
UZNESENIE

z XXVI. riadneho zasadnutia

Mestského zastupitel'stva V Prešove

dna: 11.12.2008 císlo: 313/2008

k návrhu rozpoctu hospodárstva mcsta Prcšov na rok 2009 s v)'hl'adolll na roky

2010-2011

Mcstské zastupitcl'stvo v Prešove

k o n š t a t u j c, Ž c
· návrh rozpoctu hospodárstva mesta pokrýva základné bežné a kapitálové potreby

mesta a vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy,
· navrhovaný rozpocet hospodárstva mesta Prešov na rok 2009 je v sume I 882975 tis.

Sk (62 503,32 tis. eur) vrátane úverových zdrojov,
· návrhy rozpoctov prenesených kompetencií a kompetencií financovaných

z úcelových dotácií budú upravené podl'a rozpisu dotácií zo štátneho rozpoctu
v priebehu roka 2009,

· výhl'ady rozpoctov hospodárstva mesta Prešov pre rok 20 lOv sume 1 653 900 tis. Sk
(54899,42 tis. eur) a pre rok 2011 v sume 1 725729 tis. Sk (57283,71 tis. eur) nie sú
závazné

schval'uje

AJ Rozpocet hospodárstva mesta na rok 2009 podl'a ekonomickej klasifikácie v clenení:
1. Celkové prijmy rozpoctu hospodárstvamesta na rok 2009 1 668 975 tis. Sk

(55 399,82 tis. eur)
2. Celkové výdavky rozpoctu hospodárstvamesta na rok 2009 1 882 975 tis. Sk

(62503,32 tis. eur)
3. Dlhodobý bankový úver na rok 2009 v sume 214000 tis. Sk

(7 103,50tis. eur),
ktorý bude cerpaný až po schválenínávrhu úverovej zmluvy
v mestskorn zastupitel'stve
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4. Stav zamestnal1cov mesta vrátane zamestnancov zabezpecujÚcich upratovanie vo
výš ke 230 osob.

BI Programový rozpocet hospodárstva mesta Prešov na rok 2009

CI Výhrad rozpoctu hospodárstva mesta Prešov na rok 2010 v casti príjmov a v)'davkov
v sume 1 653 900 tis. Sk (54899,42 tis. eur) a výhrad na rok 2011 v casti príjmov
v)'davkov v Sllme 1 725 729 tis. Sk (57 283,71 tis. eur).

ukladá

Ing. Jozefovi Višnovskému, p.-ednostovi MsÚ
predložit nasledujÚci návrh rozpoctu na rok 2010 a d'alšie roky s vyclenením rozpoctu
investicnej výstavby v investicnej casti v programovom rozpocte ako samostatný projekt.

lUDr. Pavel H A G Y A R I

primátor mesta

Dostanú:

podl'a rozdel'ovriíka

Overovatelia:

lán Cižmár f r1/

Ing. Milan Benc br
JozefPribula ~
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