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1. Úvod
Rok 2017 bol aj v Michalovciach rokom bohatým na mnohé udalosti, na spoločenské a
kultúrne podujatia, bol rokom, v ktorom sa darilo našim športovcom aj našim školám.
Počas neho bolo naše mesto dejiskom ME v hádzanej kadetiek, vďaka čomu sa s
Michalovcami zoznámilo nielen okolo dvesto dievčat zo šestnástich európskych krajín, ale
aj ich početný sprievod z radov funkcionárov a rodičov. Veľmi nás teší, že úlohu hostiteľa
sme po každej stránke zvládli veľmi dobre, čo ocenili tak zástupcovia Slovenského zväzu
hádzanej ako aj zástupcovia Európskej hádzanárskej federácie. Popri mladých
hádzanárkach nás, tak ako v minulosti, aj v roku 2017 navštívili viaceré významné
osobnosti. V Michalovciach sme okrem iných privítali veľvyslancov Francúzska a Ruskej
federácie na Slovensku, premiéra Róberta Fica, ministra financií Petra Kažimíra, viac krát
predsedu KSK Zdenka Trebuľu i primátora Košíc Richarda Rašiho. Veľmi nás vždy tešili aj
návštevy vysokých cirkevných hodnostárov, z ktorých k nám najčastejšie opäť prichádzal
Milan Chautur, ktorému sme aj za jeho záujem o Michalovce udelili v roku 2017 čestné
občianstvo.
V letnom období, tak ako aj predtým, sme v meste privítali viac než sto automobilových
veteránov, niekoľko tisíc motocyklistov a pravidelne aj športovcov z iných klubov, ktorí
súperili s našimi, a tiež množstvo umelcov, ktorí k nám prišli kvôli kultúrnym podujatiam
organizovanými v meste.
Keďže ich bolo nemálo, smelo možno povedať, že o Michalovciach sa v roku 2017 vedelo
po celom Slovensku i v Európe a že sme si opäť všade tam urobili dobré meno.
Minulý rok bol pre naše mesto úspešným aj z hľadiska investícií. Podarilo sa nám v ňom
zrealizovať viaceré z našich investičných zámerov. Ďalšou etapou, ohraničenou ulicami
Štefánikova –Kuzmányho – Saleziánov, sme ukončili rekonštrukciu spevnených plôch na
Sídlisku juh, čo nám umožňuje začať už v tomto roku rekonštrukciu ďalšieho sídliska, tento
krát Sídliska západ. Opravili sme niekoľko ciest a chodníkov na tzv. IBV Pod hrádkom a
Stráňany, komunikáciu na Školskej ulici a parkoviská pri bytových domoch V3 a V4 na
Sídlisku nad Laborcom.
Aby sme zvýšili bezpečnosť na našich cestách, na Moskovskej a Užhorodskej ulici sme
vybudovali bezpečnejšie priechody pre chodcov a jestvujúce sme na viacerých miestach
osvetlili. K vyššej bezpečnosti určite prispeje aj nová svetelná križovatka pri železničnej a
autobusovej stanici, na ktorej by v tomto roku mala ostrovčeky i celé okolie opraviť
Slovenská správa ciest. Mesto vodorovným a zvislým dopravným značením vytvorilo v
týchto priestoroch aj ďalšiu okružnú križovatku, ktorá, pokiaľ sa osvedčí, bude alternatívou
budovania podobných aj v iných častiach mesta.
Aj v uplynulom roku sme rekonštruovali ďalšie rozvody nášho tepelného hospodárstva a
pokračovali v rekonštrukciách objektov našich škôl. V ZUŠ na Štefánikovej ulici sme
vymenili všetky okná, ktoré užíva škola, a klimatizáciou sme tam vybavili aj jednu z učební,
podobne ako obradnú sieň nášho mestského úradu.
Stavebnými úpravami prešli aj učebné priestory v Zlatom býku a po veternej smršti, ktorá
mesto v uplynulom roku zasiahla, sme museli opraviť aj strechu a aulu v budove na
Masarykovej ulici, ktorú využíva pobočka vysokej školy.
Nezabúdali sme ani na našich najmenších. Okrem toho, že sme im opäť zlepšili podmienky
v materských školách, sme pre nich vybudovali aj detské ihriská na Sídlisku SNP a na
Námestí slobody.
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K zlepšeniu pomerov na Mlynskej ulici by mohlo prispieť aj komunitné centrum, ktoré tam
budujeme z európskych peňazí a kde budú popri terénnych robiť aj komunitní pracovníci.
Od všetkých týchto ľudí financovaných z európskych zdrojov očakávame, že budú
postupne meniť myslenie a správanie tam žijúcich starších, no najmä mladých občanov,
čím by sa v budúcnosti mohlo meniť aj ich správanie počas ich pohybu v ostatných častiach
mesta.
Premenou v minulom roku prešiel aj objekt bývalej materskej školy vo Vrbovci. Vďaka
mestu sa opravila strecha a z iniciatívy OZ, ktoré tam začalo aktívne pôsobiť a ktorému aj
za to úprimne ďakujem, sa zrealizovali ďalšie časti jeho prestavby a úpravy dvora. Chcem
veriť, že v tomto roku sa nám podarí celý zámer dokončiť a že aj vďaka tomu pribudne
viacero spoločenských aktivít aj v tejto časti mesta.
Veľmi nás teší, že v Michalovciach pribudli aj ďalšie nové objekty. Vďaka krajským a
okresným predstaviteľom súdu a vďaka príslušným štátnym orgánom zmenila svoju tvár
pôvodná budova okresného súdu, ku ktorej pribudol aj objekt nový, k čomu aj mesto
prispelo svojím dielom, osobitne sadovými úpravami pred týmito budovami.
Veľkú radosť sme mali aj z toho, že aj vďaka nášmu prispeniu bola postavená nová budova
