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1. Úvod a členenie rozpočtu mesta 

 

Predložený návrh rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2009 a roky 2010-2011 vychádza 

a je v súlade: 

 so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 

 so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

 so zákonom NR SR č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

 so zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 

 s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve, 

 

 so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 

 

 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 

 

 

Navrhovaný rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet 

a finančné operácie. Navrhovaný rozpočet hospodárstva mesta na rok 2009 je v príjmovej časti 

1 668 975 tis. Sk (55 399,82 tis. eur), vo výdajovej časti 1 882 975 tis. Sk (62 503,32 tis. eur). Deficit 

rozpočtu v sume 214 000tis. Sk (7 103,50 tis. eur) je vyrovnaný prijatím dlhodobého bankového 

úveru v sume  214 000tis. Sk (7 103,50 tis. eur).  
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Príjmy a výdavky rozpočtu mesta na roky 2010-2011 nie sú podľa § 9 ods. 3 zákona 

583/2004 Z. z. záväzné. Ich návrh je: 

 

                                    r. 2010          r. 2011 

 - príjmy ............. 1 553 105 tis. Sk  ............................ 1 641 924 tis. Sk 
   (51 553,64 tis. eur)   (54 501,89 tis. eur) 

 - výdavky .......... 1 653 900 tis. Sk  ............................ 1 725 729 tis. Sk 
   (54 899,43 tis. eur)   (57 283,71 tis. eur) 

 - deficit ................  100 795 tis. Sk  ..............................   83 805 tis. Sk 
      (3 345,78 tis. eur)       (2 781,82 tis. eur) 

 

Navrhovaný rozpočet na rok 2009 sa člení na: 

 

1. Bežný rozpočet     

Bežné príjmy .................................... 1 438 749 tis. Sk  
  (47 757,72 tis. eur)              

Bežné výdavky ................................. 1 304 843 tis. Sk 
      (43 312,85 tis. eur)  

Prebytok bežného rozpočtu ..............     133 906 tis. Sk 
        (4 444,86 tis. eur)   

 

2. Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy ............................ 230 226 tis. Sk      
(7 642,10 tis. eur)              

Kapitálové výdavky ......................... 514 044 tis. Sk 
     (17 063,13 tis. eur)  

Deficit kapitálového rozpočtu ......... 283 818 tis. Sk 
     (9 421,03 tis. eur) 

 

3. Finančné operácie 

Finančné operácie príjmové ............ 214 000 tis. Sk      
 (7 103,50 tis. eur)              

Finančné operácie výdavkové .........   64 088 tis. Sk 
      (2 127,33 tis. eur)  

Prebytok finančných operácií .......... 149 912 tis. Sk 
      (4 976,17 tis. eur) 
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2. Príjmová časť rozpočtu  

Príjmy rozpočtu hospodárstva mesta na rok 2009 sú rozpočtované v objeme                        

1 668 975 tis. Sk (55 399,82 tis. eur), z toho:  

 

2.1. daňové príjmy ............................................................... 963 814 tis. Sk  (31 992,76 tis. eur) 

2.2. nedaňové príjmy ........................................................... 206 803 tis. Sk  (6 864,60 tis. eur) 

2.3. granty a transfery .......................................................... 455 988 tis. Sk  (15 136,03 tis. eur) 

2.4. vlastné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií .....   42 370 tis. Sk  (1 406,43 tis. eur) 

 

 

2.1. DAŇOVÉ PRÍJMY                                     963 814 tis. Sk (31 992,76 tis. eur) 

 

2.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ............ 756 619 tis. Sk 
                   (25 115,15 tis. eur) 

- je napočítaný v súlade s návrhom prerozdelenia objemu podielových daní obciam z dane 

príjmu fyzických osôb v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

 2.1.2  Daň z nehnuteľností ...................................................................... 133 700 tis. Sk 
                       (4 438,03 tis. eur) 

- upravuje zákon NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň 

z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Výška 

sadzieb a hodnôt ostávajú na úrovni roka 2008. Výšku sadzieb dane uvádza aj nasledujúca 

tabuľka č. 1, 2, 3: 

   

Daň z pozemkov 

 
Tabuľka č. 1 

Druh  

Hodnota za m
2
 podľa katastrálneho územia 

Sadzba dane 
Prešov Solivar Šalgovík 

Niţná 

Šebastová 

Orná pôda, chmeľnice, vinice, 

ovocné sady 
9,54 Sk 
0,31 € 

13,11 Sk 
0,4351 € 

10,08 Sk 

0,3345 € 
12,71 Sk 
0,4218 € 0,60 % zo 

základu dane 
Trvalé trávnaté porasty 

2,24 Sk 
0,0743 € 

1,82 Sk 
0,0604 € 

0,73 Sk 
0,0242 € 

3,52 Sk  

0,1168 € 
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Záhrady 
160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 0,65 % zo 

základu dane 
Zastavané plochy a nádvoria 

160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 

Ostatné plochy okrem stavebných 

pozemkov 
160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 
160,- Sk 

5,31 € 0,20 % zo 

základu dane 
Stavebné pozemky 

1 600,- Sk 
53,11 € 

1 600,- Sk 
53,11 € 

1 600,- Sk 
53,11 € 

1 600,- Sk 
53,11 € 

Lesné pozemky 
5,- Sk  

0,16 € 
5,- Sk  

0,16 € 
5,- Sk  

0,16 € 
5,- Sk  

0,16 € 1 % zo 

základu dane Rybníky s chovom rýb a ostatné 

hosp. využívané vodné plochy 
5,- Sk  

0,16 € 
5,- Sk  

0,16 € 
5,- Sk  

0,16 € 
5,- Sk  

0,16 € 

 

 

  Daň zo stavieb 

 
Tabuľka č. 2 

Druh 
Sadzba dane za kaţdý 

aj začatý m
2 

Stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 
9,- Sk   

0,2987 € 

Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, ... 
9,- Sk   

0,2987 € 

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 
20,- Sk  

0,663 € 

Samostatne stojace garáže 
30,- Sk  

0,995 € 

Priemyselné stavby 
90,- Sk 

2,987 € 

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť 
90,- Sk 

2,987 € 

Ostatné stavby 
35,- Sk  

1,161 € 

 

  Daň z bytov  

 
Tabuľka č. 3 

Druh 
Sadzba dane za kaţdý 

aj začatý m
2
 

Byt 
8,- Sk  

0,265 € 

Nebytový priestor určený na garáž 
30,- Sk  

0,995 € 

Nebytový priestor určený na administratívu, zariadenie obchodu a služieb, ... 
90,- Sk 

2,987 € 

Nebytový priestor určený na zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, 

školské, telovýchovné a športové zariadenie 
35,- Sk  

1,161 € 

 

 

Oslobodenia a zníženia dane z nehnuteľností zostávajú v rozsahu platnom v r. 2008. 

Zníženia dane z pozemkov budú poskytované daňovníkom v hmotnej núdzi a daňovníkom nad 

70 rokov. Zníženie dane zo stavieb bude poskytované zo stavieb na bývanie, garáží a bytov 

daňovníkom v hmotnej núdzi, držiteľom preukazu ZŤP a daňovníkom nad 70 rokov. 
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2.1.3  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady........ 67 000 tis. Sk 
                    (2 223,99 tis. eur) 

- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon NR SR     

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov.  Princíp spoplatňovania ostáva na úrovni roka 

2008 ako to ukazuje aj nasledujúca tabuľka č. 4 a 5. Znamená to rovnaký ročný výber tohto 

poplatku ako v roku 2008, t.j. 67 000 tis. Sk (2 223,99 tis. eur). 

 

Fyzické osoby – obyvatelia 

 
                                              Tabuľka č. 4 

 Denná sadzba 
Ročná výška 

poplatku 

1-2 osoba 
1,634 Sk 

0,054 € 
594,- Sk 

19,71 € 

3-4 osoba 
1,506 Sk 

0,050 € 
550,- Sk 

18,25 € 

5 a ďalšia 
0,684 Sk  

0,022 € 
242,- Sk 

  8,03 € 

 

 

Právnické osoby 

 
                                                              Tabuľka č. 5 

 
Sadzba za       

1 liter  

Ročná výška 

poplatku  

KUKA (110 l) 
0,732 Sk 
0,024 € 

4 136,- Sk 

137,28 € 

Kontajner 1 00 l) 
0,24 Sk 
0,008 € 

13 786,- Sk 
457,60 € 

VOK 12 000 l) 
0,30 Sk 
0,010 € 

187 986,- Sk 

6 240 € 

 

 

Zníženie dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zostáva v rozsahu 

platnom v roku 2008. Zníženie sa týka občanov starších ako 65 rokov, študentov a poplatníkov 

pracujúcich dlhodobo v zahraničí. 

 

Ostatné miestne dane vyberané mestom, ako daň za psa, daň za užívanie verejného 

priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, 

sú na úrovni minulého roka. Celkový objem týchto daní je v rozpočte plánovaný v sume    

6 495 tis. Sk (215,59 tis. eur). 
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 2.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY                                  206 803 tis. Sk (6 864,60 tis. eur) 

 

 2.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ................................ 29 626 tis. Sk 
                                  (983,40 tis. eur) 

Príjmy zo zisku a dividend sú navrhnuté odhadom podľa minulého roka, a to v celkovej 

výške 11 287 tis. Sk (374,66 tis. eur). Ich suma bude známa začiatkom budúceho roka po zdanení 

výsledkov hospodárenia jednotlivých spoločností a do rozpočtu bude upravená rozpočtovým 

opatrením. Počíta sa s príjmom z dividend spoločnosti Spravbytkomfort, a. s. 

a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.. Príjmy z vlastníctva (z prenajatých 

parkovísk, pozemkov, lesných pozemkov, budov a strojov)  sú rozpočtované podľa doteraz 

platných nájomných zmlúv. 

 

2.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ....................... 35 394 tis. Sk 
                    (1 174,87 tis. eur) 

 Táto položka v sebe zahŕňa administratívne poplatky, pokuty, penále a iné sankcie, 

poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Z poplatkov je objemom 

finančných prostriedkov najvyšší správny poplatok. Predpokladané príjmy správnych 

poplatkov v sume 28 749 tis. Sk (954,29 tis. eur) sú: 

 Z činnosti Matričného úradu .......................      600 tis. Sk (19,92 tis. eur) 

 Za overovanie listín .....................................   1 400 tis. Sk (46,47 tis. eur) 

 Za ohlasovňu, súpisné a orientačné čísla ....      100 tis. Sk (3,32 tis. eur) 

 Z činnosti Stavebného úradu .......................   1 450 tis. Sk (48,13 tis. eur) 

 Správne poplatky za rybárske lístky ............      200 tis. Sk (6,64 tis. eur) 

 Správne poplatky za výherné prístroje ........ 21 150 tis. Sk (702,05 tis. eur) 

 Iné správne poplatky ...................................   3 849 tis. Sk (127,76 tis. eur) 

  

V oblasti príjmov za poskytovanie služieb, t. j. za opatrovateľskú službu a služby 

poskytované v predškolských zariadeniach sa so zvýšením poplatkov nepočíta. 

