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Výročná správa za r. 2010

1. Úvod
Rok 2010 bol rokom, v ktorom sa v meste investovalo najviac prostriedkov v jeho
ponovembrovej ére. Takmer 12 miliónov eur je v starej mene takmer 360 miliónov
slovenských korún, z ktorých väčšinu Mesto získalo z európskych fondov či z iných
dotačných politík. Vďaka tomu začala rekonštrukcia Námestia slobody, rekonštruovali sme
a zateplili objekt tzv. malometrážnych bytov, nad ktorým sme začali stavať ďalších tridsať
bytových jednotiek, ukončili sme výstavbu dvoch bytových domov na Masarykovej ulici
a ďalších dvoch v lokalite Angi mlyn. Dokončili sme rekultiváciu skládky Lastomír i
komplexnú rekonštrukciu VI. základnej školy a začali komplexnú rekonštrukciu I. a II. ZŠ
a popri tom sme opravili telocvičňu v III. ZŠ, hygienické zariadenia v VII. ZŠ a kotolňu v II.
materskej škole.
Aj keď s oneskorením, pokračovali sme v rekonštrukcii sídliska Východ, ktoré plánujeme
v roku 2011 definitívne ukončiť a zároveň aj začať komplexnú rekonštrukciu verejných
priestranstiev na sídlisku Juh, ktoré je naším druhým najväčším sídliskom.
Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2010 sme investovali aj do rekonštrukcií nášho
tepelného hospodárstva, do ďalších opráv v mestskej športovej hale a v zimnom štadióne, no
najmä do rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejného osvetlenia. Na viacerých uliciach
sme opravili cesty a chodníky a v meste pribudla ďalšia okružná križovatka i chodník do
Topolian.
V roku 2010 sme tiež pristúpili k modernizácii softwaru a hardwaru, ktorý používame, k
rozšíreniu mestského kamerového systému a doplneniu záznamového zariadenia pre mestskú
políciu ale i k výmene kuchynských zariadení v našich školách. Tak ako každý rok aj
v uplynulom roku sme poskytli 33 tisíc eur pre Nemocnicu s poliklinikou Š. Kukuru na
zakúpenie ďalšieho z prístrojov, ktorý prispeje k modernizácii práce v tomto našom
zdravotníckom zariadení.
Zachovanie výbornej úrovne spolupráce s Košickým samosprávnym krajom, sa prejavilo
v nájdení spôsobov riešenia viacerých problémov, ktoré obidve samosprávy ťažili, a čo je pre
nás osobitne podstatné, našli sme aj spôsob ako vyriešiť problém, ktorý vznikol v súvislosti
s financovaním rekonštrukcie najnebezpečnejšej križovatky v meste Vinianska- Partizánska.
I vďaka tomu už v roku 2010 práce na tejto križovatke začali a veríme, že od roku 2011 aj
toto miesto prestane byť pre našich motoristov ale i návštevníkov Zemplínskej šíravy
strašiakom.
Zásluhou nadštandardnej spolupráci
s vedením Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, sme vyriešili nie len problému s tzv. druhým tlakovým pásmom, ale aj ďalší
nemenej vážny problém, ktorým je časť kanalizačnej siete na našich sídliskách. I vďaka tomu
už tieto problémy netrápia obyvateľov sídliska Východ, čoskoro to nebude trápiť obyvateľov
sídliska SNP a veríme, že čoskoro aj obyvateľov ostatných častí nášho mesta.
Viac ako investičné aktivity nás teší skutočnosť, že v našom meste sa zachováva veľmi dobrá
úroveň medziľudských vzťahov, k čomu veľkým dielom prispievajú všetky cirkvi, ktoré
v meste sú. Dôkazom je aj celý rad ekumenických podujatí organizovaných v meste
Michalovce.
Rovnako nás teší aj nárast športových aktivít a v tomto smere aj zvýšenie významu nášho
mesta. Okrem dôležitých hádzanárskych podujatí, a to aj na reprezentačnej úrovni, ktoré u nás
boli, bolo naše mesto aj dejiskom finále Slovenského pohára vo futbale, dejiskom ďalšieho
ročníka mini futbalového turnaja Weston cup, už tradične sme boli aj dejiskom vyhlásenia
futbalovej jedenástky roka východného Slovenska i medzinárodného tenisového turnaja
mužov.
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Tešiť nás však môže i nárast kvality práce vo všetkých našich športových kluboch, čoho
dôkazom je, napríklad, aj osem mládežníckych reprezentantov Slovenska z našej futbalovej
liahne.
Rovnako pozitívne možno hodnotiť oblasť kultúry, v ktorej sa popri našom Mestskom
kultúrnom stredisku, ktoré aj v tomto roku pripravilo celý rad zaujímavých podujatí,
prezentovali aj iné subjekty benefičnými koncertmi, či koncertmi našich popredných
umelcov. I vďaka nim sme v Michalovciach mohli vidieť i počuť napr. Helenu Vondráčkovú,
Sisu Sklovskú, Kristínu, skupiny Desmod a Nazareth, Igora Kucera, PUĽS.
Vďaka Matici slovenskej sme mohli odhaliť pamätník Júliusa Barč- Ivana v Močaranoch,
ktorého autorom je náš spoluobčan Peter Králik, ktorého aktivity a aktivity jeho kolegov
v galérii Subterén boli v uplynulom roku takisto príjemným spestrením kultúrneho života v
meste.
S potešením konštatujeme, že v uplynulom roku sme pocítili i vyššiu kvalitu práce našej
mestskej polície a takisto aj našich Technických a záhradníckych služieb. Veríme, že po ich
ďalšom vybavení modernou technikou, ktoré máme v pláne, sa kvalita práce oboch inštitúcií
ešte zlepší, rovnako ako práca v našich školách a sociálnych zaradeniach, v ktorých takisto
chceme pokračovať v modernizačnom procese.

