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N á v r h   n a    
 

U Z N E S E N I E 
 

z 3. rokovania  

Mestskej rady v Prešove 

 

 

dňa 16. 3. 2015                          číslo: ......../2015 

 

 

 

k Návrhu rozpočtového opatrenia č. 2 

 

 

Mestská rada v Prešove 

 

 

                                                               o d p o r ú č a 

 

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, s. r. o. 227 000,00 € 

223001 52 2 Za nájomné byty – platby za energie PREŠOV REAL, s. r. o. 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, s. r. o. 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, s. r. o. - 420 000,00 € 

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

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby 

7.1 0451 635006 Mandátna zmluva S a ZÚPC, s. r. o. - 32 000,00 € 

7.7 0451 635006 Mandátna zmluva S a ZÚPC, s. r. o.  32 000,00 € 

7.6 0620 637017 Provízie – Odmeny IPZ Prešov, a. s. v likvidácii za výkon 

správy z mandátnej zmluvy ( 30 % z príjmu) - 1 350,00 € 

7.7 0620 637017 Provízie – Odmeny IPZ Prešov, a. s. v likvidácii za výkon 

správy z mandátnej 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, s. r. o. na výkon správy 

mest. bytov - 60 000,00 € 

7.7 0660 644001 Bežný transfer pre PREŠOV REAL, s. r. o. na výkon správy 

mest. bytov  60 000,00 € 

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

7.7 0422 600 Realizácia 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, s. r. o. na prevádzku zim. 

štadióna – dotácia ľadohodín - 200 000,00 € 

7.7 0810 644001 Bežný transfer pre PREŠOV REAL, s. r. o. 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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U Z N E S E N I E 

z 3. zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy 

mestských organizácií  
dňa: 6.3.2015                číslo: 10/2015 
____________________________________________________________________________ 
 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 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: 10/2015 

                 
Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 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 € 
 
 

F – MsÚ/SP-01/29/1 
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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 Realizácia prác pri tvorbe a udržiavaní lesného parku - 9 958,00 € 

7.7 0422 600 Realizácia 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 € 

  

 
F – MsÚ/SP-01/29/1 
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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 € 

 

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 – MsÚ/SP-01/29/1 
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F. ZMENA NÁZVU PODPROGRAMU 

z pôvodného názvu:  

7.7: Príspevkové organizácie 

na názov: 

7.7 Príspevková organizácia a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................            ................................ 

Ing. Stanislav Kahanec          Ing. Anton Klimko 

predseda komisie                           overovateľ 

 

 

 

 

 

 

.............................          ............................... 

Ing. Jana Šarišská          Mgr. Michal Majdak 

sekretárka komisie           overovateľ 

 
 

 

 

 

 

F – MsÚ/SP-01/29/1 



 
 
 

 

 Mesto Prešov 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

Vydanie:  

Strana 

1/1 

 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

Dôvodová správa 

 
Rozpočtovým opatrením dôjde k zvýšeniu rozpočtu v príjmovej a výdajovej časti  

o 713 524,13 €. Po tomto zvýšení bude rozpočet mesta v sume 59 981 784,13 €.  

Návrh tejto úpravy vychádza z požiadaviek správcov jednotlivých kapitol – podprogramov. 

Zdôvodnenia navýšenia rozpočtu tvoria prílohy predloženého materiálu.  

 

Dôvody, ktoré viedli k navrhnutým zmenám rozpočtu boli: 

 úprava príjmovej a výdajovej časti za bytové a nebytové priestory v správe 

spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o., ktoré pri príprave rozpočtu v januári 2015 

neboli predložené spracovateľovi, t. j. oddeleniu rozpočtu, účtovníctva a miezd, 

 zúčtovanie príjmov z pohľadávok od IPZ Prešov, a. s. v likvidácii a zároveň 

poskytnutie transferu pre IPZ Prešov, a. s. v likvidácii z titulu ukončenia likvidácie 

spoločnosti, 

 poskytnutie transferu MSS Prešov, s. r. o. v likvidácii z dôvodu ukončenia 

likvidácie, 

 prerozdelenie rezervy v programe sociálne zabezpečenie na základe odporúčania 

Komisie MsZ sociálnej a bytovej, 

 úprava rozpočtu medzi podprogramami z titulu zmeny organizačnej štruktúry MsÚ 

a s tým súvisiacou zmenou pracovnej agendy na jednotlivých odboroch (mestský 

majetok a komunálne služby). 