 

2.2.3 Kapitálové príjmy ............................................................................ 99 645 tis. Sk 
                    (3 307,61 tis. eur) 

 Výška kapitálových aktív, do ktorých patrí príjem z predaja bytov, príjem z odpredaja 

zariadení tepelného hospodárstva, príjem z odpredaja budov, z predaja pozemkov               
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a príjem zo združených investičných prostriedkov je oproti minulému roku nižšia                 

o 46 279 tis. Sk (1 536,18 tis. eur). Príjem z odpredaja tepelného hospodárstva je rozpočtovaný 

zmluvne dohodnutou splátkou v celkovej výške 21 845 tis. Sk (725,12 tis. eur). Rozpočet počíta 

s odpredajom niektorých nebytových priestorov v bytových domoch ako aj s odpredajom NS 

Dubník a NS Opál. 

 

 2.2.4 Úroky z tuzemských úverov, pôţičiek a vkladov ............................ 3 250 tis. Sk 
                       (107,88 tis. eur) 

 

 2.2.5 Iné nedaňové príjmy ........................................................................ 38 888 tis. Sk 
                        (1 290,85 tis. Sk) 

 Najväčší objem nedaňových príjmov v sume 32 000 tis. Sk (1 062,21 tis. eur) sú 

prostriedky získané za výrub stromov v predchádzajúcich rokoch. Patria tu aj príjmy získané 

z výťažkov z lotérií a iných podobných hier v sume 5 000 tis. Sk (165,97 tis. eur). 

 

 

 2.3 GRANTY A TRANSFERY                         455 988 tis. Sk (15 136,03 tis. eur) 

 

 Transfery zo ŠR pri prenesených kompetenciách sú rozpočtované na úrovni minulého 

roka. Vzhľadom na to, že výška normatívov na prenesený výkon v oblasti školstva bude známa 

až začiatkom budúceho roka, rozpočty príjmov a výdavkov, ktoré sa viažu k poskytnutým 

transferom budú upravené v priebehu roka 2009.  

 

 V rozpočte sa počíta aj s príjmami z prostriedkov EÚ. Ide o schválené zdroje na 

rekonštrukciu objektov ZŠ Československej armády a ZŠ Šrobárova v celkovom objeme 

130 581 tis. Sk (4 334,50 tis. eur). 

 

 

 2.4 VLASTNÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH 

 ORGANIZÁCIÍ                                                                42 370 tis. Sk (1 406,43 tis. eur) 

 

Príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií sú  rozdelené na: 

a) Bežné príjmy škôl a zariadení s právnou subjektivitou (tabuľka č.6) 
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b) Bežné príjmy sociálnych zariadení s právnou subjektivitou (tabuľka č. 7) 

 

                   Tabuľka č. 6 

Subjekt Príjmy 
ZŠ Bajkalská 29 (vrátane ŠKD a ŠJ) 840 tis. Sk  (27,88tis. eur) 

ZŠ Čsl. armády 22 (vrátane ŠKD a ŠJ) 1 500 tis. Sk (49,79 tis. eur) 

ZŠ Kúpeľná 2 (vrátane ŠKD a ŠJ) 1 510 tis. Sk (50,12 tis. eur) 

ZŠ Májové námestie 1 (vrátane ŠKD a ŠJ) 2 850 tis. Sk (94,60 tis. eur) 

ZŠ Matice slovenskej 13 (vrátane ŠKD a ŠJ) 760 tis. Sk (25,23 tis. eur) 

ZŠ Mirka Nešpora 2 (vrátane ŠKD a ŠJ) 1 230 tis. Sk (40,83 tis. eur) 

ZŠ Mukačevská 1 (vrátane ŠKD a ŠJ) 590 tis. Sk (19,58 tis. eur) 

ZŠ Prostejovská 38 (vrátane ŠKD a ŠJ) 780 tis. Sk (25,89 tis. eur) 

ZŠ Lesnícka 1 (vrátane ŠKD a ŠJ) 610 tis. Sk (20,25 tis. eur) 

ZŠ Šmeralova 25 (vrátane ŠKD a ŠJ) 970 tis. Sk (32,20 tis. eur) 

ZŠ Šrobárova 20 (vrátane ŠKD a ŠJ) 1 170 tis. Sk (38,84 tis. eur) 

ZŠ Važecká 11 (vrátane ŠKD a ŠJ)  882 tis. Sk (29,28 tis. eur) 

ZŠ Sibírska 42 (vrátane ŠKD a ŠJ) 958 tis. Sk (31,80 tis. eur) 

ABC Centrum voľného času, Októbrová 30 500 tis. Sk (16,60 tis. eur) 

ZUŠ Baštová 23 1 400 tis. Sk (46,47 tis. eur) 

ZUŠ Prostejovská 36 1 000 tis. Sk (33,19 tis. eur) 

ZUŠ Októbrová 32 500 tis. Sk (16,60 tis. eur) 

MŠ A. Prídavka 1 (vrátane ŠJ) 230 tis. Sk (7,63 tis. eur) 

MŠ Bajkalská 31 (vrátane ŠJ) 321 tis. Sk (10,66 tis. eur) 

MŠ Bernolákova 19 (vrátane ŠJ) 233 tis. Sk (7,73 tis. eur) 

MŠ Budovateľská 8 (vrátane ŠJ) 210 tis. Sk (6,97 tis. eur) 

MŠ Čapajevova 17 (vrátane ŠJ) 265 tis. Sk (8,80 tis. eur) 

MŠ Čergovská 14 (vrátane ŠJ) 186 tis. Sk (6,17 tis. eur) 

MŠ Čsl. armády 20 (vrátane ŠJ) 286 tis. Sk (9,49 tis. eur) 

MŠ Jurkovičova 17 (vrátane ŠJ) 422 tis. Sk (14,01 tis. eur) 

MŠ M. Nešpora 22 (vrátane ŠJ) 260 tis. Sk (8,63 tis. eur) 

MŠ Sabinovská 135 (vrátane ŠJ) 209 tis. Sk (6,94 tis. eur) 

MŠ Solivarská 51 (vrátane ŠJ) 138 tis. Sk (4,58 tis. eur) 

MŠ Važecká 18 (vrátane ŠJ) 285 tis. Sk (9,46 tis. eur) 

MŠ Zemplínska 2 (vrátane ŠJ) 275 tis. Sk (9,13 tis. eur) 

SPOLU 21 370 tis. Sk (709,35 tis. eur) 

 

 
                      Tabuľka č. 7 

Subjekt Príjmy 

Domov dôchodcov, Veselá 10 500 tis. Sk (348,54 tis. eur) 

Domov dôchodcov, Cemjata 10 500 tis. Sk (348,54 tis. eur) 

SPOLU 21 000 tis. Sk (697,07 tis. eur) 

 

 

 

 Vlastné príjmy škôl, školských zariadení a domovo dôchodcov sa vracajú uvedeným 

zariadeniam k ich použitiu. 
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3. Príjmové finančné operácie 

 

 

 3.1 PRIJATÉ ÚVERY                                        214 000   tis. Sk (7 103,50 tis. eur) 

 

Na vyrovnanie deficitu rozpočtu je plánovaný dlhodobý investičný úver v sume  

214 000 tis. Sk (7 103,50 tis. eur), a to na realizáciu plánu investičnej výstavby. 

 

 Prehľad príjmov rozpočtu hospodárstva mesta je podrobne znázornený v tabuľkovej 

prílohe – Príjmy. 

 

 

4. Výdavková časť rozpočtu 

 

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná podľa jednotlivých kapitol (tabuľková príloha 

„Návrh rozpočtu na roky 2009-2011 - kapitoly“) a výdavky podľa programovej štruktúry 

(tabuľková príloha „Návrh rozpočtu na roky 2009-2011 – Programy“, „Návrh rozpočtu na roky 

2009-2011 – Právne subjekty“). 

 

Programy sú naviazané na funkčnú klasifikáciu:  

Program č. 1 – Všeobecne verejné služby 

  Program č. 2 – Obrana 

  Program č. 3 – Verejný poriadok a bezpečnosť 

  Program č. 4 – Ekonomická oblasť 

  Program č. 5 – Ochrana životného prostredia 

  Program č. 6 – Bývanie a občianska vybavenosť 

  Program č. 8 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo 

  Program č. 9 – Vzdelávanie 

  Program č. 10 – Sociálne zabezpečenie 
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PPRROO GGRRAA MM  ČČ ..   11 ::   VV ŠŠEEOOBBEECCNNEE   VVEE RREEJJ NNÉÉ   SSLLUU ŢŢBB YY   

 

 

Zámer programu: Samospráva transparentná, efektívna, flexibilná, reagujúca 
na potreby obyvateľov, podnikateľov, zvyšujúca kvalitu života v meste, 

poskytujúca kvalitné informácie všetkým návštevníkom, prezentujúca mesto  
ako modernú a atraktívnu metropolu Šariša 

 

 

Aktivita 1. 1: Samospráva – administratíva ........................................................ 161 786  tis. Sk 
                    (5 370,31  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Efektívne riadenie mestského úradu, účinný výber daní a poplatkov, prehľadná 

správa pozemkov vo vlastníctve mesta 

 

Zodpovednosť: Organizačný odbor 

    Odbor správy mestského majetku 

    Odbor služieb občanom 

    Finančný odbor  

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Motivácia pracovníkov úradu k vysokej 

profesionalite vo výkonoch svojich funkcií 
Počet pracovníkov 195 

Zabezpečenie kvalitného pracovného 

prostredia pre zamestnancov MsÚ 

Klimatizácia v objekte ul. Jarková 24, 

II. etapa 
100 % 

Zmena prevádzkových priestorov na 

kancelárske 
1 

Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu 

miestnych daní a poplatkov 

Počet odoslaných výziev na zaplatenie 

daňových nedoplatkov za rok 
12 000 

Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok 
Počet daňových subjektov postúpených 

na vymáhanie daňových nedoplatkov 
1 700 

Zefektívniť prenájom a predaj pozemkov 

Príjem z prenájmu 
4,5 mil. Sk  

(0,15 mil. eur) 