2. Ekonomické výsledky
2.1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Rozpočet mesta je základným ekonomickým nástrojom a je zostavovaný v súlade so
schváleným Programom rozvoja mesta na príslušné obdobie.
Rozpočet Mesta Michalovce na r. 2010 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa
11.12.2009 uznesením č. 399/2009 ako vyrovnaný, v celkovej výške 30 043 392 €.
V priebehu roka bol upravovaný šiestimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali
schvaľovaniu v MsZ, MsR, resp. primátorom mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu
rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 z 27.4.2010 uznesením č. 447/2010 a č. 4 z
26.10.2010 uznesením č. 507/2010. Mestská rada schválila zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2 z 8. 6. 2010 uznesením č. 69/2010. Ostatné úpravy rozpočtu (č. 3, 5, 6) boli
schválené primátorom mesta v jeho kompetencii, v súlade s Pravidlami rozpočtového
hospodárenia mesta Michalovce. Upravený rozpočet mesta Michalovce na r. 2010 po
zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške 32 197 195 €. Zmenami
rozpočtu sa riešili aktuálne potreby Mesta vyplývajúce z jeho kompetencií a úloh. Rozpočet
bol ovplyvňovaný aj zmenami týkajúcimi sa účelovo určených prostriedkov zo štátneho
rozpočtu a rozpočtu Európskej únie a zmenami vo vývoji dane z príjmov fyzických osôb,
ktorá je mestu poskytovaná vo forme podielových daní.
Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
ukazovateľ
schválený rozpočet
- bežné príjmy
18 966 059 €
- kapitálové príjmy
7 359 893 €
PRÍJMY SPOLU
26 325 952 €
- bežné výdavky
18 873 580 €
- kapitálové výdavky
10 430 512 €
VÝDAVKY SPOLU
29 304 092 €
-schodok +prebytok
-2 978 140 €

upravený rozpočet
19 318 257 €
6 388 129 €
25 706 386 €
19 608 773 €
11 799 372 €
31 408 145 €
-5 701 759 €

skutočnosť
20 064 761 €
5 008 806 €
25 073 567 €
18 896 808 €
7 922 726 €
26 819 534 €
-1 745 967 €
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FINANČNÉ OPERÁCIE
- príjmové
3 717 440 €
- výdavkové
739 300 €
-schodok +prebytok
+2 978 140 €

