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Návrh na 

 

U Z N E S E N I E 
 

z 3. zasadnutia 

Komisie MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

 
dňa: 6. 3. 2015                 číslo: .../2015 

   

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 

 

po prerokovaní Návrhu rozpočtového opatrenia č. 2  

 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

 

STANOVISKO 

 

dňa: 6. 3. 2015 číslo: .../2015 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

 

s c h v á l i ť 

 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 takto: 

 
A. PRÍJMY 
 

Zvýšenie rozpočtu príjmov 
 

212003 52 2 Príjem z nájomného – byty PREŠOV REAL 227 000,00 € 

223001 52 2 Za nájomné byty – platby za energie PREŠOV REAL 263 000,00 € 

292006 52 2 Príjem z náhrad z poistného plnenia 4 000,00 € 

213003 52 2 Príjmy od IPZ Prešov, a. s. v likvidácii – z nájmu 61 313,45 € 

292017 52 2 Príjmy od IPZ Prešov, a. s. v likvidácii – vrátenie návratnej finančnej 

výpomoci 151 355,23 € 

292017 52 2 Príjmy od IPZ Prešov, a. s. v likvidácii – vrátenie nevyúčtovaného transferu 4 257,25 € 

292012 51 3 Spotreba EE CSS – vyúčtovanie 2014 2 598,20 € 
 

Zvýšenie rozpočtu príjmov 713 524,13 € 
 

Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov 713 524,13 € 
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B. VÝDAVKY 
 

Zvýšenie rozpočtu výdavkov 

 

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku 

6.2 0620 600       52 2 Bežné výdavky – byty PREŠOV REAL 490 000,00 € 

6.1 0620 637018 Vrátenie príjmu z minulých rokov – vrátenie podielu kúpnej ceny 

vlastníkom 3 000,00 € 

 

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby 

7.7 0620 644001 IPZ Záborské, a. s. v likvidácii – bežný transfer 220 524,13 €  

 

Zvýšenie rozpočtu výdavkov 713 524,13 € 

 

Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov 713 524,13 € 
 

 

 

C. ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV V RÁMCI PROGRAMU 

 

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku 

6.2 0620 600 52 2 Bežné výdavky – byty PREŠOV REAL - 420 000,00 € 

6.2 0620 600 52 2 Bežné výdavky – nebytové priestory PREŠOV REAL 420 000,00 € 

 

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby 

7.1 0451 635006 Mandátna zmluva S a ZÚPC - 32 000,00 € 

7.7 0451 635006 Mandátna zmluva S a ZÚPC  32 000,00 € 

7.6 0620 637017 Provízie – Odmeny IPZ za výk. správy z mand. zmluvy ( 30 % 

z príjmu) - 1 350,00 € 

7.7 0620 637017 Provízie – Odmeny IPZ za výk. správy z mand. zmluvy ( 30 % 

z príjmu)  1 350,00 € 

7.6 0660 637012 Poplatky a odvody – Príspevok do FO a Ú a poplatok za výkon správy 

BD - 3 300,00 € 

7.7 0660 637012 Poplatky a odvody – Príspevok do FO a Ú a poplatok za výkon správy 

BD  3 300,00 € 

7.6 0660 644001 Bežný transfer pre Prešov REAL na výkon správy mest. bytov - 60 000,00 € 

7.7 0660 644001 Bežný transfer pre Prešov REAL na výkon správy mest. bytov  60 000,00 € 

7.6 0422 600 Ralizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku - 9 958,00 € 

7.7 0422 600 Ralizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku  9 958,00 € 

7.6 0840 635006 Mandátna zmluva TSmP, a. s. - 2 500,00 € 

7.7 0840 635006 Mandátna zmluva TSmP, a. s.  2 500,00 € 

7.6 0810 644001 Bežný transfer pre Prešov REAL na prevádzku zim. štadióna – dotácia 

ľadohodín - 200 000,00 € 

7.7 0810 644001 Bežný transfer pre Prešov REAL na prevádzku zim. Štadióna – dotácia 

ľadohodín  200 000,00 € 

  

Program č. 14 – Sociálne zabezpečenie 

14.9 1020 642 Rezerva na sociálne služby  - 15 770,12 € 

14.9 1070 642 Bežný transfer – Terénna soc. služba krízovej intervencie 9 676,80 € 

14.9 1070 642 Bežný transfer – Nízkoprahové denné centrum - služba 2 838,12 € 

14.9 1012 642002 Opatrovateľská služba - spolu 3 255,20 € 
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D. ÚPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV MEDZI PROGRAMAMI 

 