Ostatné požiadavky, na ktoré nie sú vytvorené zdroje v rozpočte odporúčame riešiť po schválení 

záverečného účtu mesta, resp. skôr, ak to príjmová časť rozpočtu bude umožňovať. Jedná sa o tieto 

požiadavky: 

Požiadavka 
Požadovaná 

suma 

Suma v 
návrhu na 
uznesenie 

Príloha 

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

Všeobecné služby – nakladanie s odpadmi – výber 
odpadkových košov 

85 000,00 60 000,00 
príloha č. 4  

Zimná údržba ciest a chodníkov 200 000,00 66 000,00 
 

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 €. 

 



Prllohae.,i 
Snna 1f1 

Priloha Č. 3: Vzor formul6ra n6vrhu rozpočtu prQmov 

:omuffitlnvch služieb. oddelenie komu": .obeC.úradu 

FI. 

PRUMY 	 "'vrh na zmenu rozpoftu 
p.6. 	 Ekonomická Kód' PriJem (IItr1I6ný popis) 2015 


Iduiflkácla zdroja 


1. 292012 41 EE css •vyIlčl<wanle 2014 	 I 2598.20 

K~mentár: 1JobrlJf'i$ -rtt1p).L -JaJ {;t,.· MI,! 



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

Odbor/Kaoltola Sekcia vnútornej správy a verejných činnosti, oddelenie 


Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) Mgr.Kamil Sepeši 


Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) 


IJ Presun rozpočtových prostiedkov
Druh rozpočtového opatrenia1

: 
IJ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vyššlch príjmov 

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

prvku ooatrenl 

Energie-CO 1.4 632001 0220 _ 4_000,Q'L 9200,00 13200,00 _ .... _ ..... - ~.~ ~~L_ _ ..... _ .... __ ........._........-


Zdôvodnenie: 

Vychádzajúc zo zálohových a zúčtovacích faktúr s predchádzajúcich období za spotrebu elektrickej energie v ochranných stavbách vo vlastníctve mesta 
Prešov - CO kryty sme zaradili položku na uvedenú ČilUlOSť do rozpočtu v obdobnej výške, avšak doručením vyúčtovacej faktúry za rok 2014 doručenej 
19.01.2015 vznikol na spotrebe EE v 53 CO krytoch celkový nedoplatok vo výške 5503,42 €. Uvedený nedoplatok vznikol zmenou legislatívy týkajúcej 
sa zmeny. zjednotenia tarifných tried vo vzťahu k odberateľom EE. V rámci nového predpisu zálohových platieb na energiu v CO krytoch bol doručený 
nový predpis, ktorý zohľadňuje tarifné triedy X3C2. 



PrlIOha č.:! 
_11f 

PriJoha to 1: Nlivm na zmenu rozpo6tu - RO 6. 2 - naV9hnle 

OdbotiKapHoil KIInoeläl1a PII!\'I~rky _ 

VYl!raCOVll (uvieol' meno. dátum a 1XldDi.1 PIlDr. Veronika Kmet6nv GOldová. PhO.S.,...,.,. (tMelIl' meno. d.iltOOHI podj:tja) Bc. JozefVerbowk9. poveren9 riadenIm kancel1lrie pnmMor1<y me81a 
X Navjloenie rozp~Ch prostriedkoY

Druh ~1DVtIIO opalmlll': 
I'CWO/e.né preI<to/ieIliollýdavkov p~ dosiahnutI I(VItlch prijm"" 

K6CI Kód' EIu>nomkti Funktn.' &c:h....nj ZIne... (<1'-) Rozpoe.tpor N~poIoIIty po4IpfQgl'IINI zdroja ldatlftklcle klllllftkicia rozpo6et __,eur _poeto,om 
i lII'I'Itu 
I~ služby - 'Ýro!>a, tIa6, diSlríInl<:ÚI 1.2 41 637004 Ol3/) 13 000,00 7633,00 20 683,00

magazln 

Zd6,odnenl.: 

V sú\'islo$li. ~ llút'dou, , r"'mel kt«ej iia nepnhl6aillaký uchlklzae. kt"'Ý by za achY6Iený obnos ftnancl! obatalllllllto slllibu. pobdujome ~ fln_T 
na z6klade zmluvy. uChlldz:a!lom. klorý p~ol najniž.§iu cenu na dofinancovanie do koncil roka 2015. 

/ . 

Vyp!aco..r.: 1'hDI'. lOM1IIlIy GazdoVí. PhD.; .z. mala 20111 ~ 
Sef1vä1l1: Be. JozefVerIloowký. 2. matCa 2015 ~~~ 

http:I'CWO/e.n�
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Prlloha Č~ 
strana 112. 

