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Návrh na 

 

U Z N E S E N I E 
 

zo 4. mimoriadneho zasadnutia 

Komisie MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

 
dňa: 22. 5. 2014                 číslo: .../2014 

   

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 

 

po prerokovaní Návrhu rozpočtového opatrenia č. 6  

 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

 

 

STANOVISKO 

 

dňa: 22. 5. 2014 číslo: .../2014 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

 

s c h v á l i ť 

 

1. Návrh na prijatie úveru na modernizáciu verejného osvetlenia v meste Prešov v zmysle zmluvy 

o úvere, ktorej návrh tvorí súčasť tohto uznesenia. 
 
2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 6 takto: 

 
A. PRÍJMY 
 

Zvýšenie rozpočtu príjmov 
 

111003 52 1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 890 000,00 € 

513002 52 1 Dlhodobý úver 518 000,00 € 

451002 Prevod z fondu životného prostredia 45 000,00 € 
 

Zvýšenie rozpočtu príjmov 1 453 000,00 € 
 

Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov 1 453 000,00 € 
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B. VÝDAVKY 
 

 

Zvýšenie rozpočtu výdavkov 

 

Program č. 1 – Interná činnosť 

1.4 0220   637004 Všeobecné služby – CO 4 134,00 € 

 

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku 

6.1 0443   711001 52 2 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 17 150,00 € 

 

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby 

7.1 0451 637012 51 3 Oprava MK – ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove - poplatok 6 000,00 € 

7.5 0640 717002 51 3 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia  518 000,00 € 

7.6 0451 635006 51 3 22 Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení 50 000,00 € 

 

Program č. 9 – Strategický rozvoj 

9.1 01116 700 54 1 Kapitálové výdavky pre projekty  120 000,00 € 

9.3 0451 700 54 3 1115 Obratisko vozidiel Terchovská ul. 28 000,00 € 

9.3 0520 700 54 3 Odvodňovací rigol ul. Pod Wilec hôrkou – z fondu životného prostredia 45 000,00 € 

9.3 01116 637011 54 3 Štúdie, expertízy, posudky  5 000,00 € 

9.3 0911 700 54 3 Rezerva na havarijné stavy objektov vo vlastníctve mesta  50 000,00 € 

9.3 0911 700 54 3 1221 MŠ Zemplínska – rekonštrukcia  166 400,00 € 

9.3 0911 700 54 3 1214 MŠ A. Prídavku – rekonštrukcia  101 000,00 € 

 

Program č. 11 – Vzdelávanie 

11.2 0911 600 54 6 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ (5 % zvýšenie plat. taríf) 45 997,00 € 

11.3 0980 642 54 6 Neštátne školy a školské zariadenia (5 % zvýšenie plat. taríf) 53 084,00 € 

11.3 0980 642 54 6 Neštátne školy a školské zariadenia (dof. CVČ) 61,26 € 

 

Program č. 12 – Vzdelávanie - RO 

12.1-4 600 54 6 Originálne kompetencie – právne subjekty (5 % zvýšenie plat. taríf) 167 643,94 € 

12.1-4 700 54 6 Vybavenie zariadení školského stravovania 33 392,80 € 

12 1-4 600 54 6 ZŠ Šmeralova – projekt Deti v sieti 2 000,00 € 

 

Program č. 15 – Zariadenie pre seniorov - RO 

15.1 10201 610 Mzdy, platy – ZpS Náruč, Veselá 14 400,00 € 

15.1 10201 620 Odvody do poisťovní – ZpS Náruč, Veselá 5 069,00 € 

15.2 10201 610 Mzdy, platy – ZpS Harmónia, Cemjata 15 168,00 € 

15.2 10201 620 Odvody do poisťovní – ZpS Harmónia, Cemjata 5 500,00 € 

 

Zvýšenie rozpočtu výdavkov 1 453 000,00 € 

 

Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov 1 453 000,00 € 
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C. ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV V RÁMCI PROGRAMU 

 

Program č. 5 – Ekonomika a financie 

5.1 0170 651002 52 1  Splácanie úrokov z úverov bankám - 10 000,00 € 

5.1 01116 637035 52 1 Dane 3 000,00 € 

5.1 01116 637012 52 1 Poplatky a odvody 3 000,00 € 

5.1 0170 653001 52 1 Manipulačné poplatky k úverom 4 000,00 € 

 

 

D. ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV MEDZI PROGRAMAMI 

 

Program č. 9 – Strategický rozvoj 

9.3 0443 700 54 3 1238 Vodárenská veža – II. etapa  - 40 000,00 € 

9.3 0620 700 54 3 1420 Revitalizácia rekreačného objektu Delňa  - 226 000,00 € 

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby 

7.6 0520 635006 51 3 Údržba dažďovej kanalizácie a nadv. zariadení 30 000,00 € 

7.6 01116 600 51 3 Vodárenská veža – II. etapa (tienenie nebyt. priestoru) 10 000,00 € 

7.6 0620 635006 51 3 Revitalizácia rekreačného objektu Delňa (údržba verejnej zelene) 110 000,00 € 

Prešov REAL – mestský okruh  

0660 700 Revitalizácia rekreačného objektu Delňa – 2. časť 116 000,00 € 

 

 



Zmluva o úvere č. .............. 
(ďalej „Úverová zmluva “) 

a 
Dodatok k Zmluve o bežnom ú čte  

(ďalej „Dodatok “) 
 

 
uzatvorené medzi zmluvnými stranami: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava  
IČO: 00 151 653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B  
(ďalej „Banka ") 
 
a 
 
Obchodné meno/názov: Mesto Prešov 
adresa sídla: Hlavná 73, 080 68 Prešov 
IČO: 00 327 646 
E-mail/tel.: mesto.radnica@presov.sk / 051/310 0101 
zastúpené: primátor mesta 
priezvisko, meno, titul: Pavel Hagyari, JUDr. 
(ďalej „Dlžník “) 
 

 
Preambula 

 
Banka uzatvorila s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBRD“) Zmluvu o úverovej linke  dňa 
30.10.2010 (ďalej len „EBRD zmluva “), ktorou sa podieľa na realizácii Finančného rámca na podporu 
udržateľnej energie v municipálnom sektore - programu MUNSEFF (Municipal Sustainable Energy Finance 
Facility) (ďalej  len „Finan čný rámec “). Peňažné prostriedky z Finančného rámca majú slúžiť na 
poskytovanie úverov na financovanie projektov energetickej efektívnosti v municipálnom sektore. Dňa 
3.10.2012 Banka uzatvorila s EBRD Dodatok k Zmluve o úverovej linke zo dňa 30.10.2010 (ďalej len 
„Dodatok k  EBRD zmluve “), ktorým boli zdroje Finančného rámca navýšené a financované oblasti rozšírené 
o dva nové komponenty – obnoviteľné zdroje energie v municipálnom sektore a energetická efektívnosť 
v rezidenčnom sektore. Dlžník mieni získať podporu z vyčlenených na tento účel grantových 
prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ grant “), či už vo forme technickej asistencie alebo výplaty 
nenávratného príspevku (ďalej len „Nenávratný príspevok “) po úspešnej realizácii projektu (ďalej len 
„Projekt “). EBRD poverila spoločnosť ENVIROS, s.r.o., so sídlom Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3, Česká 
republika (a toto poverenie môže kedykoľvek zmeniť) funkciou konzultanta, ktorý bude zabezpečovať 
energetické poradenstvo s cieľom úspešnej implementácie cieľov Finančného rámca a bude plniť povinnosti, 
na ktoré ho poverí EBRD (ďalej len „Konzultant projektu “). EBRD zároveň požiadala vybranú nezávislú 
spoločnosť o užšiu spoluprácu pri zabezpečovaní cieľov Finančného rámca tým, že bude kontrolovať 
a potvrdzovať, že projekty financované z Finančného rámca boli ukončené podľa podmienok stanovených 
EBRD (ďalej len „Konzultant verifikácie “). 
 

 
I. 

Základné podmienky 
 

1. Predmetom tejto zmluvy o úvere je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve o úvere (ďalej len „Úverová zmluva“). Dlžník je povinný za podmienok 
dohodnutých v Úverovej zmluve poskytnutý Úver splatiť, platiť úroky a Poplatky a plniť ďalšie 
podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve. 
 