Program č. 5 – Ekonomika a financie 

5.1 0111 633006 52 1 Rezerva na nepredvídané výdavky - 225 258,87 € 

Program č. 1 – Interná činnosť 

1.4 0220 632001 51 1 Energie – CO kryty 9 200,00 € 

1.2 0830 637004 51 1 Všeobecné služby – výroba, tlač, distribúcia – Prešovský magazín 7 683,00 € 

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku 

6.1 0620 632001 Spotreba el. energie v prístreškoch MHD 7 900,00 € 

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby 

7.1 0451 635006 51 3 18 Zimná údržba ciest a chodníkov 66 000,00 € 

7.2 0510 637004  51 3 23 Všeobecné služby – nakladanie s odpadmi – výber 

odpadkových košov 60 000,00 € 

7.7 0620 644001 IPZ Záborské, a. s. v likvidácii – bežný transfer 24 475,87 €  

7.7 0810 644001 MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácii – bežný transfer 50 000,00 € 

 

 

Program č. 11 – Vzdelávanie  

11.3 0980 642 Neštátne školy a školské zariadenia - 2 395,40 € 

Program č. 12 – Vzdelávanie – RO 

12.3 09601 700 ZŠ Májové námestie – výmena kondenzačného kotla 2 395,40 € 

 

 

 

E. ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU V TEXTE 

 

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku 

z pôvodného textu:  

Nákup pozemkov a nehmotných aktív – mestský majetok na cyklistický chodník Šváby 17 150 € 

na text:  

Nákup pozemkov a nehmotných aktív – mestský majetok na cyklistický chodník ul. Solivarská 17 150 € 

 

 

 

F. ZMENA NÁZVU PODPROGRAMU 

z pôvodného názvu:  

7.7: Príspevkové organizácie 

na názov: 

7.7 Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta 
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Dôvodová správa 

 
Tento materiál predkladáme na základe požiadaviek správcov podprogramov na zmeny 

rozpočtu mesta Prešov na rok 2015 (prílohy č. 1 až 11). Všetky uvedené požiadavky sú v návrhu 

na uznesenie obsiahnuté v plnom rozsahu, okrem: 

Požiadavka 
Požadovaná 

suma 

Suma v 
návrhu na 
uznesenie 

Príloha 

NS OPÁL – kapitálový výdavky PREŠOV REAL 139 000,00 0,00 príloha č. 7 

Zimná údržba ciest a chodníkov 200 000,00 66 000,00 príloha č. 4  

 

 

Stav rezervy na nepredvídané výdavky schválenej v programe č. 5 je v sume 325 884,67 €.  

Po schválení tohto návrhu rozpočtového  opatrenia č. 2 na základe akceptovaných požiadaviek správcov 

podprogramov bude zostatok v sume 100 625,80 €. 

 

Úprava rozpočtu výdavkov v rámci programu č. 7 je navrhovaná vzhľadom na zmenu organizačnej 

štruktúry Mestského úradu v Prešove a organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove. Po zmene 

organizačnej štruktúry došlo k rozdeleniu kompetencií v kontrole čerpania výdavkov niektorých 

podprogramov v programe č. 7 medzi dve novovzniknuté oddelenia.  
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Priloha č. 3: Vzor formulára návrhu rozpočtu príjmov 

Odbor/Kapitola IOdbor dopravy, životného prostredia .. ,komunálnych služieb, oddelenie komunálnych služieb a spoloč.obec.úradu 

Vypracoval Ing. Dagmar Moskvičová, 2,3,2015 u!i , 

Schválil InQ, Miroslav ŠirQeľ, poverený riade/: im odboru f·:{· ,/~ 


.. 

PRíJMY Návrh na zmenu rozpočtu 

p,č. Ekonomická Kód' Príjem (stručný popis) 2015 

klasifikácia zdroja 


1, 292012 41 Spotreba EE CSS • vyúčtovanie 2014 I 2598,20 

Komentár: 1JobrOj>i.5 -rlf/~f. ~ Cf jr. tOl,! 
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Priloha č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapitola Sekcia vnútornej správy a verejných činnos i, oddelenie kancelárie primátorky a prednostu 
t-

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) Mgr. Kamíl Sepeši ih O;J.1()f// -,m 
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) t G~~ 'l<" l., t..u\ I /, 1-1. 

v~O Presun rozpočtových prostiedkov
Druh rozpoiitového opatrenia': 

Ili!. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vyMfch prijmov 

--- ----

Kód programu· Kóď --Funkčná·Ekonomická SChválený Zmena (+/-) Rozpoiiet po 
Názov pololky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpoiiet Eur rozpočtovom 

~rvku ._opatreni
--- ----. --- ---

§.nergie - CO 1,4 41 632001 0220 4000,00 9200,00 13200,00 

I-- - ---

----. 

