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V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Mesto Michalovce pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5. Zmena sa týka
kapitálových výdavkov, pričom ich celková výška sa nemení, dochádza k presunu
nevyčerpaných finančných prostriedkov na nové položky. V rámci rekonštrukcie majetku sa
zaradzujú dve investičné aktivity – rekonštrukcia objektu autoservis – Ul. okružná
a rekonštrukcia MŠ Fr. Kráľa.
Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek, vrátane programového rozpočtu, sú uvedené
v prílohe č. 1.
Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu pri ktorých dochádza k zmene:
Rekonštrukcia objektu autoservis – Ul. okružná
Uvedený objekt bol zaradený na odpredaj, vrátane podmienok predaja, ktoré schválilo MsZ.
12 krát bola zverejnená ponuka na odpredaj, na poslednú ponuku z 26.7.2013 nereagoval
žiadny záujemca. Nakoľko je potrebné riešiť havarijný stav strechy, aby nedochádzalo
k ďalšiemu znehodnocovaniu majetku, zvyšujú kapitálové výdavky o 37 000 €. Objekt po
rekonštrukcii budú užívať TaZS.
Rekonštrukcia MŠ Fraňa Kráľa
Na základe kontroly a záverov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce, je
nutná rekonštrukcia sociálnych priestorov a priestorov jedálne – riešenie okenných
a dverových konštrukcií, v predpokladanej výške 10 500 €.
ŠJ pri VIII. ZŠ
Na základe výsledkov výberového konania sa znižujú predpokladané výdavky na
rekonštrukciu ŠJ o 15 000 €. Zhotoviteľom stavby je BPS s.r.o. Čadca.
Lávka pre peších
Na základe výsledkov výberového konania sa znižujú predpokladané výdavky na
rekonštrukciu lávky o 20 000 €. Zhotoviteľom stavby je Plynmont Humenné s.r.o.
Zariadenie pre seniorov – rekonštrukcia a modernizácia
Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu sa znižujú o 12 500 €, nakoľko nebudú realizované
niektoré z prvkov drobnej architektúry.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 3. septembra 2013

číslo: ......................

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zmenu kapitálových výdavkov v rámci rekonštrukcie a modernizácie presunom finančných
prostriedkov na doplnené investičné aktivity – rekonštrukcia MŠ Fr. Kráľa a rekonštrukcia
strechy objektu – Ul. okružná.