1.1 Základné podmienky Úverového rámca: 
Výška Úverového rámca:  EUR 518.000,- slovom päťstoosemnásť tisíc EUR 
Konečná splatnosť Úverového rámca: 31.05.2024 
Poplatky   Spracovateľský poplatok: neuplatňuje sa  



Úverová provízia: neuplatňuje sa 
Ostatné Poplatky: v zmysle Sadzobníka 

Účet pre splácanie ........../0900 
1.2 Splátkové úvery: 
1.2.1  Základné podmienky Splátkového úveru č.1  
Výška Splátkového úveru: EUR 518.000,- slovom päťstoosemnásť tisíc EUR  
Mena, v ktorej možno Splátkový úver 
poskytnúť: 

 EUR  

Úroková sadzba (typ a Obdobie 
úrokovej sadzby): 

 premenná 
Počas Lehoty na poskytnutie Úveru: 

      Referenčná: 3M EURIBOR  
          úroková marža 1,95 %p.a. 
          Obdobie úrokovej sadzby: 
           3 mesiace  
            bežné mesiace 
      Po uplynutí Lehoty na poskytnutie Úveru: 
      Referenčná: 3M EURIBOR  
          úroková marža 1,95 %p.a. 
          Obdobie úrokovej sadzby: 
           3 mesiace  
           bežné mesiace 

Úroky z omeškania: 10 % p. a. + výška Úrokovej sadzby aktuálna v čase 
omeškania 

Úrokové obdobia: Počas Lehoty na poskytnutie Úveru:  
 1 mesiac  

           kalendárne mesiace     
Po uplynutí Lehoty na poskytnutie Úveru:  

 1 mesiac  
           kalendárne mesiace     

Účet Dlžníka pre Splátkový úver: ………/0900 
spôsob poskytnutia Splátkového 
úveru: 

  poukázaním peňažných prostriedkov na Účet Dlžníka 
pre Splatkový úver vedený v Banke 
 

Banka poskytne Dlžníkovi Splátkový úver: 
a) po predložení dokladu, ktorý potvrdzuje účel 

čerpania peňažných prostriedkov zo Splátkového 
úveru a zároveň 

b) po predložení Platobného príkazu na vykonanie 
platby z Účtu Dlžníka pre Splátkový úver vedený 
v Banke, ktorou sa napĺňa účel čerpania 
Splátkového úveru  

 
Dlžník a Banka sa týmto dohodli, že deň vykonania 
Platobného príkazu určí Banka na základe Žiadosti, 
a to bez zbytočného odkladu potom, ako Dlžník Banke 
preukáže účel čerpania Splátkového úveru. Banka nie 
je povinná vykonať Platobný príkaz, ak jej vo vykonaní 
Platobného príkazu bránia všeobecne záväzné právne 
predpisy alebo iné právne skutočnosti; v takom 
prípade Banka nezodpovedá za škodu, ktorá by 
Dlžníkovi vznikla nevykonaním Platobného  príkazu. 
 

      Výkon práv k Účtu Dlžníka pre Splátkový úver podľa 
časti IV. tejto listiny bude Banka uplatňovať v čase od 
prijatia Žiadosti do odpísania peňažných prostriedkov 
v zmysle Platobného príkazu z Účtu Dlžníka pre 
Splátkový úver podľa predchádzajúcej vety, a to vo 
výške rozdielu sumy uvedenej v Platobnom príkaze 
a sumy Splátkového úveru alebo jeho časti uvedenej v 
Žiadosti.  

Spôsob splácania:  odpisom peňažných prostriedkov z Účtu pre splácanie 



Periodicita a splatnosť splátok:  po častiach,  podľa splátkového kalendára číslo: 1      
      

Posledný deň Lehoty na poskytnutie 
Splátkového úveru: 

31.12.2014 

Konečná splatnosť Splátkového 
úveru: 

31.05.2024 

Účel Splátkového úveru:  Financovanie projektu „Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia“ úverom z úverovej linky EBRD – program 
MUNSEFF na financovanbie projektov energetických 
úspor miest a obcí 

Možnosť požiadať o opätovné  
poskytnutie splatenej časti Istiny 
Splátkového úveru, a to vo  forme 
Úveru, na ktorej sa Banka 
s Dlžníkom dohodne v dodatku 
k Úverovej zmluve  

 nie  

Poplatky:  Spracovateľský poplatok: 0,25 % z výšky Úverového 
rámca minimálne však 500,-- EUR 
Záväzková provízia: 0,15 % z nečerpanej časti 
Splátkového úveru 
Ostatné Poplatky:   v zmysle Sadzobníka 

Obmedzený počet Žiadostí:  nie 

 
2. Dlžník súhlasí s tým, aby peňažné prostriedky z Úveru boli Bankou pripísané aj na účet, ktorého 

majiteľom nie je Dlžník, pričom tento účet je uvedený v Základných podmienkach Úverovej zmluvy ako 
Účet Dlžníka alebo v Žiadosti. Zmluvné strany súhlasia, že Úver alebo jeho časť sa považuje za 
poskytnutý dňom poukázania peňažných prostriedkov z Úveru na Účet Dlžníka alebo na účet uvedený 
v Žiadosti. 

3. Ak si zmluvné strany pri Úvere dohodli ako typ Úrokovej sadzby Referenčnú sadzbu, Dlžník súhlasí, že ak 
výška Referenčnej sadzby dosiahne ku Dňu stanovenia zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0% ročne, je 
Banka oprávnená pre účely stanovenia výslednej Úrokovej sadzby zarátať  hodnotu Referenčnej sadzby pre 
dané Obdobie úrokovej sadzby vo výške 0% ročne. 

4. Všetky údaje a náležitosti uvedené v Základných podmienkach Úverovej zmluvy sú platné ku dňu 
uzatvorenia Úverovej zmluvy, ich zmeny sa riadia Úverovou zmluvou, Úverovými podmienkami a VOP. 

 
 

II. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Podmienkou poskytnutia Úveru je splnenie nasledovných Odkladacích podmienok Dlžníkom:  

a) Úverová zmluva ako aj zmluvy vzniknuté na jej základe, ktoré bolo treba v zmysle Úverovej zmluvy 
uzavrieť pred čerpaním Úveru sú v zmysle slovenského práva platné a účinné a boli zriadené 
a vznikli všetky Zabezpečenia podľa Úverovej zmluvy; 

b) predloženie príslušných dokladov (faktúra, kúpna zmluva, zmluva o dielo pre zdokladovanie 
účelovosti čerpania Úveru, vrátane refundácie na základe daňových dokladov a potvrdení o ich 
úhrade – výpis z bežného účtu), Banka umožní úhradu faktúr vrátane DPH, preplatenie faktúr max.  
60 dní po splatnosti; 

c) Úhrada spracovateľského poplatku do 10 dní od podpisu Úverovej zmluvy, resp. najneskôr v deň 
prvého čerpania úveru; 

d) pre jednotlivé čerpania Úveru predložiť právoplatné uznesenie mestského zastupiteľstva 
o schválení jednotlivých investičných akcii ktoré budú financované z poskytnutého Úveru; 

e) Predloženie Zmluvy o dielo vo výške max. 520.000,-EUR uzatvorenú medzi dlžníkom 
a spoločnosťou: .................., stavebného povolenia (ak to charakter prác vyžaduje), týkajúcich sa 
predmetných, Bankou financovaných investícií; 

f) Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ktorým bolo schválené prijatie 
návratného financovania vo výške .................; 

g) Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ktorým bolo schválené 
zabezpečenie pre prijatie návratného financovania vo výške ................; 

h) Predloženie potvrdenia hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných 
zdrojov financovania v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách po zohľadnení úveru;  



i) predloženie Banke Konzultantom projektu vypracovaného  
aa) Jednoduchého energetického auditu v prípade realizácie Projektu energetickej efektívnosti 

v municipálnych budovách alebo  
ab)  Plánu racionálneho využitia energie a Energetického auditu, ak je takýto Energetický audit pre 

daný Projekt vypracovaný Konzultantom projektu, v prípade realizácie Projektu energetickej 
efektívnosti v municipálnom sektore s výnimkou budov alebo Projektu obnoviteľných zdrojov 
energie v municipálnom sektore, podľa ktorého projekt rekonštrukcie budov spĺňa podmienky 
pre získanie grantu v rámci programu MUNSEFF a Dlžníkom podpísaného CVR check-listu; 

j) predloženie i) písomného potvrdenia Centrálneho registra zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
o zverejnení Úverovej zmluvy a zabezpečovacích zmlúv podľa bodu 1. písm. a) v čl. III. tejto zmluvy 
s ich prílohami a súčasťami v prípade, ak Dlžník zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR podľa osobitného predpisu, alebo ii) predloženie písomného vyhlásenia 
Dlžníka o zverejnení Úverovej zmluvy a zabezpečovacích zmlúv podľa bodu 1. písm. a) v čl. III. 
tejto zmluvy s ich prílohami a súčasťami na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku;  

k) Banka a Dlžník uzatvorili Dodatok k Zmluve o bežnom účte, v ktorom sa Banka a Dlžník dohodli, že 
ustanovenia § 709 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa 
nepoužijú v časti, v ktorej je Banka povinná na základe písomného Platobného príkazu, na základe 
iného Príkazu, či Pokynu realizovať bezhotovostné alebo hotovostné platby z Bežného účtu EÚ 
fond v mene Dlžníka ako Majiteľa účtu ním určeným osobám. 