Zdôvodnenie: 

Energie - CO - Vychádzajúc zo zmeny legislatlvy týkajúcei $o zmeny tar!! spotreby a vyúčtovania .Lenergie v ochranných stavbách CO krytov vo vlastn!ctve mesta Pre!ov dollo 

k nedoplaU<u za spotrebu eLenergie za r. 2014 vo vý!k. 5 503,42 €. zároveň k zmene predpisu zálohových platieb na r. 2015. 
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Príloha č. 1: Návrh na zmenu rozpočtu· RO č. 2 • navýienie 

Odbol'lKapltola Kancelária primátor1<y mesta 


VYpracoval (uviesf meno, dátum a podpis) PhDr, Veronika Kmelóny Gazdová, PhD, 


Schválil (uviesf meno, dátum a podpis) Bc, J02efVerbovsky, povereny riadenim kancelárie primátor1<y mesta 

X Navyšenie rozpoč!ovYch prostriedkov

Druh rozpočtového opa""nl.': 
-_.- Povolené prekročenie vYdavkov pli dosiahnuti vyššlch prljmov 

r' --- Kód programu' Kód" 'lEk'';nomícká FunkČná'T$Ch';áíený Zmena (+1.) Rozpočet po 
Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia I rozpočet eur rozpočtovom 

prvku _-1__ ----t------t ' , opa""n! 
VlIoobecné služby - výroba, tlač, distribúcia 

1.2 41 637004 0830 13000,00 7683,00 20683,00
Prešovský magazln 

Zdôvodnenie: 

V súviSlosti s opakovou súfažou, v rámci ktorej sa neprihlásilIaký uchádzač, ktorý by za schválený obnos financii obstaral túto službu, požadujeme navYšenie financil 
na základe zmluvy s uchádzačom, ktorý ponúkol najnižšiu cenu na dofinancovanie do konca roka 2015, 

/ 
Vypracovala: PhDr. Kmatóny Gazdová, PhD,; 2. marca 2015 I~ 

/ 

_ .. "'-".."'''~~,." ~ ~I~ 
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Príloha Č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapitola Odbor dopravy, životného prostredia a .l<omunálnych služieb, oddelenie komunálnych služieb a spoloč.obec.úradu 

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) Ing. Dagmar Moskvičová, 2.3.2015 gť 
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) Ing. Miroslav Širgeľ, poverený riadeli'Ím odboru t.:} .-i:t!

O Presun rozpočtových prostiedkov
Druh rozpočtového opatrenia' : 

~ "O\Io~~éprekl"očenie výdavkov pri dosiahnuti vyšších prljmov 

~-_.. _._.. _ .. _--_ .. _.__ .. - - - - ....- .. _- .... _ .... - ._ ....- ._....-

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

prvku opatreni 

V~obecné služby· nakladanie 5 odpadmi ~ výber 
odpadkových koiov 7.2 41 637004/23 0510 100000,00 60000,00 160000,00 

Zimné údržba ciest a chodnikov 7.1 41 635006/18 0510 . 450000 200000,00 650000,00 

Zdôvodnenie: 

Vhobecné služby. nakladanie s odpadmi - výber odpadkových ko'ov - vzhfadom na redukovanie r<lzpačlu oproti požiadavke z pOVodne! čiastky 185 000 O, resp. 160 000 ona sohvillenú 

či.stku 100000 e. nie je zabezpečené dostatočné rozpočtové krytie na tejto položke. z ktorej sa r.alizujú úhrady za výber odpadkovýCh koiovazber kôpok na verejných priestransMich 

vyprodukovaných obyvateľmi mesta. 

Zimné údržba ci..,t. chodníkov - vzhľadom na vyčerpanie rozpočtu na tejto položke, ktorý bol schvillený vo výške 450 000 E, pričom p6vodné požiadavka odd. vPť: bola vo výllke 

650000 E. požadujeme navýtif ttíto položku o cca 200 000 o. Pri vytislení poZiadavky o navýäenie sme vychádzali z faktu, te už v súčasnosti evidujeme zéväzok voči spoločoosti SaZÚPC, •.r.o. 