Príjem z predaja 
1 mil. Sk 

(0,03 mil. eur) 

Zabezpečiť účinný predaj prebytočného 

hnuteľného majetku  
Čas potrebný na uskutočnenie predaja max. 3 mesiace 

Bezpečný a kvalitný vozový park Nákup osobného automobilu 1 ks 

Zabezpečiť flexibilné prevádzkovanie 

vozového parku pri maximálnej 

hospodárnosti a jeho účelnosti 

Predpokladaný objem pohonných hmôt 

pre 5 služobných motorových vozidiel  
15 000 l 

Pravidelné predpísané prehliadky 100 % 

Opravy a výmeny pokazených dielov 100 % 

Zákonné poistenie/počet vozidiel 5 

Havarijné poistenie/počet vozidiel 5 

Potreba prevozu objemnejšieho materiálu 

alebo viacerých osôb naraz 

Predpokladaný počet prenajatia iných 

dopr. prostriedkov (dodávka, mikrobus) 
6 

Nutnosť kontroly bezpečnosti a nezávadnosti 
Revízia výťahov 4 x ročne 

Revízia EPS 4 x ročne 

Efektívne využívanie finančných 

prostriedkov na cestovné náhrady pri 

tuzemských a zahraničných cestách 

Počet plánovaných ciest v SR 50 

Počet pracovných ciest do zahraničia 35 
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Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku 3-och 

administratívnych budov 

Predpokladaná spotreba el. energie 378 000 kWh 

Predpokladaná spotreba tepla 11 000 GJ 

Predpokladaná spotreba vody 8 500 m
3 

Zabezpečiť bezproblémové odoslanie 

všetkých druhov zásielok 

Predpokladaný počet odoslaných 

zásielok  

(nakoľko budú voľby je predpoklad 

navýšenia počtu odosl. zásielok) 

300 000  

Zabezpečenie telefonického spojenia 
Počet ústrední 1 

Počet telefonických aparátov 220 

Nutnosť opráv, nakoľko dôjde k nefunkčnosti 

Opravy elektrospotrebičov, 

kancelárskej techniky, kopír. strojov 

300 000,- Sk  

(9 958,18 tis. eur) 

Oprava organu v obradnej sieni 
300 000,- Sk 

(9 958,18 tis. eur) 

Oprava a údržba signalizačných 

zariadení a monitorovacieho systému 

20 000,- Sk 

(663,88 tis. eur) 

Obnova objektu 
Výmena okien na budove MsÚ 

z Floriánovej ulice 
27 okien 

Zabezpečiť reprezentačné priestory a 

športoviská 

Prenájom športoviska na športový deň 

zamestnancov MsÚ 
1 deň 

Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru 
Počet poslancov 31 

Počet členov komisií 32 

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta 

v záujmových organizáciách a združeniach 
Počet členstiev 11 

 

Aktivita obsahuje výdavky mestského úradu na:  

 

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania .................................... 66 550 tis. Sk (2 209,06 tis. eur) 

- poistné a príspevky do poisťovní .................................... 23 949 tis. Sk (794,96 tis. eur) 

- cestovné náhrady .............................................................      900 tis. Sk (29,87 tis. eur) 

- energie, voda a komunikácie ........................................... 11 158 tis. Sk (370,38 tis. eur) 

- materiál ............................................................................   8 501 tis. Sk (282,18 tis. eur) 

- dopravné ..........................................................................   1 348 tis. Sk (44,75 tis. eur) 

- údržba ..............................................................................   3 340 tis. Sk (110,87 tis. eur) 

- nájomné ...........................................................................   1 120 tis. Sk (37,18 tis. eur) 

- služby ............................................................................... 28 400 tis. Sk (942,71 tis. eur) 

- transfery jednotlivcom .....................................................   4 100 tis. Sk (136,10 tis. eur)    

- kapitálové výdavky .......................................................... 10 800 tis. Sk (358,49 tis. eur) 

 

 

 

Aktivita 1. 2: Informatika – informačný systém MsÚ ............................................. 8 054 tis. Sk 
                       (267,34 tis. eur) 

Zámer aktivity: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy 

 

Zodpovednosť: Organizačný odbor 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Udržiavať aktuálnosť web-stránky mesta 

Prešov 
Časový interval pravidelnej kontroly 1 x 2 týždne 

Využívať na šírenie informácií o meste a jeho 

aktivitách infokioksy 

Počet inštalovaných infokioksov 6 

Návštevnosť infokioksov 
min. 60 - 70 návštev 

denne  
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Bezproblémové pripojenie na internet Spojovacia sieť LAN MsÚ Prešov 1 

Aktualizácia bezpečnostného projektu Ochrana osobných údajov 100 % 

Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie 

zamestnancov 

Počet zamestnancov 195 

Školenia a metodické podpory ISS 
400 tis. Sk 

(13,28  tis. eur) 

Školenia k ASW od iných dodávateľov 
100 tis. Sk 

(3,32 tis. eur) 

Nákup licencií softvéru  

adobe Acrobat Standard Multi pre 

GOV 
25 ks 

MS OFFICE XP Stand. Slovak MOL 50 ks 

Prepojenie ISS: PaM - Voľby 1 

Potreba skvalitnenia ISS Doplnenie modulov ISS  
500 tis. Sk 

(16,60 tis. eur) 

 

V rámci aktivity sa realizujú  činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu vybavenia výpočtovou technikou, 

zároveň sa zabezpečuje vysoká kvalita komunikácie medzi občanom a úradom, zabezpečuje sa 

a realizuje webová prezentácia mesta, skvalitňuje sa informačný systém samosprávy.  

 

Výdavky na zrealizovanie zámerov: 

- spojovacie siete a pripojenie na internet ....   320 tis. Sk (10,62 tis. eur) 

- nákup výpočtovej techniky a materiálu ..... 1 270 tis. Sk (42,16 tis. eur) 

- údržba výpočtovej techniky ....................... 2 470 tis. Sk (81,99 tis. eur) 

- školenia a štúdie výpočtovej techniky ....... 1 100 tis. Sk (36,51 tis. eur) 

- nákup softvéru a výpočtovej techniky ....... 2 894 tis. Sk (96,06 tis. eur) 

 

 

Aktivita 1. 3: Zadlženosť – transakcie verejného dlhu .........................................40 848  tis. Sk 
                      (1 355,91 tis. eur) 

Zámer aktivity:  Efektívne využívanie úverových zdrojov 

 

Zodpovednosť: Primátor mesta 

  Finančný odbor 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť pravidelné hodnotenia plnenia 

rozpočtu 

Počet vypracovaných  hodnotiacich 

správ 
3 

Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov 

a záväzkov mesta Prešov 

Objem záväzkov po lehote splatnosti 0 

Udržať dosiahnutý rating mesta Aa1, stabilný výhľad 

Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so 

zákonom o účtovníctve 
Výrok audítora 

Vo všetkých 

skutočnostiach verne 

zobrazenie finančnej 

situácie a výsledkov 

hospodárenia mesta 

Prešov 

Spracovať hodnotiacu správu - záverečný 

účet mesta 

Záverečný výrok MsZ v Prešove k 

záverečnému účtu 
Bez výhrad 

 

 

Splácanie istín z doposiaľ poskytnutých úverov  mestu Prešov  v sume 26 128 tis. Sk (867,29 tis. 

eur) v nasledovnej štruktúre: 

 ISTROBANKA, a.s. v sume 7 000 tis. Sk (232,36 tis. eur)  - 2 úvery 
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 VOLKSBANK, a.s. v sume  8 000 tis. Sk (265,55 tis. eur)  - 2 úvery 

 DEXIA banka Slovensko, a.s. 2 000 tis. Sk (66,39 tis. eur)  -1 úver 

 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 4 000 tis. Sk (132,78 tis. eur) - 1 úver 

 UniCredit Bank, a. s. 5 128 tis. Sk (170,22 tis. eur) - 1 úver  

 

Splácanie istín z doposiaľ prijatých návratných finančných výpomoci vo forme úveru 

Štátnemu fondu rozvoja bývania v sume 2 960 tis. Sk (98,25 tis. eur) - 3 podpory vo forme úveru. 

Splácanie úrokov zo 7 úverov a 3 návratných finančných výpomoci vo forme úveru         

11 560 tis. Sk (383,72 tis. eur). Manipulačné poplatky k úverom v sume 200 tis. Sk (6,64 tis. eur).   

 

 

Aktivita 1. 4: Matričná činnosť .............................................................................. 2 965  tis. Sk 
                (98,42 tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Kvalitné komplexné služby v oblasti matričnej činnosti a osvedčovania listín  

 

Zodpovednosť: Odbor služieb občanom 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečenie činnosti matričného úradu 
Priemerný počet úkonov vykonaných 

matričným úradom v priebehu roka 
25 000 

Zvyšovanie kvality a flexibility matričnej 

činnosti pre občanov 

Priemerná časová záťaž občana na 

jeden úkon 
30 minút 

Zabezpečenie promptného osvedčenia listín 

a podpisov na listinách  

% klientov nevybavených na počkanie 0 

Priemerná časová záťaž občana na 

jeden úkon 
10 minút 

 

Aktivita predstavuje činnosti: zápisy narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia do matričných 

kníh, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien 

v osobných údajoch, dodatočné zápisy v matrikách na základe verejných listín, pozostáva 

z osvedčenia listín a overenia podpisov, zo zápisu do knihy osvedčovaní a výberu správneho 

poplatku, zahŕňa bežné výdavky na:  

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania ..................................... 1 800 tis. Sk (59,75 tis. eur) 

- poistné a príspevky do poisťovní .....................................    656 tis. Sk (21,78 tis. eur) 

- tovary a služby (poštovné, pracovné odevy, školenia, služby, stravovanie, údržba výpočtovej 

techniky) ..............................................................................    501 tis. Sk (16,63 tis. eur) 

- transfery ............................................................................        8 tis. Sk (0,27 tis. eur) 

 

 

Aktivita 1. 5: Ohlasovňa a evidencia pobytu občanov SR ......................................... 917  tis. Sk 
                              (30,44 tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta Prešov poskytujúca kvalitné 

informácie, komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste, 

poskytovať kvalitné a flexibilné služby mesta občanom v rámci integrovaného pracoviska 

(kancelária prvého kontaktu) 

 

Zodpovednosť: Odbor služieb občanom 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov 

mesta 

Priemerný čas na evidenciu max. 24 hodín 

Priemerný čas potrebný na 

zabezpečenie súvisiacej administratívy 
max. 10 dní 

Priemerná časová záťaž občana na 

jeden úkon 
15 minút 

Priemerný počet úkonov vykonaných 

v priebehu roka 
8 000 

Zabezpečiť rýchle a kvalitné služby pri 

vydávaní súpisných a orientačných čísel 

Čas potrebný na vydanie rozhodnutia 

o určení súpisného a orientačného čísla 

od prijatia podnetu 

max. 10 dní 

Priemerná časová záťaž občana na 

jeden úkon 
20 minút 

Rýchle a efektívne reagovať na požiadavky 

klienta a na jednom mieste mu poskytnúť 

komplexné služby (kancelária 1. kontaktu) 

Celkový počet realizovaných služieb 

pre klientov 
44 000 

% služieb realizovaných na počkanie 100 % 

 

Aktivita pozostáva z prihlásenia na trvalý, prechodný pobyt, predstavuje činnosť ako 

prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidovanie 

zmien v osobných údajoch občanov do APV REGOB, štatistické hlásenia, evidovanie budov, 

ulíc, určovanie názvu ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidovanie súpisných 

a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou, 

vydávanie rozhodnutí, vybavovanie žiadosti, poskytovanie informácií a služieb občanom zo 

strany mesta. 