 
2. Dlžník je povinný počas trvania Úverového vzťahu plniť nasledovné podmienky: 
a) Dlžník sa zaväzuje zasielať Banke účtovné výkazy v elektronickej forme v zmysle opatrenia MFSR, 

ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného 
rozpočtu  štvrťročne do 30 dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka. 

b) predkladať Banke rozpočet a jeho zmeny po ich schválení zastupiteľstva Dlžníka , vrátane 3-ročného 
rozpočtu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia v zastupiteľstve Dlžníka.   

c) Dlžník bude dodržiavať Časový a vecný harmonogram realizácie Projektu a predkladania 
požadovaných dokladov Banke. 

d) predkladať Banke rozpočet a jeho zmeny po ich schválení v mestskom zastupiteľstve, vrátane 3-
ročného rozpočtu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia v zastupiteľstve dlžníka; 

e) Predloženie rozpočtu na nasledujúci rok do 31.12. bežného roka akceptovateľného pre Banku; 
f) Dlžník sa zaväzuje predkladať Záverečný účet a správu audítora najneskôr do 30 dní od jeho 

schválenia, najneskôr do 31.7. bežného kalendárneho roka; 
g) poskytovať Banke takú súčinnosť, aby mohla Banka plniť svoje záväzky z EBRD zmluvy a Dodatku 

k EBRD zmluve, najmä spolupracovať s Konzultantom projektu a Konzultantom verifikácie, 
h) Dlžník zabezpečí, aby peňažné prostriedky z  EÚ grantu tvoriace Nenávratný príspevok po úspešnej 

realizácii Projektu financovaného Úverom podľa tejto Úverovej zmluvy boli EBRD vyplatené priamo na 
Účet pre splácanie; 

i) Dlžník sa zaväzuje v termíne do 3 dní od pripísania grantu EBRD na Účet pre splácanie realizovať 
mimoriadnu splátku vo výške Nenávratného príspevku.  

 
Ak špecifikácia akejkoľvek z podmienok uvedených vyššie vychádza zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov platí, že zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov sa podmienka uvedená vyššie mení 
tak, aby zodpovedala zmenenému zneniu všeobecne záväzného právneho predpisu, pričom vecný charakter 
podmienky uvedenej vyššie zostane zachovaný. 

 
Neplnenie akejkoľvek z podmienok podľa tohto bodu je Prípadom porušenia podľa časti 8. Úverových 
podmienok. 

     
3. Banka sa zaväzuje: 

že ak Dlžník prijatý grant EBRD použije na realizáciu mimoriadnej splátky úveru do 30 dní od pripísania 
grantu na jeho bežný účet vedený v SLSP, banka uzavrie s Dlžníkom dodatok k úverovej zmluve (bez 
poplatku), ktorého predmetom bude úprava splátkového kalendára zohľadňujúceho mimoriadnu splátku 
úveru bez skrátenia lehoty splatnosti úveru a mimoriadna splátka úveru realizovaná z uhradeného 
grantu bude rovnomerne rozpočítaná v prospech všetkých plánovaných splátok úveru. 
 

4. Dlžník sa oboznamuje so skutočnosťou, že Banka nebude súhlasiť s predčasným splatením Úveru 
alebo jeho časti pred uplynutím doby 3 rokov odo dňa uzatvorenia Úverovej zmluvy, pokiaľ sa 
s Dlžníkom nedohodne inak, s výnimkou predčasného splatenia Úveru alebo jeho časti z Nenávratného 
príspevku poskytnutého z EC Grantu a to do výšky takto poskytnutého Nenávratného príspevku. 
  



5. Dlžník sa tiež oboznamuje so skutočnosťou, že Úver je financovaný z Finančného rámca, ktorý je 
podporovaný grantovými prostriedkami poskytnutými z EÚ grantu. Tieto grantové prostriedky sú 
administrované EBRD. Z EÚ grantu bude Dlžníkovi poskytnutý Nenávratný príspevok po úspešnej 
realizácii Projektu financovaného Úverom v nasledovnej výške: 
a) energetická efektívnos ť v municipálnom sektore s výnimkou budov  
 

Minimálna dosiahnutá úrove ň energetických  úspor  Nenávratný príspevok 
20-29% 10% z výšky Úveru 
30-39% 15% z výšky Úveru 
rovná alebo väčšia ako 40%  20% z výšky Úveru 

 
 b) energetická efektívnos ť v municipálnych budovách   
v závislosti od počtu oprávnených opatrení implementovaných spolu, pričom tieto sú rozdelené do 
nasledovných skupín: 
ba) výmena bojlerov, výmenníkových staníc, chladiacich zariadení vrátane alebo bez inštalácie   
meracích a regulačných prístrojov, 
bb) výmena okien a iných transparentných častí budovy, 
bc) zatepľovanie budovy (steny, strechy, podlahy), 
bd) solárne vykurovacie systémy. 
 

Počet realizovaných opatrení Nenávratný príspevok 
1 opatrenie 10% z výšky Úveru 
2 opatrenia 15% z výšky Úveru 

a zároveň musí platiť, že dosiahnutá úroveň energetických úspor je minimálne 30%. 
 
c) obnovite ľné zdroje energie v municipálnom sektore 
v závislosti od očakávanej ročnej produkcie energie v GJ a druhu energie generovanej z obnoviteľného 
zdroja pri prenásobení očakávanej ročnej produkcie energie v GJ stanovenou výškou Nenávratného 
príspevku v EUR/GJ: 
 

Technológia Nenávratný príspevok 
  EUR/GJ 
Prechod z uhlia/plynu/nafty na biomasu 
Kotol na drevnú štiepku (spaľovanie drevenej štiepky)  
– lokálne kúrenie 2 
Kotol na slamu (spaľovanie slamy)  
– lokálne kúrenie 3 
Kotol na drevnú štiepku (spaľovanie drevenej štiepky)  
– diaľkové (centrálne) kúrenie 3 
Kotol na slamu (spaľovanie slamy)  
– diaľkové (centrálne) kúrenie 4 

      Prechod z fosílneho paliva alebo „greenfield“  (nová) investícia   
 Slnečná termálna energia 7 
 Geotermálna energia 7 
 Bioplyn – teplo, alebo teplo a elektrina (CHP) on-grid  
 (do verejnej siete) 6 
 Bioplyn – teplo a elektrina (CHP) off-grid  
 (pre vlastnú spotrebu) 10 

 
6. Ak sú splnené nasledovné podmienky: (a) úspešná realizácia Projektu ako je opísaná v aa) 

Jednoduchom energetickom audite v prípade realizácie Projektu energetickej efektívnosti 
v municipálnych budovách alebo ab) Pláne racionálneho využitia energie a Energetickom audite, ak je  
takýto Energetický audit pre daný Projekt vypracovaný Konzultantom projektu, v prípade realizácie 
Projektu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore s výnimkou budov alebo Projektu 
obnoviteľných zdrojov energie v municipálnom sektore a zároveň v zmysle súboru opatrení, ktoré sa 
Dlžník zaviazal zrealizovať v ním podpísanom CVR check-liste, (b) ukončenie Projektu je písomne 
potvrdené Konzultantom verifikácie. Poskytnutie akéhokoľvek Nenávratného príspevku z EÚ grantu nie 
je záväzkom Banky a Banka poskytnutie Nenávratného príspevku ani negarantuje. Nenávratný 
príspevok z  EÚ grantu bude poskytnutý v mene euro. 



7. Dlžník potvrdzuje, že požiadal Banku o uzavretie Úverovej zmluvy a že Banka nebola povinná tak 
urobiť a s ohľadom na to Dlžník poskytuje Banke sľub odškodnenia podľa tohto bodu. Dlžník okamžite 
po požiadaní Bankou odškodní Banku v súvislosti s jej záväzkom, ktorý jej vznikne v dôsledku 
odškodnenia, na ktoré sa zaviazala EBRD zmluvou a Dodatkom k EBRD zmluve voči EBRD, jej 
úradníkom, riaditeľom, zamestnancom, agentom a iným pracovníkom, v súvislosti so zodpovednosťou, 
záväzkami, stratou, škodou, pokutami, požiadavkami a žalobami, akéhokoľvek druhu a povahy, ktoré 
sa ich týkajú, boli im udelené, sú na nich kladené, alebo ktoré boli voči nim vznesené, ak dôvod, ktorý 
je základom odškodnenia Bankou bude súvisieť, priamo alebo nepriamo, s Úverovou zmluvou. 

