
UZNESENIE

z l. riadneho zasadnutia

Mestského zastupitel'stva v Prešove

dna: 15.12.2010 císlo: 2/2010

k návrhu rozpoctových opatrení c. 7

Mestské zastupitel'stvo v Prešove

sch val' uje
rozpoctové opatrenie c. 7 takto:

A. PRÍJMY
Zvýšenie rozpoctu príjmov
Prostriedky zo ŠR na projekt "Margarétka"
Prostriedky získané z grantov pre MŠ Hviezdoslavova
Prostriedky získané z grantov pre MŠ Frana Krála
Prostriedky získané z grantov pre MŠ Bratislavská
Prostriedky získané z grantov pre MŠ Volgogradská
Prostriedky získané z grantov pre MŠ Mukacevská
Prostriedky získané z grantov pre MŠ Slánska
Transfer na nenonnatívne financné prostriedky z KŠÚ (predškoláci)
Transfer z ÚPSVaR na menšie obecné služby
Transfer na bežné výdavky spojené s komunálnymi volbami
Transfer na bežné výdavky spojené s volbami do NR SR
Transfer na bežné výdavky spojené s referendom
Transfer na bežné výdavky pre školský úrad
Príjmy zo zmlúv o reklame
Transfer z ÚPSVaR na mzdy v chránenej dielni
Transfer zo ŠR na vykrytie výpadku dane z príjmov
Transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva
Transfer na bežné výdavky ROEP

l 500,00 €
324,95 €
378,78 €
533,84 €
304,95 €

1 360,25 €
124,95 €

6214,00 €
6036,79 €

43 100,00 €
14243,77 €
28 060,01 €

454,00 €
1 616,00 €

22 056,24 €
1 302 349,00 €

201 982,00 €
116,18 €
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Zníženie rozpoctu príjmov
Dan z príjmov poukázaná územnej samospráve
Financná náhrada za výrub stromov
Transfer na hmotnú núdzu v školách
Transfer na prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu obcanov a registra obyv.

Právne subjekty
Zvýšenie rozpoctu príjmov
Refundácia nákladov mzdových nákladov na chránené pracoviská v Zariadení
pre seniorov Náruc, Veselá
Vlastné príjmy škôl a zariadení s právnou subjektivitou

Celkové zvýšenie rozpoctu príjmov

B. VÝDAVKY

Zvýšenie rozpoctu výdavkov
Kapitola všeobecnejlokladnicnej správy v v

Bežné výdavky pre MS Hviezdoslavova - MS a Sl
Bežné výdavky pre MŠ Frana Krála - školskájedálen
Bežné výdavky pre MŠ Bratislavská - školskájedálen
Bežné výdavky pre MŠ Volgogradská - školská jedálen
Bežné výdavky pre MŠ Mukacevská - školskájedálen
Bežné výdavky pre MŠ Slánska - školská jedálen
Bežné výdavky na predškolskú výchovu v MŠ bez právnej subjektivity
Bežné výdavky na hmotnú núdzu v školách
Kapitola správy mestského majetku
Bežné výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií vo VMC 3, Ul. Limbová
Bežné výdavky na opravu miestnych komunikácií vo VMC I
Bežné výdavky na ROEP
Kapitola sociálnych služieb
Bežné výdavky na interiérové vybavenie - nízkoprahové denné centrum
Kapitola organizacného od);»oru
Bežné výdavky na mzdy - menšie obecné služby (z dotácie)
Bežné výdavky spojené s komunálnymi volbami
Bežné výdavky spojené s volbami do NR SR
Bežné výdavky spojené s referendom
Bežné výdavky na mzdy v chránenej dielni
Kapitola odboru školstva, kultúry a športu
Bežné výdavky na projekt "Margarétka" - cudzie zdroje
Bežné výdavky školského úradu
Bežné výdavky na tovary a služby (zdroje zo zmlúv o reklame)