nemocnice a že už aj začala slúžiť svojmu poslaniu. Som presvedčený, že i vďaka tomu
význam Michaloviec výrazne vzrastie, čo mesto, verím, už čoskoro zase pozitívne pocíti.
Najvýznamnejšou a zároveň aj najzložitejšou investičnou aktivitou roka bola pre nás
dostavba a rekonštrukcia nášho zimného štadióna. Dlho očakávané a verejnosťou
požadované dielo sa ťažko rodilo už v sedemdesiatych rokoch a ťažko realizovalo aj v
nasledujúcich desaťročiach. V tomto volebnom období sme si dali smelú ambíciu dlh
minulosti splatiť natoľko, nakoľko to len bude možné. Podarilo sa nám z rezervy predsedu
vlády získať milión eur a ďalšie externé peniaze sme získali z ministerstva financií vo výške
tristotisíc eur, pričom sme si na doplnenie toho, čo nám chýba, zobrali úver.
Aj keď činnosť každej samosprávy sa meria najmä cez investície, netreba prehliadať ani iné
oblasti. Veľmi ma tešia úspechy, ktoré aj v uplynulom roku dosiahli naše školy a naše
športové kluby. V rôznych nezávislých hodnoteniach patria I. a VI. ZŠ do prvej desiatky
najlepších slovenských škôl a do najlepšej tridsiatky kraja aj štyri ďalšie. Pevne verím, že aj
tie dve, ktoré zatiaľ v tomto smere za ostatnými zaostávajú, urobia všetko pre to, aby do
tohto zoskupenia už čoskoro tiež patrili.
V športovej oblasti opäť dominovali hádzanárky Iuventy, ktoré v rámci domácich súťaží
opäť získali všetko, čo sa získať dalo. Nesklamali ani futbalisti. Muži obhájili účinkovanie vo
Fortunalige, kde aj v novom ročníku hrali dôstojnú rolu. Ešte úspešnejší boli starší
dorastenci, ktorí sa stali vicemajstrami republiky. Radosť nám robili aj hokejisti, hoci muži
cieľ hrať baráž nesplnili. Dorastenci však nielenže zachovali pre mesto najvyššiu súťaž, ale
hrali aj play off a do najvyššej súťaže postúpili aj kadeti.
Najvyššiu súťaž pre mesto udržali aj florbalistky, medaily na republikových súťažiach získali
džudisti, plavci a osobitne kickboxéri.
Aj vďaka týmto i mnohým ďalším úspechom sa opäť presviedčame, že sústavné
zlepšovanie podmienok pre šport v meste prináša očakávané ovocie, v čom je, podľa nás,
potrebné pokračovať aj v tomto roku.
O tom, že v Michalovciach bol rok 2017 mimoriadne bohatý na kultúru najlepšie svedčí až
180 kultúrnych podujatí, na ktorých sme mali možnosť byť. Veľmi ma teší, že na ich
organizovaní sa popri MsKS podieľali aj kultúrne inštitúcie KSK- Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického, Zemplínske osvetové stredisko, Zemplínske múzeum a Hvezdáreň,
ale aj Matica slovenská a privátne spoločnosti Nika press a P&R Production. Alternatívnu
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kultúru opäť ponúkal Freedom. Z množstva koncertov si zaiste radi spomíname na
Jaroslava Dvorského, na skupiny Olympic a Hurikán, na Adama Ďuricu, Čechomor, na
Richarda Rikona a jeho hostí, na La Gioiu&Band, na Paľa Hammela a Juraja Buriana, na
Petra Nagya a sláčikové kvarteto, na skupiny Desmod a Elán i na Simu Martausovu s
Dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu.
V Michalovciach sme popri tom mohli vidieť aj Andera z Košíc, Partičku, Jozefa Banáša,
muzikálovú rozprávku Príbeh z Tammiru, muzikál Jesus Christ Superstar, St. Peterburgský
balet s predstavením Labutie jazero, slovenskú predpremiéru filmu Čiara, Talk show Petra
Marcina i Slovenské Vianoce s Božidarou Turzonovovou.
Nezabudli sme ani na tradičné podujatia ako To najlepšie čo v meste Michalovce máme,
Zemplínske slávnosti alebo Michalovce Michalom a Michaelám.
Koncertmi si svoje výročia pripomenuli DFS Zemplínik, Zemplínske múzeum, FS Zemplín,
Hnojňane z Mihaľovec, Svojina, Klubovanka, Starší chlopi a Vánok.
Popri už tradičnej premiére nášho ochotníckeho Divadla pri fontáne, sme mali možnosť
vidieť aj divadelné predstavenia profesionálnych divadiel a herecké osobnosti ako Milan
Lasica, Martin Huba, Viki Ráková, Martin Mňahončák, Marta Sládečková, Branislav Deák a
ďalších.
Na konci roka sme tradične rozsvietili vianočnú výzdobu, privítali Mikuláša a prvýkrát sme
aj s ostatnými slovenskými mestami zaspievali známe koledy a tiež po prvýkrát sa u nás
vytesávali sochy z ľadu. Toto všetko je dôkazom, že na kultúru sme nezabúdali, podobne
ako na riešenia problémov v sociálnej oblasti.
Veľkú pozornosť sme opäť venovali najmä seniorom. Všetko to, na čo si už v Michalovciach
zvykli, sme zachovali a v tomto roku im opäť vychádzame v ústrety tým, že úľavy na dani sa
budú týkať už tých, ktorí dovŕšili 62 rokov, pričom odpadne aj doterajšia povinnosť o úľavu
písomne požiadať.
Všeličo na podobe každého mesta možno pri dostatočnom množstve finančných
prostriedkov zmeniť a dosiahnuť pomerne jednoducho. Čo však jednoduché nie je, je
zmeniť myslenie a konanie ľudí v ňom. Preto ešte viac ako architektov a stavbárov treba si
vážiť tých, ktorí ľudí vedú k tomu, aby boli lepší.