(z celkovej fakturovanej čiastky 96 526,76 €l vo vl'ike 14259,74 €za préce zrealizované od 1.22015 do 15.2.2015. Faktúra za obdobie od 16.2.2015 do konca !ebMira zatiaf 

mestu neboia doručená a jej vY§ka nAm nie je známa. Požadované finančné krytie Je potrebné zároveň na zabézpečenie predmetnej činnosti v daläom obdobi v súlade 

s operačn9m plánom zimnej Ildrtby ciest a chOdníkov, ktorý' trvá do 15.4.2015 a jeho SUČ8SťOU je aj čistenie komunikácif po zimnej ťidrtbe, ktoré za mesiace marec a april r. 2014 

predstavovalo 113754,17 € a na zabazpečeni. úhrad za disp.čersko-spravodajakú službu v súlad. s platným cennikom, pripadne dalll"" výkonov v závislosti od klimatid<ých 

podm ienok. V prlpade nevyčerpania tej10 položky, zostávajúca čiastka ostane na výkony v IV. itvrťroku 2015, ke<f1e činnosť zimnej údržby v súlade s operačoým plénom 

začína o~ť od 15.10.2015. 
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Príloha č.i: Návrh na zmenu rozpočtu - RO č. 1- presun 

Druh rozpočtového opatrenia': 

-- --
--KÓd programu' Kóď Ekonomická Funkčná' Schválený ZInena (+/-) Rozpočet po 

Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatrení 
Mandátn. zmluva S • ZUPc 7.1 41 635006 0451 32000,00 -32000,00 0,00 
Provlzie - Odmenv IPZ za wk,sornvv z Mand. 
PQolatkv a odvodv • Prísoevok do FO a U-
Bežný tran<fer ore Prešov REAL na výkon 

7.6 
7.6 
7.6 

41 
41 
41 

6311)1/ 
ónun 
644UOI 

0620 
0660 
0660 

1350,00 
3300,00 

60000,00 

-1 350,00 
-3300,00 

-60000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

ReaUzácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného 
loarku 

7.6 41 600 0422 
9958,00 -9958,00 0,00 

Mandátna zmiuva rSmP a. s, 7.6 41 ó35uuó 0840 2500,00 -2500,00 0,00 
Iležný transfer ore Prešov REAL na orevádzku 
Mandátna zmluva S a ZUPC 

7.6 
7.7 

41 
41 

644001 
635006 

OSlO 
0451 

200000,00 
0,00 

-200 000,00 
32000,00 

0,00 
32000,00 

Provízie - Odmeny IPZ za yýk"nrávv z Mand. 7.7 41 637017 0620 0,00 1350,00 1350,00 
Poolalkv a odvodY - Prlsnevok do FO a U 7.7 41 63701. 0660 0,00 3300,00 3300,00 
lkžnÝ transfer ore Prešov REAL na vÝkon 7.7 41 ó44UUl 0660 0,00 60000,00 6009~ 
Realizáda prác pri tvorbe a udržiavaní lesného 
Iparku 7.7 

41 600 0422 
0,00 9958.00 9958,00 

Mandátna zmluva TSmľ a. s, 1.7 41 635006 0840 0,00 2500,00 2500,00 
Bežnv transJer orc Prešov REAL na orevádzku 7,7 41 644001 0810 0,00 200000,00 200000,00 

ZdôvOdnenie: 

V súvislosti zo zmenou organizačnej étruktúry a presunu kompetencii dochádza k presunu výdavkov medzi jednotlivými podprogramami. 
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PrilQha Č. 1: Návrh na zmenu rozpočtu - RO č. 1- presun 

Odbor/Kapitola Oddelenie mestského majetku 


Vypnlcoval (uviesf meno, dätum a podpis) Ing. Marta Dolhá, 25. 02. 2015 
 .Ŕ4ŕrp. / / 
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) JUDr. Katarlna Juricová, 25. 02. 2015 {'Y 


X Presun rozpočtových prostiedkov

Druh rozpočtového opatrenia': 

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vyššlch prljmov 

Kód programu' Kódr- Ekonomická Funkčná' Schválený Zmena (+/-) Rozpočet po 

Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klaaiflkácla rozpočel Eur rozpočtovom !,'" 
prvku opatreni

- ... , .. 

Bežné výdavky-byty PREŠOV REAL 6.2 41 600 ~. 420000,00 ~0Q2Q,QQ. 0,00 

Bežné výdavky-nebyty PREŠOV REAL 6.2 41 600 669100,00 420000,00 
-

1089100.00 

-

Zdôvodnenie: 

PRE!lov REAL - k úprave rozpottu vo výdavkovej časti dochédza z dOvodu nezarátania príjmov a výdavkov za byty v pOvodnom návrhu rozpottu, ktorý bol schválený 
v januári 2015 

, Vy:znatte jednu z možnosti 

2 vypIlIať pri zmene rozpottu výdavkov 

'pre potreby tejto smernice sú definované tieto kódy Zdroja: 41-vlastný Zdroj, l11-zo štátneho rozpottu, 52-úver, 132-zdroj z európskej únie, 71ijranty a Iransfery 

http:1089100.00
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Priloha č. 1: Návrh na zmenu rozpočtu - RO č. 1- navýAenie 