Príloha č. 1: Vzor formulára návrhu na zmenu rozpočtu 

Odbor/Kapltola Odbor dopravy, životného prostredia a j<omunáln\ ch služieb, oddelenie komunálnych služieb a spoloč.obec.úradu 

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis) Ing. Dagmar Moskvičová, 9.3.2015 /1, 
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis) Ing. Miroslav Širger, poverený riadinim odboru 

fJ Presun rozpočtových prostiedkov
Druh rozpočtového opatrenia': 

ll!! Povo~r:'~J)rekro~n~e_'1d_a\lk~\1 pri_dť)sia~l1~f""š!í<:tlprijf110v 

Kód programu' Kóď Ekonomické Funkčná' Schválený Zmena (+1-) Rozpočet po 
Názov položky podprogramu zdroja klasifikácia klasifikácia rozpoc:et Eur rozpočtovom 

prvku opatreni 

Vleobecné služby· nakladanie s odpadmi· výber 
odpadkových kolov 7.2 41 637004/23 0510 100000,00 85000,00 185000,00 

Zimná údržba ciest a chodnlkov 7.1 41 635006/18 0510 450000 200000,00 650000,00 

Zdôvodnenie: 

VleobecOIlshdby • nakladanie s odpadmi. výber odpadkových kolov· POvodné požiadavk. na tieto služby bola vo vý§ke 185 000 € a tato bola nésledne redukované na 160 000, OO € 


s následným schvélením čiastky vo vý§ke iba 100 000 €. 


Táto pomdavka vychádza zo zmluvy o poskytnutf služby na zabezpečenie verejnoprospe~ných služieb ~ čistenie mesta a zimnej údJtby chodnlkov a 'Verejných priestranstiev v meste Pre4ov, 


ktorá je účinné od 1.1 .2014 na obdobie ~tyroch rokov, t.j. do 31.12,2017. Pri stanoveni tejto čiastkY sa vychMzalo z počtu kolov l 503 ks. V súčasnej dobe tento poärt narástol na 1580 ks 


košov, tj. pri ich vývoze Ix denne v 250 pracovných dMeh ročn. pri jednotkovej cene 0,40 € s DPH za kus to p...astavuje 158 000 € a pri vývoze 206 ks ko§ov počas dni pracovného 


pokoja to p...astavuje 9476 E, celkom 167476 €. Túto čiastku je potrebné navý'[ o faktJlru za mesiac decemb.r 2014 vo vý§ke 15 440,06€, ktorä bola doručené mestu Pre~ov v januári 2015. 


Z uvedeného vyplýva, že potnsba pns rok 2015 je 182 916,05 E. Ostavajúce čiastka je re..rvou na opakované výv02y v prlpade realizácie kuHúroych podUjati v centre mesta. 


Zimná údr.tba ciest a chodnikov. vZhradom na vyčerpanie rozpočtu na tejto položke, ktorý bolschvélený vo vý§ke 460 000 E, pričom pOvodné požiadavka odd. VPČ bola vo vý§ke 


650000 E, požadujeme navý§if túto polOŽku o cca 200 000 E. Pri vyčlslenl požiadavky o navýšenie sme vychMzalí z faktu, že už v súčasnosti evidujeme zavazok voči spoločnosti saZÚPC, s.r.o. 


(z cetkovej fakturovanej čiastky 96 526.76 El vo vý§ke 14259,74 € za préce zrealiZované od 1.2,2015 do 15.2.2015. Fakwra za obdobie od 16.2.2015 do konca februéra zatia' 


mestu nebola doručená a jej vý§ka nám nie je znama. Požadované finančné krytie je potrebné zárove~ na zabezpečenie predmetnej činnosti v dal40m obdobi v súlada 


s operačným plénom zimnej údržby ciest a chodnikov, ktorý trva do 15.4.2015 a jeho súčast'ou je aj čistenie komunikácii po zimnej údržbe, ktoré za mesiace marec a aprl! r. 2014 


predstavovalo 113 154,11 € a na zabezpečenie úhrad za dispeätrsko-spravodajsku službu v súlade s platným cennikom, pripadne ďafäích výkonov v závislosti od klimatických 


podmienok. V prlpade oevyče;pania te~o polOŽky, zostavajúce čiastka ostane na výkony v IV. iltvrfroku 2015, kedže činnosť zjmnej údržby v súlada s operačným plánom 


začlna op3fod 15.10.2015. 