 

Bežné výdavky pozostávajú:  

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania .................................................  550 tis. Sk (18,26 tis. eur) 

- poistné a príspevky do poisťovní ..................................................  203 tis. Sk (6,74 tis. eur) 

- tovary a služby (poštovné, pracovné odevy, údržba, školenia) ..... 160 tis. Sk (5,31 tis. eur) 

- transfery na nemocenské dávky .....................................................    4 tis. Sk (0,13 tis. eur) 

 

 

Aktivita 1. 6: Propagácia,  reprezentácia a prezentácia  mesta Prešov .................. 5 020 tis. Sk 
                         (166,63 tis. eur) 

 

Zámer aktivity:  Súbor jedinečných propagačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto 

Prešov ako metropolu Šariša známu na Slovensku i v Európe 

 

Zodpovednosť: Kancelária primátora 

    Organizačný odbor 

    Odbor strategického rozvoja 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov 

mesta a VMČ 

Počet zasadnutí MsR za rok 12 

Počet zasadnutí MsZ za rok   9 

Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí 

orgánov mesta 

Zavedená elektronická distribúcia 

materiálov na zasadnutia  
áno 

Zabezpečiť širokej verejnosti možnosť 

sledovať záznamy z rokovaní MsZ 
Počet odvysielaných záznamov min. 8 

Zabezpečiť aktuálnosť informácií na 

oficiálnej webovej stránke mesta 

Pravidelné dopĺňanie požadovaných 

informácií prostredníctvom webmastra 
min 2x mesačne 
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Zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti 

o dianí v meste a aktivitách orgánov mesta 

a MsÚ v elektronickom 

médiu 

Pravidelné relácie odvysielané v rádiu 

Prešov 
2x mesačne 

Zabezpečiť informovanosť širokej verejnosti 

o dianí v meste a aktivitách orgánov mesta 

a MsÚ v printových médiách + zákonom 

stanovená povinnosť o uverejňovaní 

informácií 

Pravidelná rubrika v lokálnych novinách 2x mesačne 

Zákonné oznamy, propagácia podujatí 

v lokálnych novinách 
min 30x za rok 

Zabezpečiť ucelený prehľad kultúrno-

spoločenského života domácnosti v meste 

a aktivít mesta pre všetky domácnosti na 

území mesta a podnikateľské subjekty 

Počet vydaných čísel za rok 12 

Počet výtlačkov 1 čísla 33 000 ks 

Informovanosť o organizovaní podujatí 

v meste formou plagátov, programiek 

a výroba grafických návrhov pre logá týchto 

podujatí a aktivít mesta v rôznych oblastiach 

Počet propagačných kampaní min. 5x ročne 

Zabezpečiť komunikáciu s exter. prostredím, 

hlavne partnerskými mestami v jazyku AJ, 

NJ, TJ 

Počet tlmočení, resp. prekladov 
min. 5 tlmočení 

min. 30 prekladov 

Poskytnutie sprievodcovských služieb Počet sprievodcovských služieb min.  5 

Zabezpečiť reprezentatívne aktivity súvisiace 

s pracovnými a spoločenskými povinnosťami 

primátora mesta a jeho poradných orgánov 

Počet pracovných a spoločenských 

stretnutí, vrátane významných 

protokolárnych podujatí (občerstvenie, 

dary, kvety) 

 

min. 50 

 

Zasadnutia komisií MsZ min. 1x mesačne 

Oceniť najlepších podnikateľov Počet ocenených podnikateľov 3 
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PPRROO GGRRAA MM  ČČ ..   22 ::   OO BBRRAA NNAA   

 

 

Zámer programu: Mesto Prešov pripravené na všetky krízové situácie 
 

 

Aktivita 2. 1: Civilná ochrana .................................................................................... 450  tis. Sk 
                 (14,94 tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Pripravenosť mesta Prešov na riešenie krízových situácií a ochrana 

obyvateľstva 

 

Zodpovednosť: Kancelária primátora 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Príprava na riešenie krízových situácií 

a zabezpečenie ochrany obyvateľstva 

v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

Plniť zákonné požiadavky 100 % 

Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú 

zložky mesta za rok 
1 

Aktualizovať plán ochrany obyvateľov 

mesta a povodňový plán záchranných 

prác 

áno 

Zabezpečenie kolektívnej ochrany 

obyvateľstva 

Zabezpečiť údržbu úkrytov a skladov 

civilnej ochrany 
100 % 

Zabezpečiť plán ochrany obyvateľstva 

evakuáciou 
100 % 

Zvýšiť informovanosť obyvateľov mesta 

o všeobecnom postupe v prípade 

mimoriadnej udalosti a príprava vybraných 

zamestnancov 

Aktualizovať internetovú stránku mesta 

zameranej na civilnú ochranu 

obyvateľstva 

áno 

Zabezpečiť školenia a kurzy civilnej 

ochrany, hospodárskej mobilizácie 

a obrany 

áno 

Spolupráca s dobrovoľnými záchrannými 

zložkami 

Zabezpečiť súčinnosť dobrovoľných 

záchranných zložiek 
áno 

 

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinnosti Mesta Prešov na úseku civilnej ochrany 

obyvateľstva, obrany a hospodárskej mobilizácie vyplývajúcich z platnej legislatívy. Výdavky 

zahŕňajú: - energie ..................................... 100 tis. Sk (3,32 tis. eur) 

     - materiál ....................................   10 tis. Sk (0,33 tis. eur) 

     - údržba ...................................... 250 tis. Sk (8,30 tis. eur) 

     - služby ......................................   90 tis. Sk (2,99 tis. eur) 
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PPRROO GGRRAA MM  ČČ ..   33 ::   VV EERREEJJ NNÝÝ   PPOO RRIIAA DDOO KK  AA  BBEE ZZPPEEČČ NNOOSSŤŤ   

 
 

Zámer programu: Mesto Prešov – bezpečné mesto 
 

 

Aktivita 3. 1: Ochrana pred požiarmi ......................................................................... 750 tis. Sk 
                              (24,90 tis. Sk) 

Zámer aktivity: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti 

 

Zodpovednosť: Kancelária primátora 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou 

a kontrolnou činnosťou 

Spracovať v médiách informácie pre 

občanov k problematike prevencie pred 

požiarmi 

3 

Zabezpečiť protipožiarne asistenčné 

hliadky 
3 

Zabezpečiť školenia pre prevenciu 

a zamestnancov 
2 

Počet súťaží pre deti k požiarnej ochrane 2 

Počet preventívnych protipožiarnych 

kontrol za rok 
250 

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných 

hasičských zborov 

Počet členov DHZ 60 

Počet detí zapojených do súťaží DHZ 200 

Zabezpečiť súčinnosť DHZ pri 

povodniach 
áno 

Podporovať a skvalitňovať vybavenie 

zásahových jednotiek HaZZ 

Zakúpiť materiálno – technické 

vybavenie zásahových jednotiek HaZZ 
áno 

 

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na 

úseku ochrany pred požiarmi.  

 

Bežné výdavky: 

- materiál ........................................................................................   63 tis. Sk (2,09 tis. eur) 

- dopravné .......................................................................................     2 tis. Sk (0,07 tis. eur) 

- nájomné ........................................................................................   15 tis. Sk (0,50 tis. eur) 

- služby .......................................................................................... 170 tis. Sk (5,64 tis. eur) 

 

Kapitálové výdavky  

- nákup špeciálnych prístrojov  pre HaZZ v Prešove ...................... 500 tis. Sk (16,60tis. eur) 

 

 

Aktivita 3. 2: Bezpečnosť, právo a poriadok ......................................................... 50 905 tis. Sk 
                     (1 689,74 tis. eur) 

Zámer aktivity:  Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov mesta 

Prešov 

 

Zodpovednosť: Mestská polícia 
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Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Minimalizovať protispoločenské konanie 

osôb aktívnym pôsobením hliadok mestskej 

polície 

Počet vykonaných peších hliadok za rok 300 

Počet vykonaných motorizovaných 

hliadok služobnými vozidlami za rok 
1300 

Počet vykonaných motorizovaných 

hliadok služobnými motocyklami za rok 
20 

Počet vykonaných súčinnostných hliadok 

s PZ SR za rok 

530 

Počet zamestnancov MsP vrátane 

zamestnancov chránenej dielne 
83 

Zabezpečiť permanentnú zásahovú 

pripravenosť mestskej polície v súvzťažnosti 

s analýzou aktuálnej bezpečnostnej situácie 

v jednotlivých mestských častiach 

Priemerná doba od prevzatia oznámenia 

operačným príslušníkom do uskutočnenia 

zásahu motorizovanej zásahovej skupiny 

10 minút 

Počet motorizovaných zásahových skupín 1 

Počet príslušníkov špecialistov – 

psovodov plánovaných do 

kombinovaných motorizovaných skupín 

podľa aktuálnej situácie v mestských 

častiach 

4 

Zabezpečiť odborný a osobnostný rast 

príslušníkov mestskej polície vo vzťahu 

k riešeniu prípadov porušenia právnych 

predpisov a vo vzťahu kontaktu s občanmi, 

turistami a návštevníkmi mesta Prešov 

Počet cvičných ostrých strelieb, nácvik 

použitia zbrane a manipulácie so zbraňou 
2 

Počet hodín odborného školenia právnych 

predpisov 
140 hodín 

Počet absolvovaných kurzov cudzích 

jazykov a kurzov rozvoja osobnosti 
2  

Počet hodín fyzickej prípravy a kurzu 

sebaobrany 
104 hodín 

Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej 

premávky - chodcov 

Počet hodín pri zabezpečovaní dozoru na 

priechodoch pre chodcov (pri školách, 

škôlkach, zastávkach MHD a pod. ) 