Odb<lrlKapHola OOdeiénie mestSkého majetku /I 

Vwracoval (UVIeSť meno, dätum a PO(!D!s) lna, Marta 00lM 25,02,2<)15 Mb /11 // 

Schválil (uviesf meno, dátum a pOdPis) JUDr. Katarlna Juricová, 25. 02. 2015 (.N{t/. ,Presun rozpočtových pro&l.iedkov
Druh rozpočtového opatnmlat: 

X Povolené prekročenie výdavkov pn dosiahnutI vy~tk:h prijmo... -- ':::r- --- :fTi'Funken' Schv6:1enS' Zmena (+/"1 Rozpočelpo 

N6z0v položky 'droJ. I klaalflkKla I kl••,flkKl. rozpočet Eur ~om 

eLenergje za integrované elP v 

Zdôvodnenie: 

PRE!OV REAL • k úprave rozpoetu II prtjmovej aj vo ~o~časti dochádla z. dôvodu nezarátania prijmov a 'o'ýOavkov za byty II pOvOdnom návmu rozpočtu, ktorý 
~ schválený v januári 2015 

Vntt8nle priJmov z minulých rok.ov • na základe RozSudku Okresného súdu v Preltove bofo uložené Me$tu Pre!ov vrátiť čast' kúpnej ceny za nesprávne \lYpotltaný 
podiel na spoločných priestoroch e zariadeniach bytových domov Ul. $nwa!ova. 1~11 a 13-23 

Spotreba etttnef'9fe za Integrované CLP v prlat.reikoeh • Uzn8$Elnfm MsZ Č. 550/2014 zo dl\a 1a. 6, 2014 bolo sctlvárené uzatvoren~ Zmfuvyo podmienkach 
výl;tavby pr!strMkov MHD na autObtJ$OVých zastávkach a o reciproe.nom umiestneni a prevádzkovanf reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na 
mests.kých pozemkOch. na základe ktorej sa Mesto P~WI zaviazalo hl'9diť náklady prevádzkovatera verejného 08veUen14 spojené s dodávbmi elektrtckej energie 
potrebnej k prevádtke prf~MHD s. integrovaným! ClP počas platnosti zmluvy vo ~e 50 %. Rozpočtovaná čiastf(a Zodpovedá platbám za roky 2014 a 2015. 

NS OPÁL-kapltálové výdavky PRE$OV FtEAl- Uznesenim MSZ Č. 49E!!2014-RO Č. 2 a Uznesenfm MsZ Č. 538/2014-RO Č. El boli schválené kapitálové výdavky na 
rekonltrukc:iu NS OPÁL Treto finanOné prostriedky neboli v roku 2014 vyčerpané z dOvodu neprevzatie prác správcom. Úhradu faktúr po ukončeni rekonštrukčných prác 
bude potrebné zreafizovat' v roku 201$, Z tohto dôvodu :!1adama o navýäenle kapit,ál~h vYdavkov. 
1 Vy.tnačte jednu z možností 
~ vypfi'\ať pri zmene rozpočtu výdaVkov 
"3 pre potreby tejto smema sú definované tieto kódy zdroja: 41~vlastny zdroj, 111-zo ätátneho ~u, 52-uver, 132-zdroj z eurOpskej únie, 71-granty a transfery 



Prlloha <l. 8 
Strana Iť' 

Príloha Č. 3: Vzor formulára návrhu rozpočtu príjmov 

Odbor/Kapitola lOdbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku 

Vypracoval InQ. Marta Dolná, 2.3.2015 A.c4 - J 
Schválil JUDr. Ľudmila Vargová. poverená riadenim odboru t/.J{' 

---. 

PRIJMY Návrh na zmenu rozp~iI 
--Kód'p.č. Ekonomická Prljem (stručný popis) 2015 


klasifikácia zdroja 
 ._---
l. 212003 41 PrljmyOd IPZ Pre!ov 8.S_ v JJkvidádi·2; nájmu 61313,45 

2. 292017 41 Prijmy od IPZ Preäov 8.S. v likvidádi· vrátenie nävramej finančnej výpomoci 151 355,23 

3. 292017 41 P~od IPZ Prewv .t$, v likvidácii· vrátenia nevyťlčtovaného transferu 4257,25 

Komentár: 

Prijem za pohľadávky mesta voči IPZ Pre§ov a.s. v likvidácií. 