6 490 808 €
789 050 €
+5 701 759 €

3 748 346 €
776 883 €
+2 971 463 €

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
- príjmy
30 043 392 €
32 197 194 €
28 821 913 €
- výdavky
30 043 392 €
32 197 194 €
27 596 417 €
výsledok
0€
0€
+1 225 496 €
V roku 2010 bolo celkové hospodárenie mesta ovplyvnené poklesom ekonomiky v
celoštátnom meradle, čo sa v Meste prejavilo predovšetkým znížením príjmov z podielových
daní. Po zasadnutí Daňového výboru koncom mesiaca jún bola Inštitútom finančnej politiky
MF SR zverejnená aktualizovaná prognóza výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre r.
2010, podľa ktorej sa výnos dane pre Mesto Michalovce znížil o 800 000 €. Na tento
nepriaznivý vývoj finančného plnenia podielových daní, vedenie mesta v priebehu roka
reagovalo prijímaním vnútorných opatrení, smerujúcich k znižovaniu výdavkov. V priebehu
roka však vláda SR rozhodla o poskytnutí účelových dotácií mestám a obciam z dôvodu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb, čo pre Mesto Michalovce znamenalo zvýšenie
príjmov o 517 956 €.
Splnením bežných príjmov na 103,86 % a čerpaním bežných výdavkov na 96,37 % bol
dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 167 953 €.
V prebytku bežného rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 36 719,60 €. Ich použitie prechádza do
roku 2011, zapojením cez príjmové finančné operácie. Sú to finančné prostriedky určené na:
- podpora zamestnanosti z ÚPSVaR pre Zariadenie pre seniorov
- úroky k projektu rekonštrukcia II. ZŠ
- projekt pri VI. ZŠ
- projekt pri VIII. ZŠ
- ŠFRB
- projekt INEDU-GOV
- prenesené kompetencie školstvo
- výchova a vzdelávanie MŠ -5 ročné deti
- recyklačný fond
- projekt „Quo vadis“
- úroky k projektu uzatvorenie skládky Lastomír
- projekt „Spájame mosty“
- projekt MLIN
SPOLU

2 586,33 €
16,77 €
4 440,30 €
15 956,72 €
24,28 €
3 072,59 €
1 966,97 €
4 562,60 €
1 537,31 €
0,32 €
5,94 €
2 540,00 €
9,47 €
36 719,60 €

Prebytok bežného rozpočtu je po odpočítaní týchto účelovo určených finančných prostriedkov
1 131 233 €.
Kapitálové príjmy boli splnené na 78,41 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 67,15 %,
čím vznikol schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 913 920 €. Nižšie plnenie
kapitálových príjmov vyplýva z nenaplnenia rozpočtovaných príjmov z nenávratných
finančných prostriedkov (ďalej len NFP) poskytovaných prostredníctvom jednotlivých
ministerstiev na získané projekty z EÚ aj napriek tomu, že zo strany Mesta boli všetky
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žiadosti o platby odoslané v zmluvne stanovených termínoch. Nenaplnenie týchto príjmov
malo jednoznačný vplyv aj na nenaplnenie kapitálových výdavkov, pretože hlavne u aktivít
financovaných z NFP nedošlo k úhrade prác za realizované práce.
Na úhradu schodku kapitálového rozpočtu boli použité zdroje z príjmových finančných
operácií vo výške 2 913 920 € takto:
- úverové zdroje ŠFRB
529 373 €
- bankové úvery
683 699 €
- fond rezerv
1 578 971 €
- fond rozvoja bývania
104 659 €
- fond pešej zóny
6 668 €
- z účelových zdrojov roku 2009
10 550 €
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 25 073 567 €, čo
predstavuje 97,54 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového
rozpočtu boli čerpané vo výške 26 819 534 €, čo predstavuje 85,39 %-né čerpanie k
upravenému rozpočtu. Celkovo bol dosiahnutý schodok rozpočtu vo výške 1 745 967 €.
Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola
na úrovni 3 748 346 € a u výdavkových finančných operácií 776 883 €, ktorými sa vyrovnáva
schodok rozpočtu.