""{bh.... e, ~ 
cfrq.,,,, 1. /z 

Pouiltie čiastky 450 000 €: 


úhrada faktúr za december 2014 (doručené v januári 2015) 26061,10 €Záhrada Real ZÚ chodnlkov + 20 901,77 E SaZÚPC-ZÚ ciest) 


úhrada faktúr SaZÚPC - ZÚ ciest za 1.1.-15.1.2015 116 377,33 € + ZÚ ciest z. 16.1.-31.1.201545392,75 € 


objednávka Záhrada Real-ZÚ chodnikov na január 2015 120 OOOE (faktúr. 127568,82 € +980,17 € - v 'ládiu rieSenia) 


čiastočná úhrada faktúry SaZÚPC-ZÚ ciest vo vý§ke 96 526,79€ za 1.2.2015-15.2.2015 - úhrada vo vý'ke 82 267,05€ (záväzok 14 259,74 EJ 


objednávka Záhrada R.a~ZÚ chodnikov na február 201539000 € (faktúra 57142,81 € - v ätádiu riHania) 




PrfIohač. S 
slrona III 

Pňloha e. i: "6vrl1 na zmenu I'O%P06tU - RO e. 1- pr$aun 

/' 

,~ JUDr. Cudmila VIIIlIOVá. 02. 03. 2015 
Presun ~ch prostfedkov

DNIt IOZfIOČtov6ho opalntnla': 
POVOIent ~Ie Yý<!alll<ov pri dOSiahnu" vyitlch prfJlllOl' 

-Kód Kód' 
Názo" POIO!i(Y zdroja klMlfU<ácla I k1ulHkAcla rozpo~ Eu. ...,..... 

Manditna ztnluva S • zupe 0451 32 -3: 
M 7.6 1 o' 

a vo p a, 7. ~ 

Bežnv tran,re.. .... Pre!ov REAL na ..kon 7.6 0660 -61 g:llll! 
• prác pri tVQ<be a udržiavanllC\Sllébo 7.6 41 600 0422 

~ 995600 -9958, 
azmluva TSmP, a. s. -4 0340 2. 02 500. 

OŽIl" 	 .r P v 7.6 41 0810 000,00-2 

.:zmIuvaS aZUPC 7.7 41 0451 

oOdmenvIPZzavVk.snrávvzMand. 7.7 41 :rn~-+-.;g~-l----:~~-~~ ..!kv. odvodv - Pri..,.""" do FO • ú: 	 0660 O, 

~ P_REALna wknn 7.7 41 644001 Mh/} - -0.00 60000._ Ej 

• prác pri tvorbe • oddi.1I1lI1f lesnéh<> 41 600 0422 
paritu 7.7 0.00 995600 995800 

• :zmIuw TSml' a. s. 7.7 41 635006 0840 O,O! 2500.00 2500,00 
Bebri!rm!sfernrepre;!ovREALnaorevádzlm 7.7 4 ó4400l 0810 0,00 200000.01: 200000,00 

Zd6vOdnenJe: 

V awíBloati lO zmenou OIganízaálej itrukUlry • pre$unu kompelenál ~za k pr..unu Yý<!avl<ov medzi jednotlivým! podprogramami. 

http:200000.01
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Príloha Č. 1; Návrh na zmenu rozpočtu - RO Č. 1- presun 

Odbor/Kapllola Oddelanla mestského majetku 


Vypraeovat (uviesf meno dátum a podpis) Ing. Marta Oolhá. 9. 3. 2015 )1!.1,/~ 

Schdlil (uviesf meno, dátum a oOdois) JUDr. Ľudmila Vargová 9. 3. 2015 


X Presun rozpoetových prostiedkov
Druh rozpočtového opatrenia': 

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšäfch príjmov 

I Kód progtamu2 Kód' Ekonomická Funkčná' Schválený Zmen. (+/-) Rozpotet po I 
Núov poloflcy l podprogramu zdroj. klasifikácia klastfikáci8 rozpočet Eur rozpočtovom I 

prvku opatreni 

Bežn~ \'ýdavky-byty PREŠOV REAL 6.2 41 600 420000,00 -420000,00 000 
I

Bežné výdavky-nebytové priestory PRE$OV 
REAL 6.2 41 600 669100,00 42000000 1 089 100 OO 

I 
ZdÔVodnenie, 

Oo schváleného rozpočtu, progr.m 8., podprogram 8.2 PREŠOV ReAL - byty. nebytové priestory s. zo strany správeu PREŠOV ReAL, s. r. o. omylom 
nedostali výdavky týkajúce sa bytov. Tieto správca zas'., až v rámci pripravovaných rozpočlových opslBflí. Z uvedeného dôvodu je potrebné .chdlenú 
potetku Bežné výdavky - byty - PREŠOV REAL presunIlI' na položku Bežné výdavky - nebytové priestory PREŠOV REAL vo výtke 420 000 E. 