2.

Všeobecné údaje

Rozloha mesta:
52,81 km2 (k 3. 3. 1991)
Počet obyvateľov:
37 738 (k 31.12.2017)
Nadmorská výška:
114 m n. m.

Poloha:
Severná časť Východoslovenskej nížiny, zavlažovanej stredným tokom rieky Laborec.
Mesto leží v srdci Zemplína, je administratívnym sídlom okresu a centrom
juhovýchodného regiónu Slovenska. Je vstupnou bránou rekreačnej oblasti Zemplínska
šírava. Brehy rieky Laborec sa stali sídlom prvých obyvateľov tejto oblasti už pred 7 tisíc
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rokmi. Strategická poloha mesta dala základ pre vznik tradičných i klasických remesiel,
obchodu a neskôr priemyselnej výroby v odevníctve, stavebníctve, keramike, strojárstve,
elektrotechnike a v potravinárstve.
Dnešné moderné Michalovce sú domovom takmer 40 tisíc obyvateľov. Stali sa centrom
vzdelanosti, obchodu a turistiky na Zemplíne. Okrem stredných škôl s viac ako 40-ročnou
tradíciou sú tu etablované pobočky dvoch vysokých škôl: pobočka Podnikovohospodárskej
fakulty Košice a fakulty VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava.
Turistickým ruchom a rekreačným zázemím boli Michalovce známe najmä v 80-tych
rokoch minulého storočia. Druhá najväčšia vodná plocha Slovenska - Zemplínska šírava vďačí za jedinečné klimatické pomery svojej geografickej polohe. Je známa najväčším
počtom slnečných a tropických dní v roku. Najbližšie rekreačné stredisko (Biela hora) sa
nachádza len 3 kilometre od mesta. Aj ďalšie strediská - Hôrka, Vinianske jazero, Medvedia
hora, Kaluža, Kamenec, Klokočov a Paľkov - sú mimoriadne priaznivé na kúpanie, vodné
športy, rybolov a pešiu turistiku do okolitých hôr. Južné svahy kopcov sú pokryté vinicami.
Jazero Morské oko (Veľké Vihorlatské jazero) a blízky vrch Sninský kameň sú mimoriadne
často navštevované nielen domácimi ale stále častejšie aj zahraničnými turistami z
okolitých susedných krajín. Atrakciou sú aj turistické trasy malebného pohoria
Vihorlatských vrchov, ktoré sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti.
História mesta
Michalovce a ich okolie boli pre svoju priaznivú polohu a surovinové zdroje vyhľadávané a
osídľované od paleolitu po stredovek. V období mladšej doby bronzovej, ktorá znamenala
vrcholné obdobie v spracovaní bronzu ako civilizačného kovu, bola táto oblasť
pravdepodobne severovýchodným centrom v rámci karpatskej kotliny a spolu s južným
Potisím mala podstatný podiel pri stykoch s mimokarpatskými oblasťami. Dejiny
Michaloviec ovplyvnila významne prítomnosť Keltov a neskôr obdobie rímskych vplyvov.
Archeologické výskumy potvrdili zakladanie sídlisk v tomto území i v dobe sťahovania
národov v 6.storočí Slovanmi. Nedostatok písomných správ o Michalovciach z obdobia
ranného feudalizmu nahrádzajú archeologické nálezy v 9.- 11. storočí v lokalite Michalovce
– Hrádok, ako i nález základov najstaršej architektúry na terajšom Kostolnom námestí.
Doteraz najstaršia písomná zmienka sa viaže k r. 1244, kde sa Michalovce spomínajú ako
osada - possessio Mihal. V listine z r.1258 sa Michalovce spomínajú ako praedium Mihal,
čo znamená stredisko panstva. Priaznivá poloha Michaloviec na brehu Laborca a
križovatke ciest, pomohla prerásť dedine v mesto. Stalo sa tak pravdepodobne v 13.
storočí, lebo už v roku 1290 sa spomína v Michalovciach fara a kostol zasvätený p. Márii. V
tom istom roku sa spomínajú už aj 4 mlyny a v r. 1335 pri miestnej fare aj latinská škola s
vlastnou budovou. K najstaršej časti - Slovenskej ulici pribúdajú ďalšie osady a majere. V
druhej polovici 13. storočia prichádzajú do mesta nemeckí osadníci.
O stále významnejšom postavení Michaloviec ako prirodzeného strediska hospodárskeho,
spoločenského života v 14. storočí hovoria záznamy ako z r. 1346 – právo mýta, v r. 1374
sobotné trhy a od r. 1399 výročný jarmok. Prvý záznam o Michalovciach ako oppidum
(mesto) je datovaný v roku 1416, ďalším významným krokom hospodárskeho rozmachu
bolo udelenie práva dvoch výročných jarmokov v r.1449. Pre rozvoj obchodovania mal
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význam dobrý stav komunikácií a preto v r.1441 dochádza k sprechodneniu močarísk a k
výstavbe mosta cez rieku Laborec.
V 15. storočí sa Michalovce stali najvýznamnejším hlavným trhovým strediskom z 12
mestských sídiel rozložených na východoslovenskej nížine. Centrum mesta bol hrad - sídlo
feudálnej rodiny Sztárayovcov, ktorí takmer 7 storočí ovládali mesto a podvihorlatskú
oblasť. Prvý cech, a to ševcovský, bol v Michalovciach založený v roku 1651. V r.1674
pribudli ďalšie cechy - krajčírsky, gombičkársky, kožušnícky a v r. 1698 cech čižmárov a
mäsiarov. Mesto Michalovce je možné charakterizovať ako zemepánske. V rámci
zemplínskej župy sa stali centrom 4. slúžkovského okresu a od roku 1773 niesol názov
michalovský. Pomerne plynulý vývin do polovice 16. storočia vystriedalo až do začiatku 18.
storočia obdobie stagnácie a úpadku. Na konci tohto neblahého obdobia zaniklo 65
osadlostí aj hrad. V 17. storočí ho nahradili prestavbou na renesančný kaštieľ a v r. 1772 sa
dostaval grécko - katolícky farský kostol.
Výrazný rozvoj mestu prinieslo znova až obdobie 19. storočia. V roku 1828 tu pracovalo 49
remeselníckych dielní, ktoré zastúpili všetky druhy (22) remeselnej výroby licenčne
vykonávaných na Zemplíne. V okolí Michaloviec bolo do roku 1874 niekoľko priemyselných
podnikov miestneho významu (škrobárne, liehovary, mlyny, tehelne) s malým počtom
pracovných príležitostí. Pre rozvoj výroby a podnikania malo značný význam vybudovanie
železničnej trate Michalovce – Medzilaborce v r.1874, ako i vybudovanie Prvej Uhorsko –
holičskej dráhy v roku 1871. Tak vznikli ďalšie potravinárske a priemyselné závody pivovar, dve tehelne a parný mlyn. Od roku 1876 pôsobia v meste aj lekári – od roku 1876
je zriadená nemocnica, od r. 1896 vydávanie novín Felso Zemplén, od r. 1805 triviálna,
neskôr štátna škola, od roku 1804 malo mesto poštový úrad, od r. 1873 tlačiarne. V roku
1885 obecná rada iniciovala vytvorenie hasičského zboru, zabezpečila prvé verejné
osvetlenie. Sprievodným javom 18. storočia bola nezamestnanosť a odchod hlavne
roľníkov za prácou do baní v USA, Belgicku a Francúzsku.
Charakter prevažne poľnohospodárskeho mesta, ktoré mali Michalovce do obdobia roku