2.2.

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia

Celkové náklady mesta dosiahli výšku 15 667 339 €. Štruktúra nákladov je uvedená v tab.
č. 1. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich celkovému zníženiu o 527 518 €.
Zvýšenie ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť súvisí s rozšírením činnosti mesta,
ktoré sa stalo osobitným príjemcom skupiny obyvateľov na ul. Mlynskej. Všetky dávky sú
zúčtované v súlade s postupmi na príslušnom účte v skupine ostatných nákladov. Taktiež sú
zvýšené náklady na odpisy z dôvodu vyššieho zhodnotenia majetku. Rezervy a opravné
položky boli tvorené k pohľadávkam, kde hrozí riziko ich vymoženia.
Štruktúra nákladov
tab. č. 1
Náklady
spotrebované nákupy (materiál, energie)
služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné)
osobné náklady (mzdy, odvody)
dane a poplatky
ostatné náklady
odpisy
rezervy a opravné položky
finančné náklady (úroky, ostatné)
náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných
subjektov)
SPOLU

r. 2009
1 132 974
1 517 003
3 936 138
9 381
660 028
1 144 745
308 667
119 056

v€
r. 2010
rozdiel
805 566 -327 408
1 451 707 -65 296
3 886 912 -49 226
6 392
-2 989
672 965
12 937
1 169 546
24 801
371 971
63 304
113 846
-5 210

7 366 865 7 188 434 -178 431
16 194 857 15 667 339 -527 518

Výnosy r. 2010 boli zúčtované v celkovej výške 15 029 811 €. Štruktúra výnosov je
uvedená v tab. č. 2. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich poklesu o 1 446 230 €.
Výrazný podiel na tomto znížení výnosov mali podielové dane u ktorých plnenie bolo nižšie
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ako v r. 2006 (viď graf č. 1). Podľa údajov zverejnených MF SR začiatkom roka 2010 mesto
očakávalo tieto príjmy vo výške 7 600 000 €, v priebehu roka však došlo k ich zníženiu na
6 800 000 €. V skutočnosti výška podielových daní za r. 2010 predstavovala výšku 6 853 069
€. Pre porovnanie v r. 2006 napr. ich výška dosiahla úroveň 7 125 108 €.
graf č. 1
Vývoj podielových daní v r. 2006-2010
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Na znížení výnosov mal podiel aj presun činností z mesta na SMM s.r.o. v oblasti dodávky
médií pre nebytové priestory. V r. 2010 táto obchodná spoločnosť, ktorej 100 %-ným
zakladateľom je mesto, zabezpečovala okrem poskytovania služieb v nebytových priestoroch
aj dodávku médií. Zníženie na rezervách a opravných položkách predstavuje ich rozpustenie
vo výške zaplatených pohľadávok za predchádzajúce obdobia. Pokles finančných výnosov
súvisí s poklesom úrokových sadzieb v bankovom sektore.
Štruktúra výnosov
tab.č. 2
Výnosy
tržby za vlastné výkony a tovar (služby)
daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)
ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty...)
rezervy a opravné položky (rozpustenie)
finančné výnosy (úroky)
výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov)
SPOLU

r. 2009
663 502
11 500 258
2 119 892
260 498
48 609
1 883 282
16 476 041

r. 2010
277 262
9 861 814
2 413 119
227 635
21 087
2 228 894
15 029 811

r. 2009
16 194 857
16 476 041
281 184
9 215
271 969

r. 2010
15 667 339
15 029 811
-637 528
4 118
-641 646

v€
rozdiel
-386 240
-1 638 444
293 227
-32 863
-27 522
345 612
-1 446 230

Výsledok hospodárenia
tab.č. 3
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Účtovná trieda 5 celkom
Účtovná trieda 6 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)
Výsledok hospodárenia po zdanení

v€
rozdiel
-527 518
-1 446 230
-918 712
-5 097
-913 615
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Výsledok hospodárenia vo výške -641 646 € je k 1.1.2011 zúčtovaný na účte 431 - Výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý bude preúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania.