, pre potreby tejto smernice sú definované tielo kódy zdroja: 41-vlastný zdroj. 111-zo §Iátneho rozpočtu, 52-úver, 132-zdroj z eur6pskeJ únie, 71ijranty a transfery 



http:245000.00


p..t/vl-uv e~ r 

MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidácií 
Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov 

IČO: 36 699 276 

stŕtm4..J !l/t 

MESTO PRE.loV Mestský úrad v Prsiove I 6 

CilIlo 1111111: IAoOIIlr. znae..: Mestský úrad Prešov 
Znak ,1"hoIa Oddelenie rozpočtu a účtovníctvaolo!••I.:Odo: l 3 -02- 2015 Jarkova 24 

08001 PrešovIVyD.Yllje: 

Evldenloi 1liie dMI_I jIOiIY: 10á'<rŕ I,Jo!~ 
PrilGI!f. 

Prešov, 13.02.2015. 

Informácia o aktuálnom stave likvidácie MSS PREŠOV. s.r.o. v likvidácií a žiadosť 
o poskytnutie finančných prostriedkov. 

Spoločnosť MSS PREŠOV S.r.o. v likvidácii na základe poskytnutých účtovných výkazov 
dosiahla nasledujúce výsledky ku dňu vstupu do likvidácie: 

Výnosy ............................................................... 15687,70€ 

Náklady............................................................. 99401,9« 

Výsledok hospodárenia ..................................... -83 714,24€: 


Dňa 27.06.2014 bol MsÚ uhradený záväzok vo výške 92 141,4O€. 

Záväzky ku dňu vstupu do likvidácie boli v evidencií o výške 94 260,05 (. 
Vzhradom ku skutočnosti, že hrozili reálne penále a pokuty od najväčších veriterov 

a to: 

SPRAVBYTKOMFORT.a.s............................................43 357,24( 

Východoslovenská energetika. a. 5............................15 163,85( 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť............... 6 579,79€: 

Spp. a.s......................................................................14 776,98€: 

MAGNA E.A s.r.o.(dodávka el. energie) .................... 5758,30€, 


rozhodol som sa uzatvoriť dohody o urovnaní a to tak, že zaplatením istiny sú naše vzájomné 
vzťahy vysporiadané bez ďalších nárokov. 

Všetky spoločnosti na tento návrh pristúpili. ale SPRAVBYTKOMFORT, a.s. nám odpustil 
zmluvný úrok len vo výške 90% a 10 % t.j. 2 879.90€ sme museli zaplatiť. 

Pri uzatváraní dohody s Východoslovenskou energetikou a.s. sme zistili rozdiel v dlžnej 
sume 014638,67(. Spoločnosť nemala v účtovníctve zaevidované 2 faktúry za obdobie 
12/2012 1 faktúru za obdobie 2/2013. Tieto faktúry som musel uznať a zaúčtovať do 
účtovníctva. 



PH/o "IV l. 'I 
Str"lh"V '1/; 

SPP, a.s. vymáhal svoju pohradávku cestou exekúcie zablokovaním účtu ešte pred 
poskytnutím prostriedkov, čím vzniklo navýšenie 05 600,-€ (exekučné trovy). 

Bol ukončený pracovný pomer s dvoma pracovníčkami ( maródka a materská dovolenka), čo 
spolu na odstupnom a odvodoch činilo čiastku 4486,78€. 

Na základe uvedeného sa záväzky spoločnosti navýšili takto: 

VSE, a.s........................... 14 638,67€ ( z toho uhradené 8000,-€) 

Exekučný poplatok ......... 5 600,-ť 


Odstupné a odvody ........ 4486,78€ 

Zmluvný úrok................. 2879,90{ 


Spolu navýšenie záväzkovo 27 605,35€. z toho uhradených 20 966,68€. 

Ostatné záväzky spoločnosti sú vo výške 28 335,51€. Nie je tu započítaná odmena 
likvidátora( neuhradených je päť mesiacov) a DPH v prípade prevodu nehnuterného majetku 
na mesto Prešov (cca 8 200,-€). 

Predpokladaná potreba finanéných prostriedkov na ukončenie likvidácie 45 OOO,'€ 

V evidencií spoločnosti sú evidované na účte 021001 stavby! Nehnutefný majetok) 
a to: 

-rekonštrukcia bazénovej haly ......................................... ..4 005,32 € 

- rekonštrukcia kotolne a UK na zimnom štadióne ............ 7 813,31 € 

- rekonštrukcia SENATOR.................................................. 28 768,13 € 


Sú to technické zhodnotenia, ktoré je potrebné previesť na 
Mesto Prešov ( predaj 1 ... ), nakoľko samotný nehnuteľný majetok, ku ktorému sa 

viažu, MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidácií neeviduje. 