1 Vyznačte jednu zmožnostf 
, vypImof pri zm.n. rozpočtu výdavkov 

3 pre potreby tejto smernice su definované tieto kódy zdroja: 41-vlastný zdroj, 111-z0 itátneho rozpočtu, 52~úver, 132~zdroj z europskej únie, 71..granty a transfery 



____ 

_eJl 
alfana 111 

Prlioh. e. ,: Nb'" na .......,.. ....potfu - RO e. ,- na\ljiehle 


Q:1d.,..,mes fi 
sr_OAlUma_l I... _ ~ 211. "'" 2O,~ /7//-

_fIMeOt mono. ~._) JUDr. _ J_, :>$. "'" 20'S lAW' 
I' 

Druh l'QIpillUIiUlho ap&tr'INIf: """""~~ 
X P_i",.._ ~P!- yYUrcI1f11i!m<w 

_.paloIIIy :tdrOja .... to J rt aJOJIl 

PIIIbYza_"'" PRE$OV 

zl O1iOgr(WOr1é CIPv 

ZdO_, 

Pftdov.I!AI.·_ ilIn'.""'po@"pnj"""; oj.., ~__• __...,..Plfmcw.IIjdM.... /W opOvadnomM_~, l!IOIÝ 
bel"""_I vjllluirt201& 

~nIoP......·I1IIftuIIoII_·na__Okr-..o_.p__ IlIol..,.__..._~_ZII....... 

pacItI"'~plalcioolla_~_IJI.~ 1-1'.,343 

~ 

l!poIr.u.4.__..~ClP.p_..... Um_MaZe. _ ....dfta \8. 6. 201'_schY__ZmlW)'.~ 

vjoIINt1f~MHI)"'~_"i""'bCI"'h_.~_ .._njdI__ pi8i111d...... .-ny•• 
_",,~I1I_\doft!j .. Mklaily~_"""-_JPO!on••__ej~ 

-.wlk__IIf_MHD.~ClPpol:o.pIa..iiotiDlifwy..,vjtI<o5ll%.R~_~ ............IOIiy2DI"'101$. 


MIlI OPH-tc>IWo.. '1*"" PRdovllUl·U_MaZ Č, ._,~O Č. 2.U_Im MaZe. _~ e. $ boli _ ~",...., ... 
__HSoPÁL __""",1iídl'_._2014 .,e...,.....___P'60_ Ú__poulc_itI<~P'60 

budopo__Y_2Il",Z_d__...~",,~~. 

'~jednII.-
'~pr!"'-~~ 
'l""""""'Y$ """"""" .~do_""" kedy Id....:""""'1 1dr"Í, ltI·"'_OO 1O<IIbCIU. 52·(Ivar. 132-1drCí' 0IIt0P0keJ únie, 71"11"'1y8_IY 

mailto:ilIn'.""'po@"pnj
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Prlloha ~. 3: Vzor formu161'1l nivrltu fO.IPoftu prljmov 

0db0I1Ka_ 10db0r 8III'lI.vv rnalelku _, OCkIOIeni> ITlIIIISk6hO m.1etI<u 

[VYDra""""1 111<1. Marta DON 2.3.2015 ,A/A- L 
lIchvAIII JUDr. Ľudrnila VelJiová. p<MIreM riadenIm odboru fV{ • 

l 

PRIJMY N.wm na rmenu ro.zpcXtil 
p.~ Ekonomická Kód' Prfjem (stručný popis, 2015 

kla.lflkácla zdroJa 

1. 212003 41 l_cdIPZ_.... v_I·.nilmu 6131345 

2. 292017 41 II'ltjmy od !PZ P,.Iw .... v,_._ ""'" 151355,23 

3. 292017 41 l_cdIl'Z............ _éoIl._ ...... 425125 


I. 

I<onMtnlár: 

Prijern za pohradävl<y mesia VOOí IPZ Prelov u. v likvidácii. 