8. Ak nastane skutočnosť, že Projekt financovaný Úverom nebude kompletizovaný alebo z iného dôvodu 
na strane Dlžníka (či už Dlžníkovi zavinenie tohto dôvodu možno pričítať alebo nie) nedôjde 
z rozhodnutia EBRD k poskytnutiu akéhokoľvek príspevku, poplatku alebo inej platby Banke z EÚ 
grantu, ktorého prijatie inak Banka v dobrej viere očakávala, a ktorý by jej inak bol EBRD v súlade s 
EBRD zmluvou a Dodatkom k EBRD zmluve vyplatený, ak by nedošlo ku skutočnosti opísanej vyššie, 
potom je Dlžník povinný na požiadanie Banky zaplatiť Banke zmluvnú pokutu vo výške príspevku, 
poplatku alebo inej platby, ktorú by Banka od EBRD inak obdržala. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá Banke v dôsledku porušenia povinností Dlžníka vznikla. 

9. Dlžník vyhlasuje, že pred podpisom Úverovej zmluvy obdržal od Konzultanta projektu a) Jednoduchý 
energetický audit v prípade realizácie Projektu energetickej efektívnosti v municipálnych budovách  
alebo b) Plán racionálneho využitia energie a Energetický audit, ak je takýto Energetický audit pre daný 
Projekt vypracovaný Konzultantom projektu, v prípade realizácie Projektu energetickej efektívnosti 
v municipálnom sektore s výnimkou budov alebo Projektu obnoviteľných zdrojov energie 
v municipálnom sektore, a že sa s ním oboznámil a súhlasí s ním. Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že (i) 
Konzultantom projektu mu boli poskytnuté podmienky poskytovania peňažných prostriedkov z EÚ 
grantu, a že (ii) si je vedomý, pochopil a súhlasí s podmienkami poskytnutia Nenávratného príspevku 
pre Projekt financovaný Úverom prostredníctvom EÚ grantu. 

10. Bez obmedzenia okruhu osôb, ktorým je Banka oprávnená poskytnúť Dôverné informácie (ako sú tieto 
definované vo VOP) v súlade s VOP alebo Úverovými podmienkami, je Banka ďalej oprávnená 
poskytnúť Dôverné informácie týkajúce sa záležitostí Dlžníka ohľadne financovania podľa Úverovej 
zmluvy aj EBRD, Konzultantovi projektu, Konzultantovi verifikácie, zástupcom EÚ a tiež iným osobám, 
o ktorých to ustanovuje EBRD zmluva a Dodatok k EBRD zmluve, a to v neobmedzenom rozsahu a za 
účelom splnenia povinností pre Banku vyplývajúcich z EBRD zmluvy a Dodatku k EBRD zmluve. 

11. Dlžník týmto udeľuje svoj výslovný súhlas, aby na základe predchádzajúcej výzvy doručenej Dlžníkovi, 
zástupcovia EBRD a EÚ (vrátane, bez akéhokoľvek obmedzenia, akýchkoľvek ich poradcov) získavali 
informácie, mali neobmedzený prístup do priestorov, kde sú umiestnené inštalácie a zariadenia 
týkajúce sa Projektu financovaného Úverom podľa Úverovej zmluvy alebo záznamy Dlžníka týkajúce sa 
Projektu, a nazerali, vyhotovovali kópie a zapožičiavali originály Dlžníkových účtových kníh a záznamov 
súvisiacich s Projektom alebo Úverom. Dlžník zároveň oprávňuje zástupcov EBRD, zástupcov EÚ  
a zástupcov Banky a nimi poverené osoby navštíviť priestory, kde Dlžník vykonáva svoju činnosť a kde 
sa nachádzajú zariadenia Projektu a nazrieť do svojich účtovných kníh a záznamov. 

12. Dlžník podpisom Úverovej zmluvy vyhlasuje, že zmluvy, dohody alebo iné dojednania uzavreté medzi 
Dlžníkom a treťou stranou, predmetom ktorých je realizácia Projektu financovaného Úverom podľa tejto 
Úverovej zmluvy, sú uzatvorené v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky 
verejného obstarávania alebo obchodnej verejnej súťaže.  

13. Dlžník sa zaväzuje predložiť Banke všetky sťažnosti podané osobami zúčastňujúcimi sa na realizácii 
Projektu financovaného Úverom na Úrad verejného obstarávania Slovenskej republiky a zverejnené 
vyhodnotenia, či nálezy takýchto sťažností.  
 

 
III. 

Zabezpečenie 
 

1. Pohľadávka Banky bude zabezpečená nasledovným Zabezpečením:  
a) vlastná blankozmenka vystavená Dlžníkom na rad Banky s doložkou „bez protestu“, ktorá bude 

odovzdaná Banke a ohľadne ktorej bude uzatvorená zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve;  
 

 
IV. 

Dodatok k zmluve o bežnom ú čte 
 
Predmetom tohto dodatku k zmluve o bežnom účte je úprava vzťahov Banky a Dlžníka vyplývajúcich  
 
 



a) zo Zmluvy o bežnom účte č. .................../0900 zo dňa ...... , na základe ktorej Banka zriadila 
a vedie Dlžníkovi ako Majiteľovi účtu Účet Dlžníka pre Splátkový úver uvedený v časti 1.2.1. 
Úverovej zmluvy (ďalej len „Účet Dlžníka pre Splátkový úver 1“) 

 
Banka a Dlžník sa dohodli, že Zmluva o bežnom účte/Zmluvy o bežnom účte uvedené vyššie na 
základe ktorých Banka vedie Dlžníkovi účty zriadené vyššie (všetky spolu ďalej  len „Účet“)  (ďalej  
„Zmluva o bežnom účte“), sa dopĺňa nasledovne: 
 
1.     Za čl. II Zmluvy o bežnom účte sa vkladá nový čl. III, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„III. 
Osobitné ustanovenia 

1. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy je výška Minimálneho zostatku na 
Účte 0,-EUR (slovom nula EUR). 

2. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že Banka bude prijímať na Účet v mene, na ktorú znie, 
hotovostné peňažné vklady a tuzemské alebo zahraničné bezhotovostné platby uskutočnené 
v prospech Účtu. 

3. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že ustanovenia § 709 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa nepoužijú v časti, v ktorej je Banka 
povinná na základe písomného Platobného príkazu, na základe iného Príkazu, či Pokynu 
realizovať bezhotovostné alebo hotovostné platby z Účtu v mene Majiteľa účtu ním určeným 
osobám, realizovaním ktorých by zostatok peňažných prostriedkov na Účte klesol pod sumu, 
ktorú je Banka oprávnená z Účtu odpísať podľa bodu 4. 

4. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky z Účtu 
zodpovedajúce: 
a) Pohľadávke Banky alebo jej časti, ktorá vznikla alebo vznikne z Úverovej zmluvy v znení jej 

neskorších dodatkov na splatenie Úveru poskytnutého Bankou Majiteľovi účtu Úverovou 
zmluvou,  

b) Pohľadávke Banky, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením alebo 
vypovedaním Úverovej zmluvy,  

c) Pohľadávke Banky, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti so zánikom Úverovej 
zmluvy iným spôsobom ako splnením, odstúpením alebo vypovedaním,  

d) Pohľadávke Banky na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v 
dôsledku plnenia Banky Majiteľovi účtu bez právneho dôvodu, plnením z neplatného 
právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol,  

e) Pohľadávke Banky, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzťahu založeného 
Úverovou zmluvou (t.j. pohľadávka, vyplývajúca z akejkoľvek zmeny Úverovej zmluvy, 
napr. zo zmeny výšky poskytnutých peňažných prostriedkov a pod.), alebo nahradením 
záväzku vyplývajúceho z Úverovej zmluvy novým záväzkom, t.j. v prípade privatívnej 
novácie právneho vzťahu, založeného Úverovou zmluvou. 

  (ďalej pre všetky horeuvedené prípady alebo ktorýkoľvek z nich len „Pohľadávka”). 
5. Banka a Majiteľ účtu sa ďalej dohodli, že Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky 

z Účtu prevyšujúce výšku Pohľadávky a pripísať ich na Účet pre splácanie, a to najneskôr do 5 
Obchodných dní po doručení písomnej žiadosti Majiteľom účtu Banke. 

6. Úkony podľa bodu 4. a 5. tohto článku zmluvy je Banka oprávnená vykonať aj bez predloženia 
Platobného príkazu Majiteľom účtu v zmysle § 3 ods. 2, písm. c) zákona č. 492/2009 Z.z. 
o platobných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
k čomu Majiteľ účtu týmto dáva Banke svoj súhlas. 