220 hodín 

Počet hliadok pri zabezpečovaní dozoru 

na priechodoch pre chodcov 
4 hliadky 

Zabezpečiť pohotové doručovanie úradných 

zásielok (súdy, exek. úrady, MsÚ) 

Počet doručovaných zásielok ročne 2 250 

Čas potrebný na doručenie zásielky od jej 

prevzatia 
45 min. do 25 dní 

Zabezpečiť efektívnu kontrolu majiteľov 

psov a osôb, ktoré vodia psov na verejnom 

priestranstve 

Počet plánovaných akcií zameraných 

kontrolu dodržiavania VZN o chove psov 
5 

Počet skontrolovaných majiteľov psov 500 

Percentuálny podiel zistených 

priestupkov spáchaných porušením 

podmienok určených VZN 

50 % 

Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie 

aktuálneho stavu 
1 

Minimalizovať počet túlavých mäsožravcov 

na území mesta 

Priemerná doba odchytu od prijatia 

podnetu 
45 minút 

% úspešnosti odchytu 95 % 

Skvalitniť, zefektívniť činnosť mestskej 

polície na úseku prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

Počet kamier v monitorovacom systéme 12 

Počet príslušníkov MsP - preventistov 2 

Počet zrealizovaných prednášok 60 

Počet odprednášaných hodín 90 

Počet účastníkov prednášok (deti, žiaci, 

seniori, ostatní) 
2400 

Zlepšiť aktuálnu dopravnú situáciu na úseku 

statickej a dynamickej dopravy zvýšením 

miery dodržiavania dopravných predpisov 

Počet príslušníkov pre kontrolnú činnosť 

v Zóne plateného parkovania 
2 

Počet plánovaných súčinnostných akcií 

s PZ SR  
3 
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Počet plánovaných vlastných akcií  4 

Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie 

aktuálneho stavu 
2 

 

Úlohou aktivity je komplexné riešenie a zabezpečenie verejného poriadku v meste, 

spolupôsobenie pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, 

dodržiavanie čistoty a hygieny, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh na 

úseku prevencie a v súčinnosti s PZ SR.  

 

Bežné výdavky 

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania ..................................... 30 100 tis. Sk (999,14 tis. eur) 

- poistné a príspevky do poisťovní ...................................... 10 800 tis. Sk (358,49 tis. eur) 

- tovary a služby ..................................................................   8 165 tis. Sk (271,03 tis. eur) 

- transfery ............................................................................      370 tis. Sk (12,28 tis. eur) 

 

Kapitálové výdavky  

- nákup strojov, prístrojov a zariadení .................................   1 470 tis. Sk (48,80 tis. eur) 
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PPRROO GGRRAA MM  ČČ ..   44 ::   EE KKOO NNOO MMIICC KKÁÁ   ČČ II NN NNOOSSŤŤ   

 

 

Zámer programu: Kvalitný systém rozvoja výstavby a dopravy, podpora 
programov a projektov v meste 

 

 

Aktivita 4. 1: Stavebný poriadok .............................................................................. 9 068 tis. Sk 
                       (301,00 tis. eur) 

Zámer aktivity: Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov 

 

Zodpovednosť: Stavebný úrad 

 

Aktivitou sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy – územné konania v zmysle 

stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, 

kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám 

a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie 

súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť 

štátneho stavebného dohľadu.  

 

Bežné výdavky  

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania ................................................. 5 320 tis. Sk (176,59 tis. eur) 

- poistné a príspevky do poisťovní ................................................. 1 913 tis. Sk (63,50 tis. eur) 

- tovary a služby .............................................................................. 1 825 tis. Sk (60,58 tis. eur) 

- transfery ........................................................................................      10 tis. Sk (0,33 tis. eur) 

 

 

Aktivita 4. 2: Architektonicko – urbanistické  štúdie .............................................. 5 190 tis. Sk 
                       (172,28 tis. eur) 

Zámer aktivity: Usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj 

mesta Prešov 

 

Zodpovednosť: Odbor hlavného architekta mesta 

 

Ťažiskom predmetnej aktivity je obstaranie územno-plánovacej dokumentácie,  

architektonických štúdií, dopracovanie digitálno-technickej mapy mesta Prešov a riešenie 

dopravnej situácie v meste.  

 

V oblasti tvorby a aktualizácie digitálno-technickej mapy mesta Prešov v r. 2009 sa dopracujú 

DTMMP: 

- Za Kalváriou ....................... 800 tis. Sk (26,56 tis. eur) 

- Košická ul. .......................... 300 tis. Sk (9,96 tis. eur) 

- Nižná Šebastová – juh ........ 400 tis. Sk (13,28 tis. eur) 
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V oblasti spracovania územno-plánovacích štúdií a štúdie dopravy budú realizované: 

 

- štúdia rekonštrukcie ul. Baštová ................................................. 100 tis. Sk (3,3228 tis. eur) 

- štúdia kúpeľnej zóny Solivar ....................................................... 300 tis. Sk (9,96 tis. eur) 

- územno-plánovacia dokumentácia Centrálny mestský park ........  500 tis. Sk (16,60 tis. eur) 

- územno-plánovacia dokumentácia CMZ – východ ..................... 600 tis. Sk (19,92 tis. eur) 

- územno-plánovacia dokum. Pod Skalkou - Šidlovec - Rybníčky 400 tis. Sk (13,28 tis. eur) 

- krajinno-ekologický plán mesta .................................................. 500 tis. Sk (16,60 tis. eur) 

- ostatné štúdie ............................................................................... 270 tis. Sk (8,96 tis. eur) 

 

V oblasti životného prostredia sa v r. 2009 mesto bude podieľať na spracovaní hlukovej mapy 

mesta v sume 150 tis. Sk (4,98 tis. eur). 

 

Riešenie dopravnej situácie si vyžiada spracovanie týchto štúdií: 

 

- štúdia rekonštr.  križovatky ul. Arm. gen. Svobodu - Pod Táborom .. 100 tis. Sk (3,32 tis. eur) 

- štúdia komunikácie K3 (I/68A) ..........................................................  200 tis. Sk (6,64 tis. eur) 

- zelená vlna Sekčov ............................................................................   500 tis. Sk (16,60 tis. eur) 

- štúdia revitalizácie Sabinovskej ulice ................................................   200 tis. Sk (6,64 tis. eur) 

- týždeň mobility ..................................................................................     20 tis. Sk (0,66 tis. eur) 

 

 

Aktivita 4. 3: Projekt terénnej sociálnej práce ........................................................ 2 259 tis. Sk 
              (74,99 tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Zvyšovať kvalitu života marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na 

ich špecifické potreby a podmienky 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb 

 

Dôležitým prvkom tejto aktivity je výkon sociálnych pracovníkov, ktorý napomáhajú zvyšovať 

kvalitu života členov rómskych rodín, napomáhajú ich integrácií, ich pomocou sa zlepšuje aj 

životná situácia týchto občanov. Zároveň sa účelne využívajú finančné prostriedky pre 

zabezpečenie základných životných potrieb členov rodiny - špeciálna forma použitia štátnej 

sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných 

ÚPSV a R mestu ako osobitnému príjemcovi.  

 

Bežné výdavky 

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania .............................................. 1 217 tis. Sk (40,40 tis. eur) 

- poistné a príspevky do poisťovní .................................................    425 tis. Sk (14,11 tis. eur) 

- cestovné ........................................................................................      16 tis. Sk (0,53 tis. eur) 

- energie, voda, komunikácie ..........................................................    140 tis. Sk (4,65 tis. eur) 

- materiál ..........................................................................................     90 tis. Sk (2,99 tis. eur) 

- údržba ............................................................................................       5 tis. Sk (0,17 tis. eur) 

- nájomné .........................................................................................      36 tis. Sk (1,19 tis. eur) 

- služby .............................................................................................   310 tis. Sk (10,29 tis. eur) 

- transfery na nemocenské dávky ....................................................      20 tis. Sk (0,66 tis. eur) 
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Aktivita 4. 4: Mestská správa, údržba, rekonštrukcia a realizácia pozemných komunikácií, 

verejná doprava a dopravné značenie .................................................................. 413 795 tis. Sk 
                    (13 735,48  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií a ekologicky orientovaná 

a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami 

 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

    Odbor strategického rozvoja 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť výkon zimnej údržby Dĺžka posypaných MK – chodníkov 7 408 km 

Dĺžka prehŕňaných MK - chodníkov 2 000 km 

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie 

verejných priestranstiev a komunikácií 

Ručné čistenie 402 741 m
2 

Strojové čistenie 177 km 

Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie 

potrieb občanov mesta službami hromadnej 

autobusovej dopravy 

Počet prepravených pasažierov v MHD za 

rok 
35 mil. osôb 

Počet najazdených kilometrov MHD za 

rok 
5 mil. km 

Počet prevádzkových autobusov 60 ks 

Počet prevádzkových trolejbusov 50 ks 

Udržať kvalitný vozový park 
Nákup nových autobusov 7 ks 

Nákup nových trolejbusov 4 ks 

Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych 

komunikácií (MK) a ostatných zariadení, 

dopravného značenia (DZ) 

Vysprávky na MK 3 300 m
2 

Vysprávky na chodníkoch 2 100 m
2 

Údržba, oprava a výmena  DZ 300 ks 

Obnova vodorovného DZ 48 000 m 

Zabezpečiť zvislé a vodorovné DZ – na 

základe rozhodnutí cestného správneho 

orgánu 

250 ks 

Údržba a oprava SSZ vrátane el. energie 21 ks 

Čistenie priekop a cestných priepustov 800 ks 

Čistenie a oprava uličných vpustov, 

výšková úprava šácht a poklopov 
1 500 ks 

Nátery kovových konštrukcií (cestné, 

mostné zábradlie) 
380 m

2 

Oprava obrubníkov a zábradlí 370 m
2
 

Oprava dlažby v MPR 250 m
2
 

Zabezpečiť súvislú opravu miestnych 

komunikácií 

Súvislá oprava na cestách 3 500 m
2
 

Súvislá oprava na chodníkoch 3 800 m
2
 

Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa 

operačného plánu 

Dĺžka posypaných MK 7 000 km 

Dĺžka pluhovaných MK 10 000 km 

Dĺžka pluhovaných MK s posypom 3 000 km 

Dispečerská služba 4 392 hod./rok 

Odvoz snehu 150 m
3
 

 

 

Podrobný prehľad činnosti tejto aktivity je spracovaný v tabuľkovej prílohe – Program č. 4 – 

EKONOMICKÁ OBLASŤ.  
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Aktivita 4. 5: Podpora rozvoja turistického ruchu .................................................. 2 320 tis. Sk 
                            (77,01 tis. eur) 

Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto 

 

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov pre 

cestovný ruch 
Počet vytvorených produktov CR min. 4 

 

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Prešov: 

účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného 

ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch, inzercia v cestovnom ruchu.  