3. Majetok
Mesto vykazuje k 31.12.2010 majetok vo výške 94 352 568 €. Oproti r. 2009 došlo k jeho
zvýšeniu o 6 301 396 €, hlavne z dôvodu zaradených ukončených investícií do stavieb.
Štruktúra majetku je uvedená v tab. č. 3. K ďalšiemu zvýšeniu došlo aj zúčtovaním
dlhodobého finančného neobežného majetku – kúpa akcií spoločnosti FIN-MOS a.s., ktorá
zabezpečuje rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste. Pohľadávky mesta sa znížili
o 526 258 €. K pohľadávkam po lehote splatnosti sú v zmysle platných predpisov vytvorené
opravné položky.
Štruktúra majetku
Tab. č. 3
druh majetku
dlhodobý nehmotný
dlhodobý hmotný
dlhodobý finančný
neobežný majetok spolu
zásoby
zúčtovanie medzi subjektami VS
pohľadávky
finančný majetok
obežný majetok spolu
náklady budúcich období
SPOLU

r. 2009
8 605
54 394 731
11 330 078
65 733 414
39 388
14 112 583
1 591 447
6 572 903
22 316 321
1 437
88 051 172

r. 2010
14 635
59 689 569
11 737 383
71 441 587
57 022
16 522 319
1 065 189
5 264 197
22 908 727
2 254
94 352 568

v€
rozdiel
6 030
5 294 838
407 305
5 708 173
17 634
2 409 736
-526 258
-1 308 706
592 406
817
6 301 396

4. Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie mesta predstavujú výšku 70 173 006 € a je tvorené výsledkom
hospodárenia. Za r. 2010 bol dosiahnutý výsledok hospodárenia vo výške -641 646 €, ktorý
bude v zmysle platných postupov zúčtovaný na účet Nevysporiadaného výsledku
hospodárenia. Zníženie vlastného imania je ovplyvnené vzniknutým mínusovým výsledkom
hospodárenia, ktorý bol spôsobený poklesom výnosov z podielových daní.
Záväzky vo výške 16 935 985 € sú tvorené rezervami vo výške 282 050 € na prebiehajúce
súdne spory vo výške 122 877 € a zákonne vytvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky
zamestnancov vo výške 159 173 €. Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy
predstavujú finančné prostriedky nevyčerpané v r. 2010, ktorých použitie prechádza do r.
2011. Dlhodobé záväzky predstavujú záväzky z poskytnutých úverov zo ŠFRB a záväzky
vyplývajúce zo zmlúv za rekonštrukciu futbalového štadióna a miestnych komunikácií.
Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom, prijaté
preddavky, záväzky voči zamestnancom, voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia.
Bankové úvery sú samostatným druhom záväzkov a ich zostatok je vo výške 3 855 7084 €.
Súčasťou vlastného imania a záväzkov sú aj účty časového rozlíšenia, kde v rámci výnosov
budúcich období je účtované o majetku nadobudnutom z cudzích zdrojov (z NFP), ktorý je
znižovaný postupne o výšku odpisov prislúchajúcich k tomuto majetku v súlade s postupmi
účtovania.
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Štruktúra pasív
tab.č.4
vlastné imanie a záväzky
vlastné imanie
v tom: nevysporiadaný výsledok minulých rokov
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
záväzky
v tom: rezervy
zúčtovanie medzi subj.verej.správy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery
výnosy budúcich období
SPOLU

r. 2009
71 087 927
70 815 958
271 969
13 838 692
255 370
240 393
4 611 941
5 108 604
3 622 384
3 124 553
88 051 172

r. 2010
70 173 006
70 814 652
-641 646
16 935 985
282 050
21 559
6 686 456
6 090 212
3 855 708
7 243 577
94 352 568

v€
rozdiel
-914 921
-1 306
-913 615
3 097 293
26 680
-218 834
2 074 515
981 608
233 324
4 119 024
6 301 396