"f pre potreby Iejto smemice lÚ deflnoVllllé tieto kOdy zdroja: 41·y1Htný zdroj. 111·..., itAtI1ehO"iOzpočtu, 52-úver. 132-zdroj z eur6p8l<ej únie, 71-granty • lranllfery 

http:8III'lI.vv
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p".'laluvl. 9 

st'07",,-, Jfi; 

MSS PREŠOV, s.r.o. v likvidáci' 
Pod Kalváriou 50, 080 Ol Prešov 

IČO: 36 699 276 

MUTO Pldov 1ellJk'j úrad v Praiove I 6 
CIIIt_ !1IIt1ltt. _: Mestský úrad pre!ov 

, ZHka fIIIOII Oddelenie rozpočtu a účtovn(dva
IIIIIeI 13 -02- 2015 I"1ofInI1: Jarkova 24 

080 01 Prešov
Iv,lnllt:I'IfItIIr:

MII_IIfIIIo-,,,,,,, 10301' [O!!:> 

Prešov, 13.02.2015. 

Informácia °aktuálnom stave likvidácie MSS PRĎOV. $,r,o. v likvidiíclr ft lJac!osť 
o poskytnutie flnftnálých prostriedkov. 

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

Výnosy........................... ................... ................. 15 687.70€: 

Náklady ...................................... ,.,......... ,.......... 99 401,94€ 

V~sledok hospodárenia ..................................... -83714,24€ 


Dňa 27.06.2014 bol MsÚ uhradený záväzok vo ~ke 92 141,40€. 

Záväzky ku dl\u 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€ 

V~chodoslovenská energetika. a. 5............................15 163,85€ 

V~chodoslovenská vodárenská spoločnosť............... 6 579, 79€ 

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

MAGNA E.A s.r.o.(dodávka el. energie) .................... 5 758,30€:, 


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

V~etky spoločnosti na tento návrh pristúpili, ale SPRAV8YTKOMFORT, 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 o 14 638,67(. 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. 



Pt/kw l. tJ 
st'.,,,.... :sIe 

SPP, a.s. vymáhal svoju pohradávku cestou exekúcie zablokovaním účtu elte pred 
poskytnutím prostriedkov, čím vzniklo navýšenie o 5 6OO,-€ (exekučné trovy}. 

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

Na základe uvedeného sa záväzky spoločnosti navýšili takto: 

VSE, a.s••..•..•••.••.•..••••••..••14 638,67C (z tono uhradené 8000,-CJ 
Exekučný poplatok ••.....•. 5 600,-€ 
Odstupné a odvody •...•••• 4486,78C 
Zmluvný úrok................. 2 879,9OC 

Spolu navýJenle ~väzkov o Z1605,35€. z toho uhradených 20 %G,68€:. 

Ostatné záväzky spoločnosti sú vo výlke 28 335,51C. Nie je tu započttaná odmena 
likvidátora! neunradených Je päť mesiacov) a DPH v prípade prevodu nehnuterného majetku 
na mesto Prešov (cca 8200,-€). 

PredpoIdgdan6 natreba flnanlnVd! Dlp5trledkqv na ukonkníe IIIodd4de 45 OOO.-f 

V evidencií spoločnosti sú evidované na účte 021001 stavby( Nehnuterný majetok) 
a to: 


-rekonštrukcia bazénovej haly •.•.........•..•......•........••.......•• .4 005.32 C 

- rekonltrukcia kotolne a UK na zimnom Itadiooe.•.....•.... 7 813,31 C 

- rekonltrukcia SENATOR...••.........•••.•••.••••.••.•...•••••...........28768,13 C 


Sú to technické zhodnotenia, ktoré je potrebné previesť na 

Mesto Prelov ( predaj ? .•), nakol\o samotn,/, nennutern,/, majetok, ku ktorému sa 


viažu, MSS PREŠOV, S.r.o. V likvidácií neeviduje. 


Samostatné hnuterné ved sa nachádzajú podra evidencie na zimnom ~tadióne, časť 


na bazénocn, dal~ie veci sú v skladocn pri športovej hale a na správe v noteli SENATOR 

a samotné zariadenie notela Senátor. Hotel je v evidencií mesta Prešova zariadenie je 

v evidencii MSS Prelov, S.r.o. v likvidácií l? Tak leto aj na zimnom štadióne. Tento majetok 

je fyzický opotrebovaný a ekonomický takmer nellkvldný. 


K clnelnému dňu je aktuálny stav pohrachivok z obchodného styku 12 546,42(, 

nakol\o v súdnych sporocn sme neboli úspdní a rozhodnutia súdu sú právoplatné. 