7. Majiteľ účtu sa zaväzuje nevypovedať zmluvu o bežnom účte, ani iným spôsobom neukončiť 
zmluvný vzťah založený zmluvou o bežnom účte; nepostúpiť práva a povinnosti zo zmluvy 
o bežnom účte na inú osobu; nezriadiť záložné právo k pohľadávke Majiteľa účtu z Účtu voči 
Banke; neuskutočniť akýkoľvek iný právny úkon, ktorý by mal za následok zmenu právneho 
vzťahu Majiteľa účtu k Účtu; neuskutočniť právny úkon, ktorého následkom by bolo Nakladanie 
s vkladom na Účte. Ak Majiteľ účtu vypovie zmluvný vzťah založený zmluvou o bežnom účte 
počas trvania úverového vzťahu založeného Úverovou zmluvou, Banka a Majiteľ účtu sa 
dohodli, že účinnosť tejto výpovede nastane najskôr v deň nasledujúci po dni zániku 
Pohľadávky. 

8. Banka a Majiteľ účtu sa dohodli, že účinnosť ustanovení bodov 1.- 7. tohto článku zmluvy 
zaniká v deň nasledujúci po dni zániku Pohľadávky.“ 

2. Doterajší čl. III Zmluvy o bežnom účte sa označuje ako čl. IV. 
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o bežnom účte nie sú týmto dodatkom dotknuté. 
 
 



V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Úverovej zmluvy, ktorými sú VOP, Úverové 

podmienky, Sadzobník a podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt v zmysle 
Úverovej zmluvy poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pre účely Úverovej zmluvy 
sa VOP rozumejú Všeobecné obchodné podmienky vydané Bankou s účinnosťou od 01.08.2002 a 
Úverovými podmienkami Obchodné podmienky Banky pre poskytovanie Úverov  firemným klientom a 
verejnému a neziskovému sektoru s účinnosťou od 01.07.2008. Dlžník ďalej vyhlasuje, že bol 
Bankou informovaný o skutočnostiach podľa § 37 ods. 2 Zákona o bankách. 

2. Kontaktné údaje: 
 Banka Dlžník 
Korešpondenčná adresa:   
E-mailová adresa:    
Telefónne číslo:   
Faxové číslo:   
Kontaktná osoba:   

3. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Úverovej zmluve sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Úverových podmienok, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi 
predpismi, a to v tomto poradí.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sa budú, podľa § 262 Obchodného 
zákonníka, spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

5.   Úverová zmluva/ Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nadobúdajú platnosť dňom podpisu obidvomi 
zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni doručenia písomného vyhlásenia 
Dlžníka Banke o zverejnení tejto Úverovej zmluvy/Zmlúv obsiahnutých v tejto listine v platnom znení 
a s jej/ich prílohami a súčasťami v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky, alebo na webovom sídle Dlžníka, alebo v Obchodnom vestníku, v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Dlžník zverejňuje Úverovú zmluvu alebo Zmluvy obsiahnuté 
v tejto listine v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, písomné 
vyhlásenie Dlžníka podľa predchádzajúcej vety môže byť nahradené písomným vyhlásením 
Centrálneho registra zmlúv o zverejnení Úverovej zmluvy/ Zmlúv obsiahnutých v tejto listine. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník zverejní Úverovú zmluvu/ Zmluvy obsiahnuté v tejto listine 
a všetky jej/ich prílohy a súčasti a doručí Banke písomné vyhlásenie o zverejnení Úverovej zmluvy/ 
Zmlúv obsiahnutých v tejto listine v lehote troch mesiacov  odo dňa podpisu Úverovej zmluvy/ Zmlúv 
obsiahnutých v tejto listine zmluvnými stranami, a to tomu Obchodnému miestu Banky, ktoré mu 
poskytlo Bankový produkt alebo službu na základe tejto zmluvy. V prípade, ak Dlžník nedoručí 
písomné vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety, alebo ak Úverovú zmluva/ Zmluvy obsiahnuté 
v tejto listine nebude/nebudú zverejnená/é iným spôsobom, Úverová zmluva/ Zmluvy obsiahnutá/é 
v tejto listine nenadobudne/nenadobudnú účinnosť,  zmluvné strany nie sú Úverovou zmluvou/ 
Zmluvami obsiahnuté v tejto listine viazané a Úverová zmluva/ Zmluvy obsiahnuté v tejto listine sa 
zrušuje/zrušujú od počiatku. 

 
6. Táto listina je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Banka, jeden Dlžník, jeden 

Pristupujúci dlžník a dva sú určené pre potreby notárskej zápisnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  Splátkový kalendár 
 
      dňa                  dňa       
 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s.     Dlžník 
 
 
.............................................      .........................................  
Priezvisko, meno      Priezvisko, meno  
funkcia        funkcia 
 
    
  
     
............................................. 
Priezvisko, meno 
funkcia 
        
 
Totožnosť osôb podpisujúcich za Dlžníka overil: 
      dňa       
    
........................................................      
(priezvisko, meno, funkcia zamestnanca) 

 



                           PRÍLOHA č. 1

              SPLÁTKOVÝ KALENDÁR č. 1

  Dlžník: Mesto Prešov       
  Istina: 518.000,-EUR

Splátka istiny

č. Dátum (v mene EUR)

1. 31.01.2015 4 584,00

2. 28.02.2015 4 584,00

3. 31.03.2015 4 584,00

4. 30.04.2015 4 584,00

5. 31.05.2015 4 584,00

6. 30.06.2015 4 584,00
7. 31.07.2015 4 584,00
8. 31.08.2015 4 584,00
9. 30.09.2015 4 584,00

10. 31.10.2015 4 584,00
11. 30.11.2015 4 584,00
12. 31.12.2015 4 584,00
13. 31.01.2016 4 584,00
14. 29.02.2016 4 584,00
15. 31.03.2016 4 584,00
16. 30.04.2016 4 584,00
17. 31.05.2016 4 584,00
18. 30.06.2016 4 584,00
19. 31.07.2016 4 584,00
20. 31.08.2016 4 584,00
21. 30.09.2016 4 584,00
22. 31.10.2016 4 584,00
23. 30.11.2016 4 584,00
24. 31.12.2016 4 584,00
25. 31.01.2017 4 584,00
26. 28.02.2017 4 584,00
27. 31.03.2017 4 584,00
28. 30.04.2017 4 584,00
29. 31.05.2017 4 584,00
30. 30.06.2017 4 584,00
31. 31.07.2017 4 584,00
32. 31.08.2017 4 584,00
33. 30.09.2017 4 584,00
34. 31.10.2017 4 584,00
35. 30.11.2017 4 584,00
36. 31.12.2017 4 584,00
37. 31.01.2018 4 584,00
38. 28.02.2018 4 584,00
39. 31.03.2018 4 584,00
40. 30.04.2018 4 584,00
41. 31.05.2018 4 584,00
42. 30.06.2018 4 584,00
43. 31.07.2018 4 584,00



44. 31.08.2018 4 584,00
45. 30.09.2018 4 584,00
46. 31.10.2018 4 584,00
47. 30.11.2018 4 584,00
48. 31.12.2018 4 584,00
49. 31.01.2019 4 584,00
50. 28.02.2019 4 584,00
51. 31.03.2019 4 584,00
52. 30.04.2019 4 584,00
53. 31.05.2019 4 584,00
54. 30.06.2019 4 584,00
55. 31.07.2019 4 584,00
56. 31.08.2019 4 584,00
57. 30.09.2019 4 584,00
58. 31.10.2019 4 584,00
59. 30.11.2019 4 584,00
60. 31.12.2019 4 584,00
61. 31.01.2020 4 584,00
62. 29.02.2020 4 584,00
63. 31.03.2020 4 584,00
64. 30.04.2020 4 584,00
65. 31.05.2020 4 584,00
66. 30.06.2020 4 584,00
67. 31.07.2020 4 584,00
68. 31.08.2020 4 584,00
69. 30.09.2020 4 584,00
70. 31.10.2020 4 584,00
71. 30.11.2020 4 584,00
72. 31.12.2020 4 584,00
73. 31.01.2021 4 584,00
74. 28.02.2021 4 584,00
75. 31.03.2021 4 584,00
76. 30.04.2021 4 584,00
77. 31.05.2021 4 584,00
78. 30.06.2021 4 584,00
79. 31.07.2021 4 584,00
80. 31.08.2021 4 584,00
81. 30.09.2021 4 584,00
82. 31.10.2021 4 584,00
83. 30.11.2021 4 584,00
84. 31.12.2021 4 584,00
85. 31.01.2022 4 584,00
86. 28.02.2022 4 584,00
87. 31.03.2022 4 584,00
88. 30.04.2022 4 584,00
89. 31.05.2022 4 584,00
90. 30.06.2022 4 584,00
91. 31.07.2022 4 584,00
92. 31.08.2022 4 584,00
93. 30.09.2022 4 584,00
94. 31.10.2022 4 584,00
95. 30.11.2022 4 584,00
96. 31.12.2022 4 584,00
97. 31.01.2023 4 584,00
98. 28.02.2023 4 584,00
99. 31.03.2023 4 584,00