1945, zmenil značný počet novovzniknutých priemyselných podnikov po roku 1945. V 50 –
60tych rokoch 20. storočia pribudli závody na spracovanie poľnohospodárskych
produktov, textilu, strojárske a stavebné podniky. Medzi ne patrili Poľnohospodársky
nákupný a zásobovací podnik, Východoslovenské mliekarne, Východoslovenské pekárne a
cukrárne, Slovenské sladovne, Východoslovenské hydinárske závody, Odevné závody,
Odeta – výrobné družstvo. Jedným z najväčších závodov je Vihorlat Snina s exportom
svojich výrobkov a z ďalších sú to Naftové doly, Závod na výrobu keramických dlaždíc,
Pozemné stavby, Inžinierske stavby.
Pamiatky Mesta
Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Sztáray. Dnes sídlo Zemplínskeho múzea
Kaštieľ – do dnešných dní zachované bývalé sídlo šľachtickej rodiny Sztárayovcov – patrí k
najcennejším historickým architektúram na území Michaloviec. Od roku 1957 je sídlom
Zemplínskeho múzea.
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Rotunda
Rotunda a kamenná platňa s doteraz nerozlúšteným nápisom (objavená bola počas
výskumu v interiéri rotundy) patria do dnešných dní medzi veľké záhady slovenskej
archeológie. Zvyšky rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, ktoré dokladajú
udomácňovanie kresťanstva v regióne Zemplína, boli objavené a skúmané v 70. rokoch 20.
storočia.
Gotický rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie zo 14. storočia
Nový kostol, zasvätený Panne Márii (bola i patrónkou uhorských kráľov), dali v
Michalovciach koncom 13. storočia postaviť páni z Michaloviec (Nagymihályiovci). Chrám
sa nachádzal vo vtedajšom centre, neskôr zrejme stál v strede námestia.
Gréckokatolícky Chrám sv. Ducha z rokov 1934 - 1935, postavený v neobyzantskom slohu
Základy kláštora redemptoristov začali kopať v septembri 1930, posviacka základného
kameňa kláštora sa uskutočnila 12. októbra 1930, stavebné práce boli ukončené v roku
1931. Chrám bol 27. mája 2012 slávnostne vyhlásený za Baziliku minor.
Gréckokatolícky farský Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
V polovici 18. storočia bohoslužby pre michalovských uniatov (neskôr gréckokatolíkov)
vysluhoval v tunajšom rímskokatolíckom kostole duchovný z Topolian.
Radnica z roku 1928 - sídlo Mestského úradu v Michalovciach
Pôvodná „varošska chiža“ stála neďaleko rímskokatolíckeho farského kostola, od roku
1880 samospráva sídlila v súkromnej budove na Hlavnej ulici. V rokoch 1927 – 1928, na
mieste bývalého súkromného domu, postavila firma Barkány z Prešova pre michalovskú
samosprávu novú budovu (jej projekt vypracoval Ľudovít Oeschläger).
Bývalá banka - dnes regionálne kultúrne stredisko a meštiansky dom (pod kupolou)
V roku 1911 bol na vtedajšom Deákovom námestí postavený nový bankový palác
Michalovskej obchodnej a úverovej banky, a. s., ktorý do dnešných dní patrí ku klenotom
architektúry Michaloviec.
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Kaplnka na Hôrke (Hrádku) je považovaná za voľnú kópiu gotickej Kaplnky sv. Michala v
Košiciach. S myšlienkou postaviť neogotickú kaplnku – rodinnú hrobku rodiny
Sztárayovcov – prišiel gróf Anton Sztáray.
Budova Zlatý býk
V 30. rokoch 19. storočia máme v Michalovciach písomne doloženú krčmu „U Býka“ – tá
však nemala nič spoločné s mladším a slávnejším menovcom. V rokoch 1905 – 1906 si na
mieste svojho zboreného domu jeden z najbohatších Michalovčanov – Gabriel Strömpl –
dal postaviť nový poschodový hotel „Zlatý býk“, ktorý bol odvtedy najväčším a
najreprezentatívnejším zariadením svojho druhu v celom mestečku.
Banková budova
Pôvodný objekt bol postavený v 19. storočí. Začiatkom 20. storočia v priestoroch na
poschodí sídlila najstaršia michalovská banka, na prízemí bola krčma a rozličné obchodíky.
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Okolo roku 1912 lekárnik a bankár, jeden z najbohatších a najvplyvnejších Michalovčanov
– Bartolomej Czibur – inicioval prestavbu tejto budovy v štýle uhorskej secesie.
Budova Groszovho paláca
Na týchto miestach sa pôvodne rozprestierali bažiny, v 19. storočí tu už stál hostinec grófa
Sztárayho.Samotný objekt Groszovho paláca bol vybudovaný okolo roku 1905 v štýle
miestnej secesie maďarskej proveniencie (architektmi budovy boli G. Papp a F. Szabolcs,
pôvodným priezviskom Grosz – názov paláca je preto odvodený od jeho mena).
Budova starého súdu
V druhej polovici 18. storočia v tejto budove sídlil Soľný úrad, ku ktorému patrili i sklady
(tie boli situované v rozsiahlom areáli, ktorý neskôr – v 19. storočí – ohradili vysokým
kamenným múrom). V druhej polovici 19. storočia tu bol umiestnený slúžnovský úrad. V
povedomí ľudí však objekt zostal ako sídlo súdnej moci s vlastnou väznicou – do dnešných
dní sa preto zachovalo pomenovanie „starý súd“.
Symboly mesta
Erb mesta
V modrom štíte zo zlatej koruny vyrastá strieborné opevnenie s bránou a dvoma vežami,
na ktorých sedia dva k sebe otočené vtáky, držiace zobákmi strieborný prsteň.
Zástava a vlajka mesta
Vlajka mesta Michalovce je zložená z dvoch rovnakých obdĺžnikových častí, v hornej časti
je modrá farba, v dolnej časti je žltá farba. Pomery jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím
chvostom, t.j. zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky, Je pripevnená k žrdi tak,
aby sa dala vztyčovať a spúšťať.
Zástava mesta Michalovce je tvorená podľa mestskej vlajky, avšak rozmery látky, ktorá je
pripevnená k žrdi nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.
Farby mesta
Farby mesta Michalovce sú modrá a žltá.
Znelka mesta
Pod Vihorlatom, v kraji zemplínskom
mám mesto najdrahšie.
Vždy slávu mu daj, v srdci uchovaj,
moje Michalovce krásne.
Ja som hrdý Michalovčan,
svoje mesto mám tak rád,
v láske do smrti bi moje
srdce pre to mesto Zemplína.
Ja som hrdý Michalovčan,
moje srdce bije preň, v šťastí a zdraví,
Pán Boh požehnaj
toto mesto Zemplína
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Logo a heslo mesta
Logo mesta je tvorené symbolom srdca, vo farbách mesta s heslom „Michalovce – srdce
Zemplína“.
Pečať mesta
Tvarové riešenie vnútrajšku pečate zodpovedá znaku mesta Michalovce. Okolo vnútornej
kružby je umiestnený kruhopis s legendou: MESTO MICHALOVCE.

