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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z ll. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 21.9.2015 číslo: 133/2015 

k informácii o implementácii projektu s názvom "Zariadenie pre seniorov Náruč, 
Veselá l, 080 Ol Prešov" 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

berie na vedomie 
informáciu o implementácii projektu s názvom "Zariadenie pre seniorov Náruč, 
Veselá l, 080 O l Prešov" 

a schval'uje 
L navýšenie kapitálových výdavkov pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. l, Prešov 

z rozpočtu mesta na rok 2015 vo výške 20.000,- € na financovanie stavebných prác 
súvisiacich s ukončením stavby - naviac práce; 

2. presun kapitálových výdavkov z položky 41 0443 717 002 54 l 834 9.1 -"ZŠ Májové 
námestie - SO Ol a SO 04" na projekt "Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá ul. l, 
Prešov" položka rozpočtu 41 717 001 54 l 920 9.1 vo výške 19.928,90 € na 
dofinancovanie multifunkčného ihriska, ktoré je súčasťou Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. Z2212012003401. 

Príloha: 
- návrh na rozpočtové opatrenie 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01127/1 

2 9. 09. 1015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Turčanová, v.r. 

primátorka mesta 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r. 

JUDr. René Pucher, v. r. 
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Odbor l oddelenie 54.1 - Odbor strategického rozvoja l Oddelenie riadenia projektov 

Vypracoval (meno. dátum a podpis) Ing. Jana Vrteľová, vedúca ORP 9.9.2015 
Schválil (meno, dátum a podpis) Ing. Magdaléna Artimová, vedúca OSR 

Druh rozpočtového opatrenia: Zmena rozpočtu výdavkov v rámci programu (úprava medzi položkami) 

Názov položky Prog. l Odbor l Akcia l Funk. T Ekonom.T Zdroj~ Schválený l Upravený l Zmena(+/·) l Rozpočet 
Komentár· zdôvodnenie 

č. klasif. klasif. rozpočet rozpočet Eur po RO č. 
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zapracované do Dodatoku č. 4 (i.č. 201500400) 
o poskytnutí NFP (i. č. 

2010/383/R/106d). Stavebné práce 
,OO financované z ROP musia byt' ukončené do 

• 1.09.2015. (Zmluva o dielo na zhotovenie 
Kapitálovévýdavky-ZariadeniepreseniorovVeselá-spoluúčasť 9.1 541 920 1020 717003 11GA 0,00 16596,87 0,00 16596,87 stavby-i.č.201500223schválenáROpre 
Kapitálové výdavky -Zariadenie pre seniorov Veselá ·spoluúčasť 9.1 54 1 920 1020 717002 11 GA 118 942,00 68 096,39 0,00 68 096,39 R 

- -- -· -·· .................... ___ ......... ··-· _ .. _ ------ ------ ---

Druh rozpočtového opatrenia: 

Komentár· zdôvodnenie 

Ul. Veselá 1, Prešov 15.1 55 22 
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