100. 30.04.2023 4 584,00
101. 31.05.2023 4 584,00
102. 30.06.2023 4 584,00
103. 31.07.2023 4 584,00
104. 31.08.2023 4 584,00
105. 30.09.2023 4 584,00
106. 31.10.2023 4 584,00
107. 30.11.2023 4 584,00
108. 31.12.2023 4 584,00
109. 31.01.2024 4 584,00
110. 29.02.2024 4 584,00
111. 31.03.2024 4 584,00
112. 30.04.2024 4 584,00
113. 31.05.2024 4 592,00

spolu 518 000,00
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Dôvodová správa 

 

 
Tento materiál predkladáme na základe požiadaviek správcov programov na zmeny 

rozpočtu mesta Prešov na rok 2014 (prílohy č. 1 až 13). Všetky uvedené požiadavky sú v návrhu 

na uznesenie obsiahnuté v plnom rozsahu, okrem: 

 

Požiadavka 
Požadovaná 

suma 

Suma v 
návrhu na 
uznesenie 

Príloha 

Bežný transfer – vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom 
záujme DPMP za rok 2013 

87 435,36 0,00 príloha č. 5 

Jarné a jesenné  upratovanie formou plošného 
umiestňovania VOK 

56 000,00 0,00 príloha č. 6 

Všeobecné služby – REZERVA na zabezp. nepred. činností 9 000,00 0,00 
príloha č. 7 Údržba detských zar., tel.  zar., lavičiek, pieskovísk a ost. 

zariadení 
20 000,00 0,00 

Obnova siete verejného osvetlenia – havarijný stav 
stožiarov a káblových rozvodov 

30 000,00 0,00 

príloha č. 9 Nákup a osadenie kompenzačných rozvádzačov verejného 
osvetlenia  

75 000,00 0,00 

Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení 80 000,00 50 000,00 

MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ 16 362,50 0,00 
príloha č. 10 

Originálne kompetencie – právne subjekty 428 783,00 0,00 

Originálne kompetencie – právne subjekty (5 % zvýšenie 

plat. taríf) 
346 097,00 167 643,94 

 
 

 

Súčasťou návrhu na uznesenie je aj návrh na prijatie úveru na modernizáciu verejného 

osvetlenia v meste Prešov, ako to vyplýva z prílohy č. 4. 
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Príloha č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapitola Sekcia vnútornej správy iii verejných činností, oddelenie verejnoprospešných činností 


Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) Mgr. Kamil Sepeši -<'rM; 

Schválil (uviesť m,eno, dátum a podpis) JUDr. Maroš Handzo, L\ "e-<::"' 'Jmf 


O Presun rozpočtových prostl dkov 
Druh rozpočtového opatrenia1

: 
2'1. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vyšších príjmov 

Kód programu· Kód3 Ekonomická Funkčná' Schválený Zmena (+/-) Rozpočet po 
Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatrení 

Všeobecné služby - CO 1.4 41 637004 0220 700,00 4 134,00 4834,00 

" 

Zdôvodnenie: 


V zmysle platnej legislatívy sa viaže povinnosť vykonávať bežnú údržbu v CO kry1och, súčasťou ktorej Je aj vykonávanie deratizácie, 


V súvislosti s uvedeným bol vykonaný proces verejného obstarávania, na základe ktorého bola vysúťažená čiastka vo výške 4134 €, 
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Príloha č. 1: Návrh na zmenu rozpočtu - RO č. 3- navýšenie 

Odbor/Kapitola Oddelenie mestského maietku /J / 
Vypracoval (uviesf meno, dátum a podpiS) Ing. Marta DolM, 14. 05. 2014 /ll II II 

J / ~Schvlltll (uviesf meno, dátum a podp~ JUDr. Katarlna Juricová, Ing. Miroslav Hudák, 14. 05. 2014 ( fJ:.t/ 
Presun rozpočtových prostiedkov IV /"

Druh rozpočtového opatrenia1
; 

X Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vy!i!iich prijmov ( 

Kód programu' Kód' Ekonomická Funkčná' Schvillený Zmena (+/-) Rozpočet po 
Názov položky podprogramu zdroja klasilikAcia klasilikllcia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatreni 

Nákup pozemkov a nehmotných aktív 6/1 41 711001 443 50500,00 17 150,00 67650,00 

Zdôvodnenie: 

Nákup pozemkov a nehmotných aktiv - odkúpenie pozemkov na stavbu Cyklochodnik $váby schválený Uznesenim MsZ Č. 527/2014 d~a 28.4.2014-predpokladaná 
vý!ika 17.150€. 
1 Vyznačte jednu z možností 
2 vypl~af pri zmene rozpočtu výdavkov 
3 pre potreby tejto smemice sú definované tieto kódy zdroja: 41-vlastný zdroj, III-zo !itátneho rozpočtu, 52-úver, 132-zdroj z európskej únie, 71ijranty a transfery 



---------

--------- -

--------- -

-------
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Príloha Č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapitola Sekcia vnútornej správy a verejných činnosti, kancelária prim,;'ltora a prednostu 


Vypracoval (uviesť meno, dátum a.podpis) In<:l. Dagmar Moskviéová, Mgr.Kaml Sepeši 6.5.2014 6:<IIlJf 

Schválil (uviesť meno dátum a podpis) JUDr. Maroš Handzo, LLB ~ í 


O Presun rozpočtových prostiedk( It'* 
\J 

Druh rozpočtového opatrenia': 
O Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnut[ vyššlch príjmov 

Kód programu' Kód' Ekonomická FunkČ-;:'-;i2 Schválený Zmena (+/-) Rozpočet po 
Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatrení 

Oprava MK . uIoArm,gen.Svobodu v Prešove ~ poplatok 7.1 41 637012 0451 24059,00 6000,00 30059,00 

ZdÔvodnenie: 


Navýšiť poplatok o čiastku cca 6 000 € je potrebné na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na inkaso poplatku eSOB za opravu komunikácie 


amo. Gen Svobodu. Za obdobie 1. - 4. 2014 bola zo schváleného rozpočtu 24 059 € vyčerpané čiastka 14055,· € 
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Príloha č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapitola Sekcia vnútornej správy a verejných činností, kancelária prim' tora a prednostu 

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) Ing. Dagmar Moskvičová, Mgr.Kamil Sepeši 6.5.2014 11/<,rn,,( 
\Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) JUDr. Maroš Handzo, LL.S-«íIJ/!!L / 


O Presun rozpočtových pros~ dkov 

Druh rozpočtového opatrenia1: 

Jl!I Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyššich príjmov 

Kód programu2 Kód3 Ekonomická Funkčná2 Schválený Zmena (+1-) Rozpočet po 
Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatreni 

Dlhodobý úver 52 513002 - 518000,00 518000,00 

Rekon~trukcia a modernizácia verejného osvetlenia 7.5 52 717002 0640 - 518000,00 518000,00 

. 

Zdôvodnenie: 

V súlade so schváleným návrhom na zniženie nákladov na elektrickú energiu spotrebovanú vo verejnom osvetlení mesta Prešov priamou investíciou do výmeny 


vybraných typov svietidiel s možnosťou ziskania nenávratného grantu vo výške 20 % investicie požadujeme vyčleniť čiastku vo výške 518 000 € 


v prijmovej časti rozpočtu na čerpanie dlhodového úveru a vo výdajovej časti rozpočtu na rekonštruciu a modernizáciu verejného osvetlenia. 
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Príloha Č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapitola Sekcia vnútornej správy a verejných činnosti, oddelenie v'1rej oprospešných činnosti 

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) Ing. Dagmar Moskvičová, Mgr.Kamil Sepeši, 7.5.2014 /Jm.<rn,{ 
.L. ~Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) JUDr. Maroš Handzo, LLB / 

O Presun rozpočtových prostiedko 
Druh rozpočtového opatrenia': 

~ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vyššich príjmov 

Kód programu 2 Kóď Ekonomická Funkčná2 Schválený Zmena (+/-) Rozpočet po 

Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatrení 

Bežný transfer - vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom 
záujme DPMP za rok 2013 7.3 41 644001/167 0451 l 270000,00 87435,36 l 357435,36 



" 
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Príloha Č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapitola 

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) 

Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) 

Druh rozpočtového opatrenia' : 

Sekcia vnútornej správy a verejných činnosti, oddelenie verejnol) 9spešných činnosti 

InQ. Dagmar Moskvičová, MQr.Kamil S.~peši, 24.4.2014 I; < Jn,( 
JUDr. Maroš Handzo, LLS -<1i1 /1yf / 
O Presun rozpočtových prostiedkoV\ 

JlQ' Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

Názov položky 
Kód programu 2 

podprogramu 

prvku 

Kóď 
zdroja 

Ekonomická 
klasifikácia 

Funkčná2 

klasifikácia 
Schválený 
rozpočet 

Zmena (+/-) 
Eur 

Rozpočet po 
rozpočtovom 

opatrení 

Jarné a jesenné upratovanie formou plošného umiestňovania 
VOK 7.2 41 637004/164 0510 4000,00 56000,00 60000,00 

Zdôvodnenie: 


Na základe požiadavky č. XLV1I1I2014/18 vznesenej PhDr. Ivanom Benkom na XLVIII. riadnom zaradnuti MsZ v Prešove predkladáme návrh na navýšenie 


finančných prostriedkov na jarné a jesenné upratovanie formou plošného umiestňovania VOK. 
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Príloha Č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

~---

Odbor/Kapitola Sekcia vnútomei správy a vereiných činnosti, ocldelen'~ verejnoprospešných činnost! 


Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) Ing. Dagmar Moskvičová , Mgr. Kamil Sepeši( .. } <,rim' 
,., . / i ~Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) JUDr. Maroš Handzo, LL.B 

O Presun rozpočtových prosIle(], ov 

Druh rozpočtového opatrenia': 


181 Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vyšších prijmov 

2Kód programu Kód3 Ekonomická Funkčná2 Schválený Zmena (+1-) Rozpočet po 
Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatreni 

Všeobecné služby· REZERVA na .abe"".n.pred.činnosti 7.6 41 637004 0620 15000,00 9000,00 24000,00 

Údržba detských zar" tel. zar.,lavičiek,pieskovisk a ost. 

zar. 7.6 41 635006/xx 0620 0,00 20000,00 20000,00 


Zdôvodnenie: 


Finančné prostriedky na zabezpečenie likvidácie blankokridleho hmyzu a kliešťov. 


Opätovná požiadavka na vytvorenie položky údržba detských zar., tel. zariadení, lavičiek, pieskovisk a ost. zar. z dôvodu potreby operatívneho 

riešenia opráva údržby týchto zariadení na celom územi mesta Prešov, keďže finančné prostriedky vo výške 49000 € boli schválené ako rezerva VMČ Č. 1 - 7. 
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Príloha Č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapitola Sekcia vnútornei správy a vereiných činností, kancelária pl'Ímátor~ prednostu 


Vypracoval (uviest' meno, dátum a podpis) Ing. Dagmar Moskviéová, Mgr. Kamil Sepeši 14 ~.2014 j, 

Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) JUDr. Maroš Handzo, LLB < IIJ'J'y/f ~ 


O Presun rozpočtových prostiedkov '\ 
Druh rozpočtového opatrenia': 

\ili Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vyšších príjmov 

Kód programu' Kóď Ekonomická Funkčná2 Schválený Zmena (+1-) Rozpočet po 
Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatreni 

Obnova $oiete verejného osvetlenia M havarijný stav stožiarov a 
káblových rozvodov 7.5 41 635006 0640 - 3D 000,00 30000,00 

Nákup a osadenie kompenzačných rozvádzačov verejného 
osvetlenia 7.5 41 633004 0640 - 75000,00 75000,00 

Údržba datďovei kanalizácie a nadväzných zariadeni 7.6 41 635006122 0451 14000.00 80000,00 94 000,00 

Zdôvodnenie: 


Obnova siete verejného osvetlenia - havarijný stav stožiarov a káblových rozvodov - na základe odporúčania prevázkovateľa siete verejného osvetlenia vo vzťahu 


k potrebe riešenia havarijnému stavu stožiarov a káblových rozvodov. 


Nákup a osadenie kompenzačných rozvádzačov verejného osvetlenia na základe odporúčania prevádzkovateľa VO pre zlepšenie technických parametrov siete 


verejného osvetlenia v súvislosti s meranim činnej a jalovej zložky elektrickej energie dodávateľom VSE, a.s .. 


Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadeni - v súvislosti s vyhodnotenim súťaže na poskytnutie uvedenej služby metódou nadlimitnej zákazky žiadame 


o vyčlenenie alikvotnej čiastky na prlslušný kalendárny rok, ktorá kryje základný rámec tejto služby. 

http:14000.00


?~ ,'Iv h~ t. q 
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Sekcia loddelenie 54 - Sekcia s!rategickeho rozvoja /1 

Komentar· zdovodnenie 

Vypracoval (meno, datum apodpis) Ing. Milena Kollarcikova ~/ 14.5.2014 
Schvalil (meno. datum apodpis) Mgr. Ivana lliasova,riaditerka SSR 'flAiJl1'J1! 
Druh rozpoctoveho opatrenia: 

Nazov poloiky 

SSR· OPM (Program C. 9.1) 

Prog. 

9.3 

Sekcia 

543 

Akcia 
c. 

Funk. 
klasif. 

Ekonom. Zdroj 
klasif. 

Upraveny 
rozpocet 

0,00 

Zmena (+/.) 
Eur 

120000,00 

Rozpocet 
po ROc. 

120000,00 

Kapitalove vydavky pre projekty 9.1 541 700 0,00 120000,00 120000,00 

LsKP  ZUS Stefanikova (podra schvalenej LsKP suma za PO -
57359,00 z roku 2010), ener. uspora verejnych budov
environfond, elena, dotacie ministerstiev a granty, projekt 
Vesela (stav. dozor, AD), energeticke audity odovzdanych 
Istavieb 

SSR· OIV (Program C. 9.3) 9.3 543 302000,00 395400,00 697400,00 
Obratisko vozidiel MHO Terchovska ul. 9.3 543 1115 700 50000,00 28000,00 78000,00 Dofinancovanie podra vysut'azenej sumy + uhrada AD. 

Odvodnovaci rigol ul. Pod Wilec hOrkou 9.3 543 700 0,00 45000,00 45000,00 
Zfondu ZP (na fonde je 121 425 €) 
Aktualizacia PO + Dokoncenie 1.etapy 
(na Jetapu by bolo potrebnych este d'alsich 211 600,- €) 

Studie, expertizy, posudky 9.3 543 637011 2000,00 5 000,00 7000,00 
studie, expertizy aposudky khavarijnym stavom na objektoch a 
budovach vo vlastnictve mesta, resp. na skolach askolskych 
zariadeniach 

Rezerva na havarijne stavy objektov vo vlastnictve 
mesta 

9.3 543 700 50 000,00 50 000,00 100000,00 
Doplnenie rezervy na riesenie havarijnych stavov objektov vo 
vlastnictve mesta (najma MS aZS). 

MS Zemplinska  rekonstrukcia 9.3 543 1221 700 100000,00 166400,00 266400,00 
Cast' financnych prostriedkov bola schvalena v RO C. 2, na realizaciu 
celej rekonstrukcie je potrebne tuto sumu navySit'. 

MS A. Pridavku - rekonstrukcia 9.3 543 1214 700 100000,00 101000,00 201000,00 
Cast' financnych prostriedkov bola schvalena v RO C. 2, na realizaciu 
celej rekonstrukcie je potrebne tuto sumu navysif. 

SSRspolu: 54 - - - 515400,00 817400,00 
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Navrhu na zmenu rozpoCtu 2014 

Odbor/Kapitola 54 - Sekcia strategickeho rozvoja 
29.4.2014 

M r Peter Haas, veduci oddelenia skolstva 29.4 .2014 
M r Ivana IliaSova, ~iS. riaditelKa SSR 
• NavYsenie rozpoCtu vYdavkov 

Nazov poloiky 
Kap. Akcia K6d' Ekonomicka Funkcna' 
odd. 0 zdro'a klasifikacia klasifikacia 
546 

546 

M8bez 546 41 600 09111,09601 

MSbez 
546 

546 41 600 09111 

1

546 
Ne§tatne skoly a skolske zariadenie 546 4t 642 0980 

Nestatne skol a skolske zariadenie 
546 

546 41 642 0980 

546 
546 41 600 09111 

546 
546 41 600 09111 

546 
Vybavenie zariadeni skolskeho stravovania 546 41 700 9601 

546 

ZS Smeralova 546 41 600 09121 

Poznamka: 

955330,00 

'2177 

2177948,00 

- - , 1r
.. 

6200186,00 

200000,00 

0 

Rozpocet 
oRO C, 01 

1045924156 
10.11 6a9.50. 

45997,00 ' 1001 327,00 

16362,50 16362,50 

:-2231 

53084,00 2231 032,00 

61,26 ' 61,26 

- - ')-;". " ' 

428783,00 6628969,00 

346 097,00 346097,00 

33392,80 ' 233392,80 

2000 ' 2000 

Poznamky • zd6vodnenie 

5%·ne zvYsenie stupnioe platovych taril 
na zakladenie Nariadenia vlady SR c. 
441/2013. Sumaje vratane odvodov. 