2.1.

Účtovná jednotka, ktorá je zároveň konsolidujúcou jednotkou

Názov: Mesto Michalovce
Sídlo: Námestie osloboditeľov č. 30
IČO: 325 490
DIČ: 2020 739 039
Forma hospodárenia: obec
Štatutárny zástupca: Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zástupca primátora mesta : MUDr. Benjamín Bančej
Hlavná kontrolórka mesta: Ing. Marta Bobovníková
Mestské zastupiteľstvo:
1. Bančej Benjamín, MUDr.
Štefánikova 68, volebný obvod III.
2. Bobík Jozef, Ing.
Moyzesova 14, volebný obvod IV.
3. Braník Vladimír, Ing.
G. Zvonického 4, volebný obvod III.
4. Cibereová Jana, PhDr.
Tichá 1A, volebný obvod II.
5. Ďurovčík Ján, Ing., CSc.
Okružná 32, volebný obvod III.
6. Eštok Ján, Mgr.
Liesková 13, volebný obvod I.
7. Farkaš František, MUDr.
L. N. Tolstého 8, volebný obvod IV.
8. Gejguš Mirko, Ing. Mgr.
Odbojárov 4, volebný obvod III.
9. Goda Dušan, MUDr.
Okružná 52, volebný obvod II.
10. Horňaková Marta, PhDr.
Janka Borodáča 4, volebný obvod V.
11. Kapitán Jaroslav, Ing.
Tulipánová 1, volebný obvod V.
12. Kostovčík Vladimír, MVDr.
Močarianska 105, VI.
13. Kuchta Pavol, MUDr.
Dobrianskeho 31, volebný obvod II.
14. Lipčák Štefan, MUDr.
M. Rázusa 2, volebný obvod VI.
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15. Makohus Jozef, MUDr.
Tehliarska 33, volebný obvod IV.
16. Mihalečko Ján, MUDr.
Hurbanovo nábrežie 15, volebný obvod II.
17. Nebesník Martin, Mgr.
Jilemnického 56, volebný obvod III.
18. Paľovčík Ján, MUDr.
Margaretová 1, volebný obvod V.
19. Prunyi Tibor, MUDr.
J.I.Bajzu 18, volebný obvod II.
20. Rohoň Ľubomír, MUDr.
Hrnčiarska 5, volebný obvod I.
21. Sidivárová Lýdia, RNDr.
Boženy Nemcovej 11, volebný obvod IV.
22. Sokologorský Jozef, Ing.
Štefánikova 64, volebný obvod I.
23. Stričík Michal, Ing., PhD.
Topolianska 13, volebný obvod V.
24. Valiska Jozef, MUDr.
Jána Palárika 12, volebný obvod I.
25. Várady Ján, Mgr.
Užhorodská 29, volebný obvod II.
Mestská rada:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. PhDr. Jana Cibereová
3. Ing. Ján Ďurovčík
4. MUDr. Pavol Kuchta
5. MUDr. Jozef Makohus
6. MUDr. Ján Mihalečko
7. MUDr. Ján Paľovčík

2.2.

Konsolidované účtovné jednotky

Mesto Michalovce je zakladateľom všetkých rozpočtových organizácií (ďalej RO),
príspevkových organizácií (ďalej PO) a obchodných spoločností uvedených v tabuľke č. 1, kde
je zároveň uvedená aj výška konsolidovaného podielu v obchodných spoločnostiach.
tab.č.1
organizácia

typ

1. ZŠ T.J.Moussona 4
2. ZŠ J. Švermu 6
3. ZŠ Moskovská 1
4. ZŠ Komenského 1
5. ZŠ Školská 2
6. ZŠ Okružná 17

RO
RO
RO
RO
RO
RO

podiel

štatutárny zástupca

Mgr. Kocúrová
Mgr. Kobilicová
Mgr. Hvizdová
Mgr. Činčár
Mgr. Vjest
Mgr. Kanocová

10

7. ZŠ Krymská 5
8. ZŠ kpt. Nálepku 16
Základná umelecká škola Štefánikova 20
21. MŠ S.H.Vajanského 5
Michalovský domov seniorov
MsKS
TaZS
TV Mistrál s.r.o.
SMM s.r.o.

RO
RO
RO
RO
RO
PO
PO
s.r.o.
s.r.o.

100%
100%

Mgr. Porvaz
Mgr. Pavolko
Mgr. Hersteková
Veľková
PhDr. Popaďáková
PhDr. Tomková
Ing. Oleár
Mgr. Pakánová
Ing. Mojsejová

Mesto ovláda rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
a dcérske spoločnosti. Pri konsolidácii bola použitá metóda úplnej konsolidácie. Touto
metódou sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahrňujú dcérske účtovné jednotky verejnej
správy, účtovné jednotky ku ktorým má Mesto, ako materská účtovná jednotka vzťah
ovládania, teda rozhodujúci vplyv. Pri použití tejto metódy boli:
* eliminované vzájomné transakcie (pohľadávok, záväzkov, nákladov, výnosov, kapitálu,
medzivýsledku)
* prispôsobené účtovné výkazy účtovných jednotiek

2.3.