Samostatné hnuterné veci sa nachádzajú pod ra evidencie na zimnom štadióne, časť 
na bazénoch, ďalšie veci sú v skladoch pri športovej hale a na správe v hoteli SENATOR 
a samotné zariadenie hotela Senátor. Hotel je v evidencií mesta Prešov a zariadenie je 
v evidencií MSS Prešov, s.r.o. v likvidácií 11. Tak je to aj na zimnom štadióne. Tento majetok 
je fyzický opotrebovaný a ekonomický takmer nelikvidný. 

K dnešnému dňu ie aktuálny stav pohradávok z obchodného styku 12 546,42€, 
nakoľko v súdnych sporoch sme neboli úspešní a rozhodnutia súdu sú právoplatné. 
Takmer 90% pohľadávok je premlčaná, resp. dlžník je v konkurze a nie je jasná ich 
vymožiternosť. Niektoré môžeme opäť riešiť súdnou cestou, ale na to sú potrebné opäť 
peniaze na zloženie poplatku a výsledok nie je vôbec jasný. 



'Pit/r;1w:v (l. 'I 
.si'q/ItV ~ I~ 

Napriek uvedenej skutočnosti stále prichádzajú predžalobné výzvy na uspokojenie 
záväzkov ( už od advokátskych kancelárií), čo tiež zvyšuje zadlženosť. 

Spoločnosť nevykonáva žiadnu podnikaterskú činnosť, okrem prevádzky dvoch 
bazénov, pričom tržby sa vracajú základným školám. MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidácií odvádza 
len DPH. Prevádzku týchto bazénov žiadam previesť na inú spoločnosť, resp. vyriešiť ich 
prevádzku, keďže MSS Prešov s.r.o. v likvidácií nemôže zo zákona podnikať. 

V záujme úspešného pokračovania a ukončenia likvidácie, Vás ako spoločníka, 
i/adam o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu reálne existujúc/ch a budúcich 
záväzkov vo výške 45000.-€. 

/1~7 pR-elou/t. vo r-lltvicl:J..?u"-' 
S pozdravom Ing. Ján Tirpák - likvíd' tor 

http:pR-elou/t.vo
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Návrh na zmenu rozpočtu 

Oddelenie/Kapitola Oddelenie sociálnych služieb 


Vypracoval (uviesf meno, dátum a podpis) Mgr. Mária Hrehová 25.02.2015 IJ I 

~hválll (uviesť meno, dátum a podpis) Mllr. Beáta Horváthová, vedúca oddelenia sociálnych služieb 1!:L+t?;'~ 


O Presun rozpočtových prostiedkov
Druh rozpočtového opatrenia'; 

O Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutf vyšších pr/jmov -- ~_ ...-

Kód programu' Kóď Ekonomická Funkčná' SChválený Zmena (+1-) Rozpočet po 

Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpočet Eur rozpočtovom 

prvku opatrení 

Rezerva na sociálne služby 14.9. 41 642 1020 22000 -15770,12 6229,88 

aežtlý transfer ~ Terénna soc. služba krl7.ovej intervencie 14.9. 41 642 1070 O 9676,80 9676,80 

Bežný transfer - Nízkoprnhové denné centrum - ,I"'.ba 14.9. 41 642 1070 40500 2838,12 43338,12 

Opatrovateľská služb. -spolu 14.9. 41 642002 1012 5500 3255,20 8755,20 

Zdôvodnenle_

1 Vyznačte jednu z možností 

2 vyp[ňať pri zmene rozpočtu výdavkov 

3 pre potreby tejto smernice sú definované tieto kódy zdroja: 41-vlastný zdroj, l11-zo štátneho rozpočtu, 52-úver, 132-zdroj z európskej únie, 71-granty a transfery 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 3. riadneho zasadnutia 

komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 


sociálnej a bytovej 


dňa: 18.02.2015 číslo: 20/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
sociálna a bytová 

po prerokovaní návrhu na rozpočtové opatrenie 


prijíma uznesenie, ktorým vo veci zaujfma toto 


STANOVISKO 
dňa: 18.02.2015 tislo: 2012015 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
sociálna a bytová 

odporúča 

presunfinančných prostriedkov Z uvedených položiek: 

1. Presun z položky: 

1020 642 Rezerva na sociálne služby - 15770,12 € 

na položky: 

1070642 Bežný transfer - Terénna sociálna služba krfzovej intervencie 9676,80€ 

1070 642 Bežný transfer - Nízkoprahové denné centrum - služba 2838,12 € 

1012 642002 Opatrovateľská služba - spolu 3255,20 € 


~~J3> ~ 
Mgr. Terézia Bilasová 

. / 
PhDr.1 Rudolf Dupkala, ';;;g

sekretárka komisie predseda komisie ~ 
Dostanú: Overovatelia zápisnice: (\.~ c\ 
podľa rozdeľovníka 

Mgr. Martina Cibufášová 'I.A'V\J) 

