MsÚ Prešov - odbor hlavného architekta mesta, odd. ÚP 
3. MsÚ Prešov - odbor hlavného architekta mesta, odd. O, E a ŽP 
4. MsÚ Prešov - odbor ~rá~mestského majetku, odd. MM 
5. MsÚ Prešov - odbor SK ai S 
6. Prešovská univerzita v PreioV8. Námestie legionárov 3, Pre§ov 
7. Spoločnost' Ježišova, Panská 11. 811 Ó1 Bratislava 
8. ABC - CV(:" Okt6brova 30, Prešov 
9. MUDr. Peter Bandura. Botanická 9, Prešov 
1O.Ing. Juliana Bandurová, Botanická 9, Pre§ov 
11.lng. Martin Lukáček, Botanická 7, Prešov 
12.Viktória LukaČ9ková, Botanická 7, Prešov 
13. Ing. Jozef Ondis, Jurkovičova 13, Prešov 
14.Magctaléna Ondisová, Jurkovičova 13, Prešov 
15.Ján Šima, Botanická 10, Prešov 
16.Janka Šlmová, Botanická 10, Prešov 
17.JUDr. Michal Plrnik, ul. kpt. Nálepku 63.06801 MedzilaQorce 
18. Mgr. Tatiana Pirnlková, ul. kpt. Nálepku 63, 068 01 Medzilaborce 
19.JUDr. Jozef Jaroščák, Tehelná 49,08501 Bardejov 
20. Miroslav Jochman, Botanická 6, Prešov 
21. Vilma Jochmanová, Botanická 6, Prešov 
22. PaedDr. Igor Šafranko, Botanická ,18, Prešov 
23. PaedDr. Ivica Šafranková, Botanická 18, Prešov 
24. Ing. Pavel Šut'ák Botanická 8, Prešov 
25. PhDr. Valentína ŠUťáková, Botanická 8, Prešov 
26. Flavio Ferraresl, Botanická'3, Prešov 
27. Ing. arch. Peter DOričko, Botanická 16, Prešov 
2a. Hedviga Dorlčková, Botanická 16, Prešov 
29. Martin Štrbák, Botanická 4, Prešov 
3O.Mgr. Ľubica Štrbáková, Botanická 4, Prešov 
31.lng. Jozef Ondis. Botanická 7A, Prešov 
32. Magdaléna Ondisová, Botanická 7 A, Prešov 
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Na vedomie: 

33. OR Hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiamfcka 1, Prešov 
34.Regionálny úrad verejného zdravotnrctva, Hollého 5, Prešov 
35. WS, a.s. Koäice, OZ Prešov, Jarkova 31, Prešov 
36. Východoslovenská energetika, a.s. DSS OR Prešov, Strojnrcka 3, Prešov 
37. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
38. SPP a.s. Bratislava, RC Východ, Moldavská 12, 040 11 Košice 
39. Slovak Telecom a.s., Poätova 18, Koäice 
40.0.S.V.O.comp., a.s., Satro]nfcka 18, Prešov 
41. Mesto Prešov - stavebný úrad (pre spis) 

PrDoha bude vrátenáná navrhovaterovi po nadobudnutr právoplatnosti 
rozhodnutia 
1. Návrh na vydanie ÚR 
2. PD pre ÚR 
3. dokladová čast' 

. " 
.' " O' 

,:; ...... 
• " ••'# .......1 • 
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Finančné a materiálne zabezpečenie ABC-Centra vol'ného času v roku 2012 
(skrátene: ABC CVČ) 

ABC CVČ na rok 2012 požadovalo dotáciu na výkon originálnych školských kompetencií vo výške 225329 .-€. 
Rozpočet na rok 2012 bol schválený podľa platného VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadeni na území mesta 
Prešov na počet detí 908, vo výške 169 978.-€. 
Rozdiel medzi schváleným rozpočtom na rok 2012 a požiadavkou ABC CVČ je mínus 55 351.-€. 

Prehľad o požiadavkách a zmenách rozpočtu pre ABC Centrum vol'ného času k 31.5.2012 : 
v Eurách 

Zvýšenie Rozdiel
Rozdiel Rozpočet schváleného Súčasný t.j. po 

Počet Rozpočet 610 620 630 640 Celkom schválený poCVC 
'w 

rozpočtu po dohodovacom
deti schválený požiadavka požiadavka požiadavka požiadavka požiadavka mínus dohodovacom 

dohodovacom konaní mínus konanípožiadavka 
konaní požiadavka 

ABCCVČ 908 169978 118054 41 555 65000 720 225329 - 55 351 190675 + 20697 -34654 

Z uvedeného prehl'adu vyplýva, že počas roku 2012 bol pre ABC CVČ zvýšený rozpočet o 20 697.-€, a to na základe záverov z dohodovacieho konania 
na úseku originálnych školských kompetencií, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2012. Navýšenie bolo možné vykonať z rezervy na originálnych 
ško lských kompetenciách. Uvedená rezerva bola vytvorená na základe VZN č. 1/2011. 

Zo sumy 190 675.-€, čo je rozpočet po dohodovacom konaní je na jeden mesiac určená 1/12 t.j. suma 15 889,58.-€. 
Suma 15 889,58.-€ je nedostatočná na krytie všetkých výdavkov. Len na mzdy, napríklad za mesiac apríl podľa rekapitulácie výplatnej listiny bolo potrebných 
14 317.-€. Ohrozené sú platby za energie a ďalšie prevádzkové náklady. 

K 31.5.2012 ABC CVČ malo byť zaslaných 5 dvanástin rozpočtu, t.j. 79 448.-€. V skutočnosti bolo zaslaných 89 128.-€, t.j. 09 680.-€ viac. 
V prípade, že by nebola zaslaná zvýšená čiastka oproti pravidelnej platbe, organizácia by neuhradila záväzky za dodávku tepla pre Spravbytkomfort, a.s. 
a reálne by mohlo hroziť aj odpojenie od elektrickej energie zo strany VSE. 
Ďalšie požiadavky ABC CVČ na rok 2012 z originálnych školských kompetencii nedokážeme vyfinancovať. 

~ 
V nevyhnutnom prípade by na činnost' ABC CVČ mohli byt' použité finančné prostriedky z Rezervného fondu mesta, ':::...J..

(:)
po schválení v Mestskom zastupitel'stve. ;:, 

~ 
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Prehl'ad o poskytnutých dotáciách pre ABC CVČ 

V Eurách 

Rok Nárok podl'a VZN Skutočný stav Rozdiel 

2010 134047 192 156 58109 
2011 143208 213208 70000 
2012 169978 190675 20697 

Na úseku originálnych školských kompetencií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov podľa platného VZN č. 1/2011 sa zabezpečuje financovanie 
bežných výdavkov: materských škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, školských klubov, školských jedální pri základných školách 
a školských stredísk záujmovej činnosti. 
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