Plnenie úloh Mesta

Základnou úlohou Mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov
Mesta. Pre naplnenie základných úloh má Mesto spracované a schválené strategické
a koncepčné materiály, o plnení ktorých priebežne informuje obyvateľov Mesta, kde sú
hodnotené tieto hlavné priority Mesta:
* vytváranie podmienok pre vyšší hospodársky rast mesta
* zabezpečovanie starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc s osobitným zameraním na
ľudí v seniorskom veku
* sústavné zlepšovanie podmienok pre rozvoj mladej generácie
* vytváranie predpokladov pre stabilitu rodín, osobitne mladých rodín
* skvalitňovanie úrovne životného prostredia a dopravnej infraštruktúry v meste
* zvyšovanie bezpečnosti občanov a ich majetku
HOSPODÁRSKY ROZVOJ
Mesto sa dlhodobo snaží vytvárať vhodné prostredie na podnikanie. Drobných
podnikateľov podporuje najmä tým, že im umožňuje prenajímať si od Mesta nehnuteľnosti,
pričom sa zohľadňuje ich podiel na zhodnotení majetku Mesta. Mesto prenajíma nebytové
priestory v 34 objektoch 208 nájomcom. Z toho:
- v 30 objektoch 151 nájomcom priamo,
- v 1 objekte 47 nájomcom prostredníctvom správcu MsKS,
- v 3 objektoch 10 nájomcom prostredníctvom správcu TaZS.
Nájomcovia doteraz zhodnotili 29 mestských priestorov. V súčasnosti prebieha
kompenzovanie nájomným u jedného nájomcu. O uvoľnení mestských priestorov je
podnikateľská verejnosť informovaná prostredníctvom Úradnej tabule MsÚ, novín
Michalovčan, webovej stránky Mesta a televízie Mistral.
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V súvislosti s podporou podnikania Mesto prenajíma pozemky, prevažne za účelom
umiestnenia drobných predajných zariadení, vrátane terás, prístupových ciest, parkovísk a za
inými účelmi. V roku 2017 bolo uzatvorených 136 zmlúv s podnikateľskými subjektami a 95
zmlúv s fyzickými osobami.
Predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta je možný v prípade obojstrannej výhodnosti. Na
predaj ponúka Mesto aj ten majetok, ktorý je dlhodobo nevyužívaný. Z nehnuteľností
vhodných na podnikanie sú v súčasnosti v ponuke na predaj – Práčovňa a čistiareň na
Lastomírskej ulici a objekt, v ktorom sídlilo Zariadenie sociálnej služby na Masarykovej ulici,
vrátane ich areálov.
V roku 2017 bolo povolených 22 letných terás. Mesto vydalo súhlas na umiestnenie 80
nových prevádzok, udelilo 2 osvedčenia samostatne hospodáriacim roľníkom a udelilo 89
licencií na výherné prístroje.
SOCIÁLNA OBLASŤ
Hlavnou prioritou Mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb je rozvoj terénnej
opatrovateľskej služby (ďalej OS), ktorá je zameraná na pomoc prijímateľovi sociálnej služby v
domácom prostredí. Táto služba je z dlhodobého hľadiska k životu klienta najšetrnejšia.
V priebehu roka 2017 Mesto Michalovce, mestský úrad, zamestnávalo na základe
pracovnej zmluvy v priemere 91 opatrovateľov/mesiac, sociálna služba bola poskytovaná
v priemere pre 119 klientov/mesiac. Rozpočtované finančné prostriedky na poskytovanie
opatrovateľskej služby za rok 2017 boli v sume 501200,00 € a skutočné čerpanie vo výške
480627,44 €.
Prijímatelia tejto sociálnej služby uhradili za poskytovanú službu 117820,18 €.
Mesto Michalovce sa s platnosťou od 1.2.2016 zapojilo do Národného programu
podpory opatrovateľskej služby (ďalej „NP POS“). NP POS je financovaný z ESF a je finančnou
podporou pri poskytovaní OS v domácom prostredí klienta. Boli do neho zapojení
opatrovatelia/ľky, ktorí poskytujú túto sociálnu službu pre klientov, ktorí nie sú s nimi
v príbuzenskom vzťahu, resp. nebývajú v spoločnej domácnosti.
Príjmy z ESF za rok 2017 boli v sume 238658,00
Počas roka 2017 OSV posúdil odkázanosť na poskytovanie opatrovateľskej služby pre
56 občanov mesta. Na základe vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu
a žiadosti o poskytovanie služby bola OS poskytnutá všetkým, ktorí o ňu požiadali. V roku 2017
požiadalo o poskytovanie OS 47 osôb a všetkým bola OS poskytnutá.
Mesto ďalej zabezpečovalo tzv. pobytové sociálne služby v kombinovanom sociálnom
zariadení – Michalovský domov seniorov (MDS). Jedná sa o nasledovné sociálne služby:
- zariadenie pre seniorov (ZpS)
- zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
V MDS sa poskytovali sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené
zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a iné služby v sociálnej oblasti mesta, ktoré sa
poskytujú ako dobrovoľná sociálna výpomoc mesta. V roku 2017 bolo v ZpS ukončené
poskytovanie sociálnej služby pre 41 prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) a pre 42
PSS sa začali sociálne služby poskytovať.
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) je sociálna služba poskytovaná na určitý čas
plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno
poskytnúť domácu opatrovateľskú službu. Podmienkou poskytovania sociálnej služby ZOS je
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rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého
pobytu žiadateľa o sociálnu službu. Táto sociálna služba je poskytovaná v MDS s kapacitou 25
miest. Využitie predmetnej kapacity zariadenia bolo v roku 2017 sto percentné.
V priestoroch MDS Mesto zabezpečuje pre externé fyzické osoby s trvalým pobytom
v meste Michalovce aj iné služby, a to dobrovoľnú sociálnu výpomoc mesta, v nasledujúcom
rozsahu:
- spoločné stravovanie dôchodcov a určených skupín občanov mesta
- pranie a žehlenie pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta
- služby pedikúry pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta
- rehabilitačné služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta
Mesto poskytuje aj sociálnu službu v Kombinovanom dennom stacionári pre deti (bývalé
detské jasle). V kombinovanom dennom stacionári sa poskytuje denná zdravotno-výchovná
a rehabilitačná starostlivosť počas pracovných dní, ak osobnú celodennú a riadnu
starostlivosť z vážnych dôvodov nemôžu zabezpečiť rodičia. Kapacita zariadenia je 55 detí.
Mesto zabezpečuje financovanie aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta
a prevádzku 8 denných centier. Denné centrá sú ambulantnou sociálnou službou určenou pre
seniorov mesta. Ide o kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity pre
seniorov Mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier. V roku 20167 evidovalo 8
denných centier, s počtom cca 800 seniorov.
Mesto zabezpečovalo v r. 2017 aj výkon terénnej sociálnej práce v lokalite Angi mlyn s
cieľom zlepšovania životných a sociálnych podmienok obyvateľov tejto lokality. Mesto sa
úspešne zapojilo do Národného projektu na podporu výkonu terénnej sociálnej práce
a terénnej práce v mestách s prítomnosťou MRK (NP TSP a TP). Od 1.8.2017 mesto zamestnalo
3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov v rámci predmetného NP. Títo
pracovníci asistovali v r. 2017 pri riešení 3 463 prípadov v marginalizovanej rómskej komunite
na Angi mlyne.
V rámci benefitov a svojpomocných činností mesto v r. 2017 zabezpečovalo pre určenú
skupinu príjemcov aj tzv. jednorázovú dávku v hmotnej núdzi. Jednorazová sociálna výpomoc
je určená v zmysle VZN na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivých žiadateľov –
občanov mesta, ktorých príjem je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN.
V roku 2017 bola táto pomoc poskytnutá 30 jednotlivcom a 28 rodinám s maloletými deťmi.
Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa priemerne pre 50 rodín mesačne.
Prídavky na deti sú realizované prostredníctvom zmluvných obchodných zariadení. Ide
o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej
núdzi pre deti a rodičov na ulici Mlynskej, Gerbovej, Žabany a Staničnej. Okrem týchto
finančných príspevkov je mesto osobitným príjemcom aj rodičovského príspevku, príspevku
pri narodení dieťaťa a iných dávok v súlade s platnou legislatívou. Mesto je aj osobitým
príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov bytov na ul. Mlynskej. Prostredníctvom OHsM
je v týchto bytoch Mesto osobitným príjemcom v 27 rodinách.
Mesto zabezpečuje v zmysle zákona o sociálnej kuratele aj poskytovanie príspevkov na
obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle
zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova. Mesto
doposiaľ prispieva na tvorbu úspor 4 deťom v zmysle platného zákona.
RODINNÁ POLITIKA
Zvýšenú pozornosť Mesto venuje bytovej otázke. Je záujem nadobudnúť minimálne jeden
ďalší bytový dom do svojho vlastníctva na základe získania externých finančných zdrojov,
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alebo riešiť rekonštrukciu internátu na Ul. partizánskej s prispôsobením na účely bývania. Za
týmto účelom sa započal výkup pozemkov v areáli objektu. Do roku 2017 boli uzatvorené štyri
kúpne zmluvy. V súlade s územným plánom sú navrhnuté garážové lokality. V roku 2017 bolo
odpredaných 10 pozemkov na výstavbu garáží na Ul. moskovskej.
ŠKOLSTVO
Mesto je zriaďovateľom 8 materských škôl, 1 základnej umeleckej školy, 8 základných
škôl, 16 školských jedálni, z toho 8 pri MŠ a 8 pri ZŠ, pri základných školách je zriadených 8
školských klubov detí a 7 centier voľného času.
Materské školy sú originálnou kompetenciou mesta. V počte detí v roku 2017 došlo
k poklesu kde zapísaných bolo 917 detí, čo bolo ovplyvnené migráciou rodičov za prácou a
existenciou dvoch cirkevných MŠ a jednej súkromnej MŠ. V posledných rokoch sa pohyboval
počet detí od 930 do 950, u detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
je to od 310 do 320 detí.
V základných školách Mesto zabezpečovalo činnosť ako prenesenú kompetenciu.
K výrazným zmenám počtu žiakov nedošlo. Skutočný počet žiakov za sledované obdobie bol
4 103 žiakov.
Výchovno-vzdelávací proces v materských školách a základných školách bol zabezpečený po
personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci počet
kvalifikovaných zamestnancov k počtu prijatých detí, vytvorený potrebný počet tried
i delenie tried na skupiny pri výučbe daných predmetov. V materských školách narastá počet
učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním v rámci
kreditového systému. V oblasti materiálnej boli vytvárané vhodnejšie podmienky a to hlavne
údržbou aj dopĺňaním moderných učebných pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky
v triedach aj odborných učebniach. V roku 2017 pokračovali základné školy v zabezpečení
inovatívnych didaktických informačno-komunikačných prostriedkov nákupom interaktívnych
tabúľ a softvérov, hlavne do odborných učební – jazyky, chémia, biológia, fyzika, matematika
a pod. V triedach, ktoré navštevujú predškoláci boli v roku 2017 nové notebooky. K zlepšeniu
výučby na školách sa každoročne nakupovali rôzne učebné pomôcky, ktoré boli odporúčané
MŠVVaŠ SR v rámci štátnych a školských vzdelávacích programov.
Mesto podalo projektové zámery a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
zriadenie modernizovaných odborných učební pre päť základných škôl – odborné učebne
biochémie v ZŠ, Komenského 1 a ZŠ Pavla Horova, odborné jazykové učebne v ZŠ T.J.
Moussona, ZŠ, Okružná 17 a ZŠ, Školská 2. Projekty sú v stave odborného hodnotenia.
Mesto v roku 2017 zabezpečovalo na základných školách opravy menšieho a väčšieho
rozsahu. Na ZŠ, Ul.Moskovská boli k zníženiu energetickej náročnosti vymenené svietidlá
v triedach, vymenené elektrické rozvody v triedach a na chodbách na prízemí a I. poschodí
v budove na Ul. Moskovskej. Bola tiež zrealizovaná oprava hygienických zariadení pre chlapcov
a dievčatá na I. poschodí. Na ZŠ, Školská bola ukončená výmena okien a dverí na spojovacej
chodbe, boli opravené hygienické zariadenia pre chlapcov, dievčatá a dospelých na I. poschodí
v učebňovom pavilóne 5.-9.roč. a vymenené radiátory so zvýšenou výhrevnosťou na
spojovacej chodbe k zabezpečeniu lepších podmienok pre žiakov. Na ZŠ, Komenského bol
opravený pavilón telocvične – obklady a dlažba v šatni a na chodbe, obklady v telocvični,
elektrické rozvody, oprava rozvodov a ventilov v strojovni kotolne, hygienická maľba
priestorov, oprava vonkajšieho sokľa na spojovacej chodbe, oprava podláh a výmena topných
telies v triedach a na chodbách. Na ZŠ, Krymská to bola oprava hygienických zariadení
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v telocvični a maľba tried. Na ZŠ P. Horova boli opravené vonkajšie kanalizačné rozvody
z troch budov.
V materských školách to boli opravy - MŠ, F. Kráľa kde boli opravené hygienické zariadenia pre
deti pri dvoch triedach dospelých, opravil sa vstupný chodník a príjazdová plocha ku
kuchyni, oprava dvoch výdajných kuchyniek s výmenou drezov, liniek, vydávacích okienok
a pracovných dosiek. MŠ, Masarykova bola opravená strecha nad hospodárskou časťou
a oplechovanie atiky. MŠ, Okružná boli opravené elektrické rozvody, omietky, maľba,
vymenené svietidlá a pracovné stoly v školskej jedálni. MŠ, školská zrealizovala sa oprava
vnútorných priestorov v hospodárskej časti MŠ a to šatne pre kuchárky a riaditeľne vrátane
hygienických zariadení. V štyroch triedach k zlepšeniu podmienok sa vymenili svietidlá. MŠ,
Komenského opravili sa hygienické zariadenia pre dospelých, malá teraska, vstup k riaditeľni a
výmena podláh v štyroch šatniach, ktoré prispeli k zlepšeniu energetickej náročnosti a
estetického vzhľadu. MŠ, Leningradská bola opravená vnútorná kanalizácia v dvoch triedach
nad sebou, následne zrealizovaná maľba stien a stropov a výmena podlahy. MŠ, Švermu boli
opravené hygienické zariadenia pre dospelých a výmena plávajúcej podlahy. MŠ, Vajanského
realizovalo sa asfaltovanie terasy a chodníkov k špeciálnej triede (pre zdravotne postihnuté
deti), oprava strechy nad kuchyňou a oprava hygienických zariadení pre dospelých. Je podaná
žiadosť na komplexnú rekonštrukciu objektu MŠ, v rámci výzvy operačného programu Kvalita
životného prostredia - výmena okien a dverí, rozvodov kúrenia, radiátorov, zateplenie strechy
a fasády. Projekt je v stave odborného hodnotenia.
V školských jedálňach bol v roku 2017 počet stravovaných detí pri MŠ 917 a pri ZŠ 2 821.
Počet stravovaných detí v MŠ je 100% - né. V školských jedálňach pri ZŠ to bolo 69%
k celkovému počtu žiakov na ZŠ, čo je potešujúce z pohľadu zdravej výživy detí. Diétne
stravovanie podľa vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR
sa začalo skúšobne realizovať v školskej jedálni pri ZŠ, Ul. Švermu od 1.9.2017 na základe
záujmu rodičov. Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečené v súlade s vyhláškou
o školskom stravovaní. V školských jedálňach boli dodržiavané odporúčané výživové dávky
podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie sú vytvorené finančné limity, ktoré sa
upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR a v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek
tomu je stravovanie finančne dostupné pre deti a žiakov. K zlepšeniu podmienok stravovania
boli zakúpené veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne pri MŠ, Ul. Okružná, MŠ, Ul.
Švermu, ZŠ, Ul. Švermu, ZŠ, Ul. Krymská a ZŠ, Ul. Okružná.
Počet detí v školských kluboch detí pri základných školách bol za sledované obdobie
1 292 a oproti roku 2016 bol zvýšený, vzhľadom na zvýšený záujem zo strany rodičov
o ich umiestnenie. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, bol vytvorený
zodpovedajúci počet oddelení a vychovávateliek v počte 47.
Centrá voľného času v roku 2017 navštevovalo 990 detí, v oddeleniach zameraných na
športovú, umeleckú, prírodovednú i spoločenskú činnosť. Najväčší záujem bol o športovú
činnosť. Išlo o pravidelnú činnosť kde sa deťom venovali vychovávatelia, ale aj externí
zamestnanci - tréneri v jednotlivých druhoch športu.
V základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta bol počet žiakov za
sledované obdobie 1 127, z toho v skupinovej forme vzdelávania to bolo 657 a individuálnej
forme to bolo 470 žiakov. Zvýšený záujem žiakov bol o výtvarný a tanečný odbor. ZUŠ si
dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných kapacít, ktorí sa vzdelávajú
v štyroch odboroch - výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. Umelecké
vzdelávanie zabezpečovali kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor a o kvalite výučby svedčia