 

 

Aktivita 4. 6: Projektová dokumentácia a výkup pozemkov ................................. 85 152  tis. Sk 
                        (2 826,538 tis. eur) 

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja 

 

Podrobný prehľad činnosti tejto aktivity je spracovaný v tabuľkovej prílohe – Program č. 4 – 

EKONOMICKÁ OBLASŤ.  
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Zámer programu: Adresný, finančne vyrovnaný systém odpadového 
hospodárstva, zodpovedajúci predstavám jednotlivcov, systém kladúci dôraz 

na zachovanie, skvalitnenie a ochranu prírody a krajiny  
 

 

Aktivita 5. 1: Zvoz,  odvoz a likvidácia odpadu ..................................................... 88 780 tis. Sk 
                      (2 946,96 tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Pravidelný a ekologický odvoz a likvidácia odpadu v meste 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz 

a odvoz odpadov rešpektujúci potreby 

obyvateľov 

Objem zvezeného a odvezeného odpadu 

za rok 
32 500 tis. ton 

Celkový objem zberných nádob 2 800 m
3 

Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz 

odpadu v zvláštnych prípadoch 

Objem zvezeného a odvezeného 

nadrozmerného odpadu za rok 
2 000 ton 

Podiel objemu nadrozmerného odpadu na 

celkovom zvoze a odvoze odpadu 
6,2 % 

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia 

formou separovaného zberu odpadu 

Objem separovaného zberu odpadu za rok  948 ton 

Podiel separovaného zberu na celkovom 

zvoze a odvoze odpadu 
3 % 

 

 

V zmysle Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné 

v plnej miere zabezpečovať činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu na svojom 

území tak od fyzických ako aj právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu 

sa skladá z rôznych druhov zberných nádob: KUKA nádoba 110 l, kontajner 1 100 l, 

veľkoobjemový kontajner 12 000 l, uličné odpadové nádoby a plastové vrecia na separovaný 

zber papiera, skla, bioodpadu a plastov, ktorý mesto realizuje od roku 2006. Najvyššiu položku 

tvorí nakladanie a likvidácia s odpadom 84 000 tis. Sk (2 788,29 tis. eur). Ostatné výdavky sú 

použité na údržbu a opravu smetných boxov 350 tis. (11,62 tis. eur), odvoz odpadu 

zabezpečovaný menšími obecnými službami 550 tis. Sk  (18,26 tis. eur), poplatky a odvody sú vo 

výške 3 880 tis. Sk (128,79 tis. eur).  

 

 

Aktivita 5. 2: Ochrana prírody a krajiny ............................................................... 26 200 tis. Sk 
                       (869,68 tis. eur) 

Zámer aktivity: Tvorba zelene a parkov 

Zodpovednosť: Odbor hlavného architekta mesta 

 

Predmetom aktivity je náhradná výsadba zelene v meste uskutočnená podľa štúdie starostlivosti 

o dreviny v sume 25 000 tis. Sk (829,85 tis. eur) takto:  
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- Biokoridor Torysa (VMČ č. 1) ................................................... 6 000 tis. Sk (199,16 tis. eur) 

- Rekonštrukcia alejí (VMČ č. 2) .................................................. 4 000 tis. Sk (132,19 tis. eur) 

- Výsadba verejnej zelene  - Sabinovská ul. (VMČ č. 3) .............. 1 000 tis. Sk (33,19 tis. eur) 

- Rekonštrukcia alejí (VMČ č. 4) .................................................. 4 000 tis. Sk (132,78 tis. eur) 

- Výsadba verejnej zelene (VMČ č. 5) .......................................... 2 000 tis. Sk (66,39 tis. eur) 

- Výsadba verejnej zelene (VMČ č. 6) – vnútrobloky Sekčov ...... 8 000 tis. Sk (265,55 tis. eur) 

 

 

Aktivita 5. 3: Nakladanie s odpadovými vodami ..................................................... 5 644 tis. Sk 
                       (187,35 tis. eur) 

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja 

 

Aktivita zahŕňa protipovodňové opatrenia, vybudovanie a rekonštrukciu kanalizačných 

prípojok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 Mesto Prešov 

Návrh rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2009 

s výhľadom na roky 2010 - 2011 

Vydanie:  

Strana 

27/39 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

 

PPRROO GGRRAA MM  ČČ ..   66 ::   BB ÝÝVV AANNII EE  AA   OOBBČČ IIAA NNSS KKAA   VV YYBBAA VVEE NN OO SSŤŤ   

 

 
Zámer programu: Dostupné bývanie pre každého, atraktívne a zdravé 

prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta 
Prešov 

 

 

Aktivita 6. 1: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania .............................................. 990 tis. Sk 
              (32,86 tis. eur) 

Zámer aktivity: Sprostredkovanie návratných finančných výpomocí zo ŠFRB 

 

Zodpovednosť: Organizačný odbor 

    Odbor strategického rozvoja 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť rýchle a kvalitné služby občanom 

v oblasti poskytovania pôžičiek zo ŠFRB  
Počet zamestnancov 2 

 

Mesto Prešov zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja 

bývania, t.j.  príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie 

žiadosti, konzultačnú činnosť a pod.. Zabezpečenie preneseného výkonu zabezpečujú 2 

zamestnanci. Výdavky na túto činnosť sú refundované z Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja SR. 

 

Bežné výdavky na túto činnosť: 

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania ................................... 622 tis. Sk (20,65 tis. eur) 

- poistné a príspevky do poisťovní ................................... 230 tis. Sk (7,63 tis. eur) 

- tovary a služby ............................................................... 135 tis. Sk (4,48 tis. eur) 

- transfery .........................................................................     3 tis. Sk (0,10 tis. eur) 

 

 

Aktivita 6. 2: Verejnoprospešné aktivity................................................................... 2 350 tis. Sk 
              (78,01 tis. eur) 

Zámer aktivity: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť 

nezamestnaných občanov 

 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Dosiahnuť aktívnu účasť uchádzačov 

o zamestnanie na aktivačných prácach 

v rámci vykonávania MOS 

Počet uchádzačov o zamestnanie 115 

Počet odpracovaných hodín  

(za týždeň) 

15 hod. čistenie mesta 

20 hod. stráženie verej. 

objektov 
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Financovanie verejnoprospešných aktivít nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na 

čistení a upratovaní mesta sa realizuje na základe dohôd s ÚPSVaR. Bežné výdavky sú použité 

na nákup materiálu 20 tis. Sk (0,66 tis. eur)  pracovných odevov, obuvi 12 tis. Sk (0,40 tis. eur), 

potraviny – pitný režim 3 tis. Sk (0,10 tis. eur) , ako aj na zabezpečenie školení, kurzov 55 tis. Sk 

(1,83 tis. eur), poistné 50 tis. Sk (1,66 tis. eur), všeobecné služby 210 tis. Sk (6,97 tis. eur). 

 

Aktivita 6. 3: Detské zariadenia a pieskoviská........................................................ 4 000  tis. Sk 
                      (132,78  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Bezpečný priestor pre deti 

 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu 

detských pieskovísk 

Celkový počet udržiavaných kolektívnych 

športových ihrísk 
40  

Počet udržiavaných detských pieskovísk 247 

Počet udržiavaných detských ihrísk 270 

 

Aktivita zabezpečuje údržbu voľno-časové zariadení v blízkosti bydliska. Zabraňuje výskytu 

parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi dezinfekciou a deratizáciou. 

 

 

Aktivita 6. 4: Fontány, hodiny a vlajková výzdoba.................................................. 1 804 tis. Sk 
                        (59,88  tis. eur) 

Zámer aktivity: Kvalitné oddychové zóny 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón 

Počet dní prevádzkovania vodných 

zariadení za rok 
180 

Počet vodných zariadení spolu 12 

 

V rámci predmetnej aktivity je zabezpečovaná prevádzka a údržba fontán v meste Prešov, 

prevádzka a údržba pitných fontán v centre mesta – t.j. údržba technologickej časti fontán, 

zimná kontrola, inštalácia pred začatím sezóny, čistenie prepadových potrubí, čistenie fontán 

od nečistôt a pod.. 

 

 

Aktivita 6. 5: Verejná zeleň ................................................................................... 36 200  tis. Sk 
                                 (1 201,62 tis. eur) 

Zámer aktivity: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov  mesta v zdravom, 

čistom a atraktívnom prostredí 

 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň 
Plocha verejnej zelene so sezónnou 

starostlivosťou 
221,91 ha 
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Plocha vysadených kvetinových záhonov 

za rok 
443 m

2 

Počet kosení na celkovej ploche verejnej 

zelene za rok 
3 x 

 

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie 

krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, ošetrovanie napadnutých 

a chorých jedincov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibuľovín, výrub stromov, 

revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie bio hmoty a pod..  

 

 

 

Aktivita 6. 6: Verejné osvetlenie ............................................................................. 38 400 tis. Sk 
                    (1 274,65  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste  

 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť plynulú premávku v meste Doba odstránenia poruchy v hod. 24 

Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia 

Počet prevádzkovaných svetelných bodov 

v meste 
8 600 

Ročná priemerná spotreba energie na 1 

svetelný bod (kWh) 
500 

 

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia                       

11 500 tis. Sk (381,73 tis. eur), obnovu verejného osvetlenia 2 500 tis. Sk (82,98 tis. eur), spotrebu 

elektrickej energie 21 000 tis. Sk (697,07 tis. eur), prevádzku vianočnej výzdoby 1 500 tis. Sk 

(49,79 tis. eur), ako aj kapitálové výdavky na rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu VO 

a vianočnej výzdoby v celkovej výške 1 900 tis. Sk (63,07 tis. eur).  