Mgr. Martin Mafajka, MBA ~ 
F - MsÚ/SP-O 112911 



54 SEKCIA STRATEGICKEHO ROZVOJA· iiadosr 0 rozpottovltopatrenle t .02J2015 Priloha t .; 11 SlIaIla: 1/2 
Nh'rhu na zmenu rozpoCtu 2015 _r- _ ~ -'j.-<:,'1lC';~O..y 
Odbor/Kapltola 154 - $elc:cia stJategicklM"lo rozvoja 
Vypracoval(meno, datum a podpis) log. Vargotkova 27.02.2015 
SchviJil (meno, datum apodpis) 

f fVlr' 
.-v 

Schdlil (meno, datum apodpis) 
Mgr. Fr.anWel< Mado, paver.eo; vedenim oddeleni3\!kolslva 27 .0~ 
Mgr.lvana '"aSov', 0;5. Ria<!ite!\<a SSR /.r , - ·ttJ/. I ~ , 

Druh rozpottoveho opatrenJa: ~ ~avjbnle rozpottu vjdavkov I 
--------- -

• • " \ . ,.L, .. ~"'J
"~ t.€)'5tS\<'Y ()lad "~f,C\~ s1I'J.i~G\c~E\lO f\01.~O.)I. 

, " OOOO\ol1I' ~\.OI,I'B '" 
081) !) \ p ... ~,,~ \.l' 

Nlzov pololky 
.... .... Akcla 

t , 
K6d' 
zdr.ojl 

Ekonomk:k 

tdHifticia 

FunkCni 
kilsifiI(icla 

Schvileny 
rozpotet 201 

Zmena (+H 
Eur. 

Rozpotet 

po RO 1.01 
Poznamky· zd6vodnenle 

+, . • ;",,"--.J~ .0.'; 

S$R.O$ IP_~ 11.3! 511 2100400,00 -2395,40 2-1II1104,1O 

Nestatne tkoly 

~ 

54S 41 642 0980 26004()( -2395,4 2596004,6C

80_ 
VPrograme 11 .3 -N~lJle skoly zostaJi po rolPise na jednot1iv'fth ne!tatnych zriad"ovatefov 
nerozplsane FP.lde 0 FP v eve, kde bofi poCty delI odsuh!asene na trvatY pobytv meste 
PreSov, bali vylutene deli, ktore nespll'lali podmienku veku 5-15 rokCN a bo~ odstranenie 
duolidtv.o\OO 1diet"a bolo evidovanl!l v 2. Olio. ai 3eve/. 

-..__~ ...<.... Id,zt. .......C'<t, .... 54' 710110,D11 2_ 

Vybavenie zariadefli tko(sj(eho stravovania 

546 

546 41 700 9111 76000,()( 2395,4t 

80_ !iadosf zs MBjove namestie na vYmenu kondenzatneitlo kotla BUDERUS . kapiWove yYdavk 
Havarijnj stav. Nemofnost' ohrievarvOOu v zariadeni tkolskeho stravovania. 

Pozn8mka: NeIOzpisane FP na eve nestatnych zriaa'ovateTov s(j vo vrske: 7 396 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Májové l1á.tnestie l, 080 01 PreIov 

"'------------.,-:-1!, !\U!>TO rli:lšov Mes~skľ úrad v Prešove 7 	 Mestský lind Preicrv 
Sebia _jetkovlli a ekonomie.U 
oddelenie I'VZpo~. 1Í~ovQfetv. a miezd 
Jarková 24 
080 fU PreI&v 

Ndeč!sk> Vy",""ujellinka Pr""" 
2015/'1-'1 Semančiková 18.02.2015 

051m03128 

Vec 

Žiadost' O poskyln.lltie fin...bi~b prostriedkov 


Vedenie ZákladnejškQ!Y, M~ové námestie I, Plelov, Vés žiada o poskytnutie finančných 
prostriedkov pre Zariadenie !kolského sttavovania - kapitálový výdavok na výmenu 
kondenzačného kolla BUDERUS v celkovej sume 2.395,4t EUR. O poskytnutie finančných 
prostriedkov žiadame z dôvodu nepostačujúceho doteraz sdlváleného rozpočtu pre äJ. 

',. ·'4 tu.:!€ ,
S úctivým pozdravom '1f~Gv.• /i.; .• :... ;. 

rcld'Oo '~'---Í'''--- E-mail _ iCÔ 
,,"'·421-05 [-71Olľ28 +<421-051.7101713 _v~.edv.tIc hIIp:ll~í.[()/ 36165631 

http://zsmajoveruun.stranka.infoi
http:1---:......_--~-_L,-"----r.;z;"""a-.-k-:.71
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