15

úspechy, ktoré žiaci tejto školy získali na krajských, celoštátnych ale aj medzinárodných
súťažiach. K skvalitneniu výučby a práce pedagógov prispelo rozšírenie internetovej siete.
V meste v roku 2017 pôsobili aj neštátne školy a školské zariadenia, a to dve cirkevné
MŠ, jedna cirkevná ZŠ a tri súkromné základné umelecké školy. Výchovno-vzdelávací proces si
riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany
mesta boli tieto školy financované mesačnými dotáciami, tak aby boli vytvorené podmienky
pre bezproblémový chod týchto škôl a školských zariadení.
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA, MIESTNY ROZVOJ
V rámci posudzovania investičných zámerov, projektových dokumentácií stavieb na
území mesta bolo vydaných 142 záväzných stanovísk z hľadiska územno-plánovacieho pre
účely konaní podľa ustanovení stavebného zákona. V roku 2017 prebiehal proces
pripomienkového konania k návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Michalovce. Po ukončení pripomienkového konania bol požiadaný Okresný úrad v Košiciach
ako nadriadený orgán územného plánovania obcí o posúdenie súladu obstarávania Zmien
a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Michalovce so stavebným zákonom. Proces schvaľovania Zmien
a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Michalovce bude pokračovať v roku 2018. Uznesením MsZ č. 350
zo dňa 7. 12. 2017 bolo schválené zaradenie ďalších 11 lokalít do Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN
mesta Michalovce. Obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Michalovce bude
pokračovať v roku 2018.
V rámci predprojektovej prípravy investičných aktivít boli zabezpečované vyjadrenia
k existencii a vytýčeniu podzemných vedení, geometrické a porealizačné zamerania stavieb,
polohopisné a výškopisné zamerania, vytýčenia hraníc pozemkov, posudky k projektovým
dokumentáciám. Bola vypracovaná štúdia výbehu pre psov, štúdia regenerácie
mezdiblokových priestorov sídl. Západ, štúdia prístrešku pri bývalej MŠ Ul. vrbovská, štúdia
cyklotrasy na exist. komunikácii Ul. partizánska, štúdia jedálne 3. ZŠ, štúdia areálu vtáctva,
štúdia klimatizácie obradnej siene, štúdie priechodov pre chodcov Ul. okružná, štúdia DZ na
Ul. partizánskej, štúdia chodníka od Ul. športovej k Ul. severnej, štúdia malého gazdovského
dvora, štúdiu posudzovania vplyvov na ŽP – Žabany skládka na nie nebezpečný odpad – III.
a IV. Etapa.
V rámci investičných akcií Mesto zrealizovalo rekonštrukciu časti tepelného hospodárstva
(TH), rekonštrukciu Zimného štadióna, stavebné úpravy Jazykovej školy v objekte Zlatý býk,
výstavbu prístrešku v areáli bývalej materskej školy na Ul. vrbovská, klimatizáciu v obradnej
sieni v budove „A“ MsÚ, klimatizáciu vrátane úpravy ELI v budove ZUŠ, podbitie podhľadu
v ZŠ na Ul. mlynskej, sadové úpravy pred budovou Okresného súdu, detské ihrisko na Námestí
slobody, detské ihrisko na sídlisku SNP a začalo výstavbu komunitného centra na Ul. mlynskej.
Pokračovalo v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu sídlisko
JUH I. b. etapa – priestor ohraničený ulicami Štefánikova, Karola Kuzmányho, Chemkostav
arénou, komunikácie na Ul. Cyrila a Metoda (časť medzi Ul. zemplínskou a Juraja Jánošíka), Ul.
zemplínska (časť medzi Ul. Cyrila a Metoda