 

 

 

Aktivita 6. 7: Verejné WC a verejné trhoviská ........................................................ 1 350 tis. Sk 
              (44,81 tis. eur) 

Zámer aktivity: Hygienická prevádzka verejných WC, kvalitná úroveň trhovísk 

 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť čistotu a vysokú hygienu 

verejných WC 
Počet prevádzkovaných verejných WC 2 

Udržovať kvalitnú úroveň trhovísk Počet trhovísk 3 

 

Patria tu všetky činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou verejných WC vo výške 850 tis. Sk 

(28,21 tis. eur) a verejných trhovísk 500 tis. Sk (16,60 tis. eur). Činnosti sú zabezpečované v 

spolupráci s mestskou organizáciou – Technické služby mesta Prešov, a. s.. 
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Aktivita 6. 9: Rozvoj mesta ....................................................................................... 9 820 tis. Sk 
                      (325,96  tis. eur) 

Zámer aktivity: Atraktívne mesto 

 

Zodpovednosť: Odbor strategického rozvoja 

   

Aktivita obsahuje rekonštrukcie, úpravy, obnovy mestských objektov pre krajší a atraktívnejší 

život v meste: 

 

- Biokoridor Torysa I. etapa .................................. 9 000 tis. Sk (298,75 tis. eur) 

- Ekopark Holá Hora .............................................    700 tis. Sk (23,24 tis. eur) 

- Borkút – revitalizácia ..........................................    200 tis. Sk (6,64 tis. eur) 

- Fontána 17. novembra ........................................ 1 700 tis. Sk (56,43 tis. eur) 

- Úprava plôch pamätníka Jána Pavla II. ..............    300 tis. Sk (9,96 tis. eur) 
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PPRROO GGRRAA MM  ČČ ..   88 ::   RR EEKKRREEÁÁ CCII AA,,   KKUULLTT ÚÚRR AA  AA  NN ÁÁBBOO ŢŢEE NNSS TTVVOO   

 

 

Zámer programu: Spoluúčasť mesta na športových aktivitách podľa dopytu a  
želaní obyvateľov mesta, kultúrny a náboženský život pre každého 

 

 

Aktivita 8. 1: Rekreačné a športové služby a zariadenia ...................................... 26 217  tis. Sk 
                            (870,24 tis. eur) 

Zámer aktivity: Podpora voľno-časových športových aktivít v meste 

 

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta 

    Odbor správy mestského majetku 

    Odbor školstva, kultúry a športu 

    Odbor strategického rozvoja 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít 
Počet športových aktivít podporovaných 

mestom 
min. 20  

Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov 

mládeže k dosahovaniu vysokých výsledkov 

v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 

Počet ocenených jednotlivcov, prípadne 

kolektívov 
min. 10 

 

Aktivita podporuje zvyšovanie záujmu občanov o športové a rekreačné služby. Ide o tieto 

športové aktivity a spoluúčasť mesta pri ich organizovaní: 

1. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Prešov 

2. Na kolesách proti rakovine 

3. Streetbasket Prešov 2009 

4. Volejbalový turnaj „O akademický pohár mesta Prešov“ 

5. Mestská olympiáda na školách 

6. Futbalový turnaj pre žiakov ZŠ 

7. Detský cyklomaratón pre žiakov a hendicapovaných športovcov 

8. II. ročník basketbalového turnaja žien „O pohár primátora“ 

9. „Európsky týždeň mobility“ 

10. Slovenský zimný zraz turistov 

11. „Zimná zábava“ v školách 

12. „Detské tanečné kreácie v materských školách“ 

13. „Škôlkárske všeličo“ 

14. „Detský trojboj v MŠ“ 

15. „Detská olympiáda v plávaní – materských škôl“ 

 

Športové aktivity organizované s partnerskými mestami: 

1. 49. ročník „Večerný beh Prešovom“ 

2. Atletický míting žiakov „Citius-Altius-Fortius“ 

3. VII. ročník Prešov Open – bojové umenie Taekwon-Do 

4. Šarišský cyklomaratón 

5. Supermoto 2010 
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Zámerom mesta v danej aktivite je aj prevádzkovanie bazéna na ul. Ľ. Podjavorinskej počas 

celého roka 2009 v predpokladanom náklade 5 630 tis. Sk (186,88 tis. eur).  

 

Participácia mesta na rozvoji mládežníckeho športu v sume 4 200 tis. Sk (139,41 tis. eur) bude vo 

forme poskytovaných transferov klubom využívajúcich ľadovú plochu ako aj mládežníckym 

futbalovým klubom. 

 

Mesto poskytne bežný transfer pre Mestskú správu služieb, s. r. o. na vykrytie straty spojenej 

s prevádzkou mestskej haly v sume 10 700 tis. Sk (355,17 tis. eur). Zrealizuje sa ochrana povrchu 

palubovky v mestskej hale v sume 1 100 tis. Sk (36,51 tis eur).  

 

 

 

Aktivita 8. 2: Kultúrne a náboženské služby a zariadenia .................................... 43 533 tis. Sk 
                      (1 445,03 tis. eur) 

Zámer aktivity: Kultúrny a náboženský život obyvateľov mesta 

 

Zodpovednosť: Odbor správy mestského majetku 

    Odbor školstva, kultúry a športu 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný 

odpočinok 

Náklady na jedno hrobové miesto 90,- Sk/1 hrob 

Náklady na 1 obrad nemajetného 

zosnulého (bezdomovec) 
8 350,- Sk 

 

Aktivitou sa zabezpečujú tradičné podujatia celomestského charakteru, celoročný plán 

programov, prehliadky kultúrnych pamiatok pre verejnosť – bežné výdavky sú použité na 

všeobecné služby 400 tis. Sk (13,28 tis. eur), prepravné a nájom dopr. prostriedkov, budov 

a objektov, prístrojov 230 tis. Sk (7,63 tis. eur), všeobecný materiál 300 tis. Sk (9,96 tis. eur), 

reprezentačné 300 tis. Sk (9,96 tis. eur), konkurzy a súťaže 3 500 tis. Sk (116,18 tis. eur), ako aj 

poplatky a odvody, poistné, odmeny vo výške 270 tis. Sk (8,96 tis. eur).  

 

Financujú sa služby spojené s pohrebníctvom - údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, 

odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov smútku, administratíva vo výške 1 000 tis. Sk (33,19 

tis. eur).  

 

Daná aktivita zahŕňa aj poskytnutie transferov všetkým organizáciám, ktoré podporujú 

kultúrny, náboženský i spoločenský život v meste.   

 

- Územný spolok slovenského červeného kríža ..................     300 tis. Sk (9,96 tis. eur)  

- Gréckokatolícka diecézna charita ....................................   1 000 tis. Sk (33,19 tis. eur) 

- ostatné náboženské a charitatívne spoločnosti .................     510 tis. Sk (16,93 tis. eur) 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ostáva aj mestská príspevková organizácia PKO. 

Prevádzka organizácie je dotovaná príspevkom mesta v sume 15 900 tis. Sk (527,78 tis. eur). 

Dokončenie rekonštrukcie objektu v správe PKO – Čierny orol v roku 2009 si vyžiada 

z rozpočtu mesta 19 587 tis. Sk (650,17 tis. eur). 
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Kultúrne a náboženské aktivity organizované odborom školstva, kultúry a športu: 

 

1. Novoročné aktivity 

2. Fašiangové slávnosti 

3. Prešov – láska moja 

4. Rezortný deň 

5. Prvý apríl – Deň recesie 

6. Veľkonočný jarmok 

7. Europe quadrielle dance festival 

8. Prešovský GASTROFEST 

9. Šarišské hradné hry 

10. MDD 

11. Dni mesta Prešov – Oslavy 710. výročia udelenia mestských práv 

12. Laboratórium Prešov 2009 

13. Spievajúce a hrajúce mesto Prešov 

14. Tarjányiho Prešov 

15. Cena mesta Prešov 

16. Medzinárodný festival paličkovanej čipky 

17. Folklórny Prešov 2009 

18. Do školy s úsmevom 

19. III. medzinárodný mestský výtvarný plenér 

20. Sprievodné kultúrne aktivity k Európskemu týždňu mobility 

21. Station east - Stanica východ 

22. Prešov číta rád 

23. Remeselné jarmočné dni 

24. Jazz Prešov 

25. Mikulášska nádielka 

26. Vianočné programy 

27. Silvester 

28. Burza starožitností 

 

Kultúrne a náboženské aktivity organizované s partnerskými mestami: 

1. Laboratórium Prešov 2009 

2. Tarjányiho Prešov 

3. Folklórny Prešov 

4. III. Medzinárodný mestský výtvarný plenér 
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PPRROO GGRRAA MM  ČČ ..   99 ::   VV ZZDDEELLÁÁ VVAA NNIIEE   

 

 

Zámer programu: Kvalitný vzdelávací proces pre deti  s využitím správnych 
voľno-časových aktivít, racionálne stravovanie v školách 

 

 

Aktivita 9. 1: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ZŠS .................... 30 083 tis. Sk 
                          (998,57 tis. eur) 

          Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ZŠS ................... 114 928 tis. Sk 
                      ( 3 814,91 tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy 

rodičov 

 

Zodpovednosť:  Odbor školstva, kultúry a športu 

   Finančný odbor 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre 

deti predškolského veku 

Počet detí v materských školách spolu 2 494 

Počet prevádzkujúcich MŠ  21 

Kvalitné stravovanie prihliadajúce na zdravú 

výživu 
Počet školských jedální pri MŠ 20 

 

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných 

výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj 

osobnosti dieťaťa zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích 

zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania 

s prihliadaním na zdravú výživu.  

  

Prehľad výdavkov jednotlivých materských škôl znázorňuje tabuľková príloha – Program č. 9 - 

VZDELÁVANIE 

 

 

Aktivita 9. 2: Neštátne školské zariadenia  .......................................................... 33 125  tis. Sk 
                       (1 099,55 tis. eur) 

 

Neštátne školské zariadenia budú v roku 2009 naďalej financované z rozpočtu mesta – z 

podielových daní. Výška transferov jednotlivým subjektom bude známa až po stanovení bodu 

a hodnoty normatívom Ministerstvom školstva SR v januári 2009. 