Takmer 90% pohradávok je prem/čaná, resp. cI/fnlk Je v konkurze a nie je Jasná Ich 

vymofiternosť. Niektoré môžeme opäť rieši! súdnou cestou, ale na to sú potrebné opäť 


peniaze na zloženie poplatku il výsledok nie je vôbec jasný. 




"',:tQIotv i. " 
!!ttQlW4; ~ , .. 

Napriek uvedenej skutočnosti stále prichádzajú pred žalobné výzvy na uspokojenie 
záväzkov ( už od advokátskych kancelárii). čo tiež zvyšuje zadlženosť. 

Spoločnosť nevykonáva žiadnu podnlkaterskú činnosť, okrem prevádzky dvoch 
bazénov, pričom tržby sa vracajú základným školám. MSS PRESov, s.r.o. v likvidácií odvádza 
len DPH. Prevádzku týchto bazénov žiadam previesť na inú spoločnosť. resp. vyrie~iť Ich 
prevádzku, kedže MSS Prešov s.r.o. v likvidácií nemôže zo zákona podnikať. 

V záujme úspešného pokročovonIa o ukončenia 1/1w1d6de, Vás oko spolobJlIco, 
Ilodom o poskytnutte pnonáJých prostfledkov no úhmdu reálne exJstujúckh o budúcich 
z6väzkov vo Wfke 45 ODO.-€. 

S pozdravom 

, , 
1'; 



1'.11011", i. 'l 
!t,"' ..... sie 

M~.PIIIiOV MIIIIIW Ilrad y Prešove i 8 

tftlo ""III: I"'1IIr.1IIIIb;IPZ PREŠOV, a.s. V likvidácii 
ZIIOI< al.boIa 

Záborské 504, 082 53 DoIla: ~ 9 -03- 2D15 _!GIt.II: 

ltO: 36492841 
prl!Glly: Jv,uwlr. 
hldlnlnt 11,10 daIJrOf IIOIIr: At09/.xO/S

/ 

Mestský úrad Prešov 
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva 
Jarkova 24 
080 Ol Prešov 

Prešov, 9.03.2015 

Informácia o aktuélnom stave likvidácie IPZ PRBov. a. s. v likvidácii a fiadosť 
o poskytnutie finančných P!'o5b'ledkov. 

Spoločnosť MSS PREŠOV s.r.o. v likvidádi na základe poskytnutých účtovných výkazov 
dosiahla nasledujúce výsledky ku dňu vstupu do likvidácie, t.j. 10.6.2014: 

Výnosy ............................................................... 21 756,18 € 

Náklady............................................................. 97895,95 € 

Výsledok hospodárenia ..................................... -76139,77 € 


Ulvlizky ku dňu vstupu do likvidácie boli v evidencii o výške 245 083,- €. 

PohfadAvky ku dňu vstupu do likvidácie boli v evidencii o vý!.ke 7 353,- € 


srn"zátdhk911 k 31.1.1.O15: 
l. 	Mesto Pre~ov: - pôžičl!:y.....................................................15l 355,23 € 


- nájom, odplata ......................................... 61 313,45 € 

- nezúčtovaná dotácia na odmeny............. 4257,25 € 


Spolu Mesto Pre~ov:........................................... 216925,93 € 


2. Ostatné záväzky z obch. styku mimo prefakturilcif energií, plynu, vody ...... 9 764,41 € 

Spolu záväzky l +2 ............................................................... 226690,34 € 


3. Spoločnosť eviduje záväzok na základe zmluvy voči spoločnosti CI Regio, spol.r.o. vo 
vý!.ke 35 973,-€, ktorý sa započítava s pohradávkou za správu a údržbu vo výške 3027,-€ 
ročne. 

4. Súdny spor s JUDr. Garajom Jánom ................................... 5 311,OM: (odmena) 

2 584,56( (trovy, súdny popi.) 

Je podané odvolanie, nie je vytýčené pOjednávanie. 



1'~'-I"", .... ~... ., 
St.th.CV 6/c;, 

5. Nie je stanovená odmena likvidátora. 


Stav pohfadávok ll: obchodného styku mimo prefakturádí je vo výlke 429,36€ 


Majetok spoločnosť nemá žiadnv. 


Spoločnosť nevykonáva žiadnu podnikaterskú činnosť. 

V z6uJme úspriného poIcrolovanlo a ulconleniD IIlcvld6de, V6s ako akdon6ro, 
liDdam o poskytnutiefinanmfdt prostriedkovna úhrodu re6Jne existujúcich D budúcich 
z6vtJzkolf vo rillre 24S ODO,-€. 