-1 302349,00 €
-416637,00 €

-16407,00 €
-72,91 €

4 486,00 €

14 151,00 €

-86 073,20 €

324,95 €
378,78 €
533,84 €
304,95 €

I 360,25€
124,95 €

1 398,00 €
3 725,00 €

15 161,00 €
14300,00 €

116,18 €

1 590,00 €

6036,79 €
43 100,00 €
14243,77 €
28060,01 €
22 056,24 €

1 500,00 €
454,00 €

1 616,00 €

Zníženie rozpoctu výdavkov
Kapitola odboru služieb obcanov
Bežné výdavky na prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu obcanov a registra obyv. -72,91 €
Kapitola hlavného architekta mesta
Výdavky na tvorbu zelene a parkov -330637,00 €
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Kapitola strategického rozvoja
Kapitálové výdavky na technickú infraštruktúru Ul. K Okruhliaku
PD - obnova prístupovej cesty ku garážam Prostejovská ulica
Interiérové vybavenie - nízkoprahového denného centra
Realizácia stavby biokoridor Torysa

-15 161,00 €
-14300,00 €
-l 590,00 €

-86 000,00 €

Právne subjekty
Zvýšenie rozpoctu výdavkov
Bežné výdavky na predškolskú výchovu v MŠ s právnou subjektivitou
Bežné výdavky na mzdy v chránenej dielni v Zariadní pre seniorov Náruc, Veselá
Bežné výdavky škôl a zariadení s právnou subjektivitou z vlastných príjmov
Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva
Zn/ženie rozpoctu výdavkov
Bežné výdavky na hmotnú núdzu v školách s právnou subjektivitou

4816,00 €
4 486,00 €

14 151,00 €
201 982,00 €

-20 132,00 €

Celkové zvýšenie rozpoctu výdavkov -86 073,20 €

c. ÚPRAVU ROZPOCTU PRÁVNYCH SUBJEKTOV
použitie vlastných príjmov v Zariadení pre seniorov Hannónia, Cemjata na kapitálové
výdavky na spoluúcast na zakúpenie konvektomatu a modernizáciu strojového
vybavenia
zmena schválených výdavkov na tovary a služby v Zariadenie pre seniorov Náruc,
Veselá na bežné transfery na odchodné a nemocenské dávky
zmena bežných transferov PKO na kapitálové transfery
zmena schválených výdavkov na Základnú školu Májové námestie, urcené na ŠSZC
na bežné výdavky školskej jedálne
na bežné výdavky Základnej školy
na kapitálové výdavky školskej jedálne

2041"',00€

l 500,00 €
16205,00 €
29738,00 €
3 357,00 €
6581,00 €

19 800,00 €

D. PROLONGÁCruÚVERU
Prolongáciu krátkodobého úveru, ktorý bol prijatý na financovanie investicnej akcie
"Priemyselný park !PZ Prešov - Záborské" v sume 3 418 973,64 € na 1rok.

E. SPLNOMOCNUJE PRIMÁTORA MESTA
k schváleniu rozpoctových zmien koncom rozpoctového roka 2010 za úcelom vyrovnanosti
plnenia jednotlivých rozpoctových položiek a podpoložiek a k úprave programového rozpoctu
mesta.
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F. ŽIADA PRIMÁTORA MESTA

zvolat rokovanie so zástupcami Mestskej správy služieb a Technických služieb mesta
Prešov dna 20.12.2010, dodat požiadavky na financovanie prednostovi MsÚ. Informovat mestské
zastupitelstvo na najbližšom zasadnutí o vysporiadaní.

JUDr. Pavel H A G Y A R l

primátor mesta

Dostanú:

podl'a rozdel'ovníka_

Overovatelia:

Mgr. Mária CfžikOVá,j 4~~ ~
PhDr. Milan Laca \..f-'\ J /

JUDr.RenéPucher l-)
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