 

 

Aktivita 9. 3: Školský úrad ...................................................................................... 2 320  tis. Sk 
              (77,01 tis. eur) 

Zámer aktivity: Odborná pomoc v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej 

 

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu 
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Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov 

spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva mesto Prešov dotáciu poskytovanú 

z Krajského školského úradu v Prešove.  

 

 

Aktivita 9. 4: Základné školy -  vzdelávací proces .............................................. 275 021  tis. Sk 
                      (9 129,02  tis. eur) 

 

Aktivita 9. 4: Základné školy -  oprava a rekonštrukcie školských objektov ...... 139 323 tis. Sk 
                      (4 624,68  tis. eur) 

 

Aktivita 9. 5: Vzdelávacie aktivity voľno-časové .................................................. 68 903  tis. Sk 
                             (2 287,16  tis. eur) 

 

Aktivita 9. 6: Stravovanie v základných školách ................................................. 28 623  tis. Sk 

                                      (950,11 tis. eur) 

 

Zámer aktivít: Kvalitný vzdelávací proces pre deti s využitím správnych voľno-časových 

aktivít, racionálne stravovanie v školách 

 

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces 
Počet základných škôl 13 

Počet detí v základných školách 8 113 

Zabezpečiť správne využitie voľného času 

detí 

Počet školských klubov pri ZŠ 13 

Počet detí v školských kluboch v ZŠ 1 904 

Počet základných umeleckých škôl 3 

Počet centier voľného času 1 

Počet žiakov v základných umel. školách 2 013 

Počet žiakov v centre voľného času  1 174 

Zabezpečiť racionálne stravovanie na 

základných školách 

Počet školských stravovacích zariadení 13 

Počet stravníkov v školských 

stravovacích zariadeniach 
8 113 

 

 

Výdavky na uvedené aktivity podľa jednotlivých subjektov znázorňuje tabuľková príloha 

Program č. 9 – VZDELÁVANIE.  
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PPRROO GGRRAA MM  ČČ ..   1100 ::   SS OOCCIIÁÁ LLNNEE  ZZAABBEE ZZPP EEČČEENNIIEE   

 

 

Zámer programu: Účinná sieť starostlivosti orientovaná na všetky 
znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta 

 

 

Aktivita 10. 1: Menšie obecné služby ...................................................................... 1 387  tis. Sk 
                           (46,04  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Podpora a pomoc nezamestnaným občanom 

 

Zodpovednosť: Organizačný odbor 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť pomoc nezamestnaným občanom  Počet koordinátorov v MOS 5 

Bezpečnosť pri práci na rizikovom 

pracovisku 
Očkovacie séra pre pracovníkov MOS 5 

 

 

 

Aktivita 10. 2: Inštitút osobitného príjemcu ........................................................... 2 132  tis. Sk 
                          (70,77  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi na 

zabezpečenie zákl. životných potrieb rodiny 

Počet rodín zaradených do inštitútu 

osobitného príjemcu 
20 

Účelné využitie prídavku na dieža na výživu 

a výchovu dieťaťa 

Počet detí, ktoré si začali plniť povinnú 

školskú dochádzku 
25 

Zamedzenie straty strechy nad hlavou u rodín 

s maloletými deťmi 

Počet rodín, ktoré začali splácať dlh na 

nájomnom a službách 
20 

 

 

Aktivita 10. 3: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela ............................ 400  tis. Sk 
                          (13,28  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom 

chránených záujmov detí 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť výkon výchovných opatrení 

uložených súdom a pomoc ohrozeným deťom 

a rodinám 

Počet detí zaradených do výchovného 

programu 
15 
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Zabezpečiť návrat dieťaťa s nariadenou 

ústavnou starostlivosťou do prirodzeného 

rodinného prostredia realizáciou sanácie 

rodiny 

Počet rodín, u ktorých bola vykonaná 

sanácia 
10 

 

 

Aktivita 10. 4: Sociálna pomoc ............................................................................... 1 366  tis. Sk 
                           (45,34  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Poskytnutie adresnej pomoci občanom mesta v nepriaznivej sociálnej situácii 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Poskytnutie finančnej pomoci rodinám 

s deťmi, dôchodcom a občanom v hmotnej 

núdzi 

Počet klientov, ktorým sa poskytne 

finančná pomoc 

80 rodín 

250 dôchodcov 

a občanov v HN 

Zabezpečiť integráciu a účasť detí zo 

sociálne slabších rodín na spoločenskom 

živote mesta 

Počet podujatí pre deti MDD, Mikuláš 

Počet detí 300 

Zabezpečiť dôstojné pochovávanie 

nemajetných občanov 
Počet realizovaných pohrebov za rok 8  

 

Cieľom aktivity je zabezpečiť poskytnutie pomoci občanom pri vzniku nepriaznivej udalosti, 

zmierniť dôsledky, súčasťou je aj sociálne poradenstvo, sprevádzanie klienta za účelom 

zefektívnenia procesu poradenstva a dosiahnutie želateľného riešenia ambulantnou formou, t.j. 

v Kancelárii sociálneho poradenstva, ako aj v teréne. Aktivita zahŕňa všetky výdavky potrebné 

na fungovanie tejto formy pomoci.  

 

 

 

Aktivita 10. 5: Azylové ubytovanie ............................................................................. 432  tis. Sk 
                           (14,34  tis. eur) 

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnych služieb pre obete domáceho násilia 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Poskytnutie sociálnej pomoci obetiam 

domáceho násilia a osamelým matkám 

s deťmi v akútnej kríze 

Počet klientov, ktorým sa táto služba 

poskytuje 

20 klientov 

(matky s deťmi) 

 

Aktivita predstavuje činnosti, na základe ktorých sa zabezpečuje poskytovanie sociálnych 

služieb pre obete domáceho násilia prevádzkovaním zariadenia sociálnych služieb, ktoré 

poskytuje sociálnu pomoc a krízovú intervenciu obetiam domáceho násilia – ženám a ich 

nezaopatreným deťom ako aj pomoc osamelým matkám s maloletými deťmi v čase akútnej 

krízy v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Občianskemu združeniu 

MYMAMY a OZ Magis sú poskytnuté transfery v celkovej výške 300 tis. Sk (9,96 tis. eur). 
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Aktivita 10. 6: Dočasné bývanie v zariadení soc.  služieb ........................................ 173  tis. Sk 
                          (5,74  tis. eur) 

Zámer aktivity: Sociálna pomoc rodinám v zložitých situáciách 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zabezpečiť núdzové ubytovanie rodinám 

s deťmi (bez strechy nad hlavou) v rámci 

krízovej intervencie 

Počet rodín, ktorým sa táto služby 

poskytne 
10 

 

Cieľom aktivity je v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci vybudovať 

zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude poskytovať sociálnu pomoc a krízovú intervenciu 

rodinám s nezaopatrenými deťmi v zložitých situáciách, ktorých sociálnym dôsledkom 

medziiným je strata strecha nad hlavou. Toto zariadenie  je súčasťou 3-stupňového modelu 

siete sociálneho bývania určeného pre skupiny obyvateľstva s nižšími príjmami, ktorí sú 

odkázaní na pomoc pri zabezpečení bývania, ako aj pre zabezpečenie rodinám, ktoré boli 

deložované z nájomných bytov z dôvodu neplatičstva. 

 

 

Aktivita 10. 7: Sociálne služby pre dôchodcov a ŤZP .......................................... 18 201  tis. Sk 
                      (604,16  tis. eur) 

Zámer aktivity: Kvalitný život pre dôchodcov a ŤZP občanov 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Organizovanie spoločného stravovania pre 

dôchodcov a ŤZP občanov 

Počet stravníkov 300 

Počet predaných stravných lístkov 250 tis. ks 

Poskytovanie opatrovateľskej služby pre 

dôchodcov a ŤZP občanov 
Počet klientov, ktorým sa služba poskytne 200 

Domáce tiesňové volanie – osamelí občania Počet klientov 10 

Športovo-kultúrne akcie pre seniorov a ŤZP 

občanov 

Počet akcií 20 

Počet seniorov a ŤZP občanov 3 000  

 

V rámci tejto aktivity mesto Prešov zabezpečuje a organizuje pre dôchodcov a ŤZP občanom 

spoločné stravovanie v stravovacích zariadeniach.  

 

Zároveň mesto poskytuje opatrovateľskú službu pre klientov s nepriaznivým zdravotným 

stavom, ktorí potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, 

prác alebo kontaktu so spoločenským prostredím.  

 

Zahrnuté sú aj transfery OZ Senior a ASSR v celkovom objeme 485 tis. Sk (16,10 tis. eur). 

 

 

Aktivita 10. 8: Kluby dôchodcov  ............................................................................ 2 131  tis. Sk 
                        (70,74  tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Podpora sociálnej integrácie organizovaných občanov v združeniach, 

nadáciách, neziskových organizáciách 



 
 
 

 

 Mesto Prešov 

Návrh rozpočtu hospodárstva mesta Prešov na rok 2009 

s výhľadom na roky 2010 - 2011 

Vydanie:  

Strana 

39/39 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Sociálne integrácia so zámerom 

k predchádzaniu sociálnej exklúzie 
Počet klubov dôchodcov 4 

 

 

Aktivita 10. 9: Hmotná núdza v materských školách bez právnej subjektivity ........ 650  tis. Sk 
                           (21,58  tis. eur) 

Zámer aktivity: Pomoc rodinám v hmotnej núdzi 

 

Zodpovednosť:  Odbor školstva, kultúry a športu 

   Finančný odbor 

 

Prerozdelenie dávok v hmotnej núdzi zo štátneho rozpočtu na školské stravovanie detí 

v materských školách a špeciálnych školách.  

 

 

Aktivita 10. 10: Domovy dôchodcov ...................................................................... 69 500  tis. Sk 
                                   (2 306,98 tis. eur) 

 

Zámer aktivity: Starostlivosť o osamelých dôchodcov a občanov 

 

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb  

  Finančný odbor 

 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 

Zvýšenie úrovne kvality poskytovania 

sociálnych služieb 

Počet domov dôchodcov 2 

Počet klientov 300 

Spokojnosť klientov so službami min. 90 % 

 

 

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných 

sociálnych služieb na vyššej profesionálnej úrovni a humanizácia ubytovacích priestorov.  

 

Výdavky na uvedenú aktivitu znázorňuje tabuľková príloha Program č. 10 – SOCIÁLNE 

ZABEZPEČENIE.  
 