S pozdravom Ing. Ján Tirpák - likvid .tor 

http:St.th.CV


Príloha č.1. I 
Slrana 112 I 

NlIvrh na zmenu rozpotlu 

Oddelen Oddefenie sociálnych slldleb 


VvlJfac:ov.J (uviesť meno. dátum III Mgr. Mária Hrehová 25.02.2015 L'l 

Schvill {uviesl' meno, dátum a podpis) Mgr. Beétl Horvélhová vedťica oddelenia sociálnych SIIdieb /1.-. L 
 ~ 

/O Presun razpočtových p!OIItiedkov

Druh rOZP06tOYjhO opatntnla': 


O Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnuti vyMlch p!fjmov 

'---' --- 

K6cI p..og...m.l K6cI' Ekonomlckt Funld!n" SCIIYálen9 zm_I+f.) Rozpoaetpo 
NAzov pololtty podprogramu zdl'Ofa 1d.lflk6cII 1d.1fl1Ii. rozpoaet Eur ,ozpoM.ovom 

prvku ~tranr 

RezeNa na SOCIálne tI~ 14.9. 41 642 1020 22000 -1577012 6229.88 

lBe!n1 _ -T_..... slulbalalmvej iJIIorvcnci. 14.9. 41 642 1070 O 967680 967lt..eo 

)Bd;ný u-r.r-NIDcooIlÚJoYll denné ""'bum - slullba 14.9. 41 642 1070 40500 283812 43838 12 i 

_rilka shdba-sDOlu 14.9. 41 642002 1012 5500 3255.20 875520 , 
, 

i 
I 

• 

ZdlIYOdnenle, 

Návrh úpravy rozpoetu je spracovaný v s(ilade so stanoviskom Komisie sociálnej III bytovej MsZ v Prebe e. 2012015 zo dňa 18.02.2015. 


1 Vyznačte jednu z motnostl 

• vyplňať pri .zmane !'02I)OČtU výdavkov 
~ pl'll poIreby tejto smemk:e 5ťi definované tieto kódy zdroja: 41-vlaslný zdroj, 111-zo Atátneho 1'tI2:POČtU, 52-úver, 132-zdroJ z europskej únie, 71-granty III Irensfery 
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MestoPreWv 

UZNESENIE 

z 3. riadneho zasadnutia 

komisie Mestského zastupiterstva v Pr.ove 


sociálnaj a bytovej 


dňa: 18.02.2015 čislo: 2012015 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prelove 
soclélna a bytová 

po prerokovani Dávrhu na rozpoitové opatrenie 


prijíma uznesenie, ktorým vo veci zaujfma toto 


STANOVISKO 
dlla:18.02.2.015 6ia1o: 1012015 

Komisia Mestskéllo zastupiteľstva v Preiove 
sociálna a bytová 

odporúča 

pl't!SlllIflntmllljdt prostrledktw %llIIedenjcll polofIek : 

1. Presun z položky: 

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

na položky: 

1070 642 Bežný transfer - Terénna sociálna služba krízovej intervencie 9676,80€ 

1070642 Bežný transfer- Nfzkoprahové denné oenttum· služba 2838,12 € 

1012642002 Opatrovateľská služba - spolu 3255,20 € 


. / p~;uP2:,-;;s.~Mgr. Terézia S/Jasova 
sekretárka komisie predseda komisie~ 
Doslanô: Overovatelia zápisnice: f\ ~ 
podfa rozderovnika 

Mgr. MaltIna Ciburs$OVlt~~ 
Mgr. Martin Matejka, MBA ~ 

F - MsÚ/sP·01129/1 



-""-



?o/bi! ... Č. ff 
1ft"..... z/Z 

ZÁKLADNÁAKOLA 
~oYénúuesflc 1,080 Ol pdov 
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SOmanČIkOVá 18.02.201S 
OStl7103128 

Vec 
fjadolt' o poekytlllltle fillaabýel proetriedktw 

Vedenie Základnej Aoty, Mlijové lIIbneatie l, Pnliov, Via !iada o POakYtDUtie finanfnýQh 
prosIriedlwv pn! Zariadenie IkODkeIO JttaVovania - kapitálovt výdavok IIIl výmenu 
koodenzailného kotla BUDBRUS v celkovej aume 2.395,4t EUR. O poskyInuI;ie fioančnýeb 
prostriedkov !iadame z d&vodu ~ dOtBraZ BChv6len&o rwpnčtu pn: Šl. 

S iícdvým pozdravom 
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