5. Ľudské zdroje
Ľudské zdroje patriace štatistický pod IČO Mesta Michalovce sú organizačne riešené
podľa zdrojov financovania a kompetencií originálnych alebo prenesených. Originálne
kompetencie sú personálne a organizačne zabezpečované pre mestský úrad, mestskú políciu,
kombinovaný denný stacionár pre deti, vývarovňu pre dôchodcov a stredisko osobnej
hygieny. Odbor školstva personálne a organizačne zabezpečuje agendu škôl bez právnej
subjektivity a odbor sociálnych vecí opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej
služby.
V roku 2010 so stavom ku dňu 31.12.2010 bol na jednotlivých organizačných zložkách
mesta nasledovný evidenčný počet zamestnancov:
Názov

Mestský úrad
Mestská polícia
KDSD
MMB
ZOS
Školstvo
Opatrovateľská služba
SPOLU

Evidenčný počet
zamestnancov k
31.12.2010

Z toho žien

% zastúpenia
žien

107
31
18
8
11
140
94
409

75
4
18
7
11
134
85
334

70,1
12,9
100
87,5
100
95,7
90,4
81,7

V porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný nižší stav pracovníkov o 3 zamestnancov
spolu.
Okrem zamestnancov v pracovnom pomere sa na Mestskom úrade zabezpečovali práce na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru t.j. dohody o vykonaní
prác a dohody o pracovnej činností. V roku 2010 na základe dohôd o vykonaní práce
vykonávalo prácu 184 zamestnancov a 11 zamestnanci vykonávali práce na základe dohôd
o pracovnej činností. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli
uzatvorené v najväčšom počte na doručovanie písomnosti t.j. platobných výmerov a
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oznámení o verejných zhromaždeniach a na zabezpečenie trhových akcii Ďalej boli
uzatvorené dohody napríklad na zabezpečenie činností v kluboch dôchodcov, skladníkov CO
a realizáciu jednotlivých projektov.
V rámci pohybu pracovných síl bol ukončený pracovný pomer s 36 pracovníkmi
a prijatých bolo 30 pracovníkov (štatistický chýbajúci rozdiel 3 pracovníkov oproti
evidenčnému stavu roku 2009 a roku 2010 je, že materská a rodičovská dovolenka sa v
evidenčnom stave nevykazuje). Pohyb zamestnancov bol na úrovní predchádzajúceho roka
a jednalo sa prevažne o prirodzené zmeny v rámci pohybu pracovníkov na pracovnom trhu
a ukončenia opatrovateľskej činnosti z dôvodu úmrtia opatrovaných.
Na Mestskom úrade bol ukončený pracovný pomer s 12 zamestnancami a prijatých 8
zamestnancov. V mestskej polícii bol ukončený pracovný pomer u 2 zamestnancov a 1
zamestnanec bol prijatý. Pohyb sme zaznamenali aj u pracovníčok kombinovaného denného
stacionára, kde v 3 prípadoch bol ukončený pracovný pomer a 2 bolia prijaté.
U opatrovateľskej služby bolo 10 zamestnancov prijatých a s 12 zamestnancami bol ukončený
pracovný pomer. V školstve bolo prijatých celkom 9 nových zamestnancov
so 7
zamestnancami bol ukončený pracovný pomer .
Spolu zo 409 zamestnancov ako je z vyššie uvedenej tabuľky zrejme je 334 žien čo je
81,7 %.
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