Nedostatocne finanoovanie podra VZN c, 
3/2013 do bavenie M8 Haburska Iioia 

5%·ne zvYSenie stupnioe plato.,ych taril 
na zakladenie Nariadenia vlady SR c, 
441 2013. Suma ie vra ane odvodov. 
dofinanoovanie 1 iiaka v CVC, na zaklade 
lIvah~ho pobytu 

nedostatocne finanoovanie podra VZN c, 
312013 
5%·ne zvYsenie stupnioe plato.,ych tari! 
na zaklade Nariadenia vlady SR C, 
441/2013. Suma' vrillane odvodov, 

Vybavenie zariadeni skolskeho 
stravovania gastrotechnikou 

Podpora podujati a projektov v oblasti 
skolstva, Nazov projektu : Deti v sieti, 
specialny plan eduk<icie iiakov, FP budu 
pouiite naprna: prenajom priestorov, 
prepravne. tlaeoviny. vydanie CD a inych 
digitalnych nosiCov, ubytovanie, stravu. 
oeny. propagaciu, poStovne ahraCky, 
kreativne a Iogicke hracky, 

Nariadenim vlady SR C. 44112013 doslo od 1.1.2014 k z.,yseniu stupnioe plato.,ych taril zamestnancov pri .,ykone prace vo vereJnom zauJme. 

TYm, ie boli z.,ysene tar~ne platy, zaroven boli zvYSene aj pohyblive zloiky mzdy, tj .osobne priplatky, priplatky za riadenie, priplatky za triednictvo, kreditove priplatky, 

Malerial bol spraoovany vratane zoskupenej poloiky 620 - Poistne a prispevok do poist'ovnL 

V roku 2013 na 5%-ne zvY§enie platov bola MF SR stvrt'ro(;ne zasielana dotacia zo slatneho rozpoCtu, 


· t: '~,::~Se~~ 
.. .L , ~.. 1 )- 1d 
, '(";EHO iW::'" 

~ 
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Mesto Prešov 


Od: Sekcie služieb občanom Pre: Sekciu majetkovú a ekonomickú 

Dátum: 05.05.2014 
Vec: Žiadosť O dofinancovanie. 

S./40 1/20 14 

Vážený pán 
Ing. Miroslav Hudák 
riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 
MsÚ Prešov 

Na základe písomnej žiadosti Zariadenia pre seniorov Harmónia zo dňa 27.01.2014 /viď. príloha! 
a Zariadenia pre seniorov Náruč zo dňa 07.03.2014 /viď. príloha! sekcia služieb občanom, oddelenie 
sociálnych služieb predložilo požiadavky na prerokovanie v Komisii sociálnej a bytovej pri MsZ 
v Prešove. Komisia na svojom rokovaní dIla 12.03.2014 prerokovala a odporučila sekcii služieb 
občanom požiadať komisiu finančnú, plánovaeiu a správu mestských organizácií o predloženie 
požiadaviek ZpS o navýšenie finančných prostriedkov programu 15: Zariadenie pre seniorov na 
položkách 610 a 620 Mestskému zastupiteľstvu za ZpS Náruč Veselá a ZpS Harmónia Cemjata /viď. 
zápisnica zo zasadnutia komisie/o 

Z dôvodu, nariadcnia vlády SR č. 441/2013 Z. z., ktoré ukladá zamestnancom verejnej správy 
upraviť platové tarify o 16,00 €!mesačne od 01.01.2014, ktoré bolo vydané 11.12.2013, ncbolo 
možné zahrnúť uvedené navýšenie do návrhu rozpočtu: 

navýšenie finančných prostriedkov programu 
15: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Cemjata 

na položkách: 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy 15168,00€ 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 5500,00 € 


15: Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 

na položkách: 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy 14400,00€ 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 5069,00 € 


V rámci rozpočtu na kapitole 14: sociálne zabezpečenie sekcia služieb občanom nemá voľné 
finančné prostriedky na pokrytie predloženej požiadavky. 

Za spoluprácu ďakujeme 

~~~~~~~~~~--~~----------~~~~~----_.. 
Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho~ametnanca odosielajúceho 
organizačného útvaru: -


/F - MsU/SP-O 1/8/1 



---
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Príloha Č. 1: Návrh na zmenu rozpočtu - RO Č. 5 - úprava vrámci programu 

OdbortKapltola Oddelenie rozpočtu, Oétovníctva a miezd 

Vypracoval (uviest' meno, dátum a podpis) 

Schválil (uviesf meno, détum a podpis) 

.Druh rozpočtového opatreni.': 

Názov polofky 

Splácanie úrokov z úverov bankám 

Dane 

Poplatkva odvody 

Manipulačné poplatky k úverom 

Zdôvodnenie: 

ling. Katarína Grocká, 1.4.2013 tif:>tJI ..ŕ.l 
Ing.Jana SaríšskA , Ing, Miroslav Hudák, 1 . .ť20~ itA----_. _.................... ---_._._..................... . 


X Presun rozpoétov~ch prostiedkov l I 

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyššlch prljmaV ' 


Kód programu' 
podprogramu 

prvku 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

5.1 

--T-------

Kód' Ekonomická 
zdroja klasifikácia 

41 651002 

41 637035 

41 637012 

41 653001 

41 

Dano - ročná da~ z príjmu z podnikateľskej činnosti a zrážkové dane 

Poplatky a odvody - navýäenie výdavkov sOvisl sO zvýšen Im poplatkov bénk za vedenie účtov 

Manipulačné poplatky k úverom - navýäenie výdavkov súvisi so zvýäením poplatkov bánk za poskytnuté úvery 

II . 
""-'- /
lY / 

/ '
--------

Funkčná' Schválený Zmena (+/.) Rozpočet po 
klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

opatreni 

0170 463970,00 -10000,00 453970,00 

01116 0,00 3000,00 3000,00 

01116 7000,00 3000,00 10000,00 

0170 2000,00 4000,00 6000,00 

0,00 
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Sekcia 1oddelenie 54 - Sekcia strategickeho rozvoja 

Vypracoval (meno. datum a podpis) Ing. Milena Kollarcikova l ' j/ 14.5.2014 

Schvalil (meno, datum a podpis) Mgr. Ivana lIiasova, DiS,riaditeFka SSR JU!lInc/ 
Druh rozpoctoveho opatrenia: Zmena rozpoctu vydavkov medzi programami 

Nazov polozky 
Prog. Sekcia Akcia Funk. Ekon. Zdroj Upraveny Zmena (+1·) Rozpocet 

Komentar· zdovodnenie 
c.: klas. klas. rozpocet Eur po ROc.- ' lt~ra!l1~_ 

-!to - .. I ~~O O;gQ _ 0;00I ~· .tl . '. -
541 0,00 

.• lg~R~Oecr.CR3MIC ·(PrOg!.ae) __ "9:2~ ~54t~. IIIIIiJ. I· .... 
~Wl=;~O.OO ~O.OO ;00 

542 0,00 

~~!.()"L{P(O~~~~9~ ID:d1j{54_ 1- .III! lI4do'000:00 ~O,9q _4!IO~0.OO,00 
Vodarenska veza - Il.etapa 9.3 543 1238 700 100000,00 -40000,00 60 000,00 
Udrzba dazd'. kanalizacie a nadv. zariadeni ':i , (~ 635006 30000,00 30000,00 

Presun na Program c. 7(VPC) 
Vodarenska veza - Il.etapa (tienenie nebyt. priestoru) 600 10000,00 10000,00 

Revitalizacia rekreacneho objektu Delria 9.3 543 1420 700 300000,00 -226 000,00 74000,00 
Revitalizacia rekreacneho objektu Delria (udrzba 

635006 110000,00 110000,00 Presun na Program c. 7(VPC) - 110 000 €
vereinei zelene) 

Presun na Presov Real  mestsky oknuh - 116 000 € 
Revitalizacia rekreacneho objektu Delria - 2. casf 700 116000,00 116000,00 

SRTf()ka~(progmn'~O'~ III" toti1ib54.... ~ ...- . ~ - 000 . 0;00 '{lO 

544 0,00 
• .SSR :ranPtiiQi'i'l1fc-::3 

.. 
.• 3 .-..~ .~-. . (.~. .!i!IIl I__-~ 0.00 ........ ,ID), "tr.a..-: D~; 

545 0,00 
~~1[6$;'erogijn(~1j :.:12)" " . £.1j~~21 ~)..... ~.~- I ~ ·i~o.Oo "$0;00 :"'~!O' OO 

.. L ...~. _ ;: . . J 

546 000 
., 'i" ~ r-.~._ , Spolu: .. 54 400000,00 0,00 400000,00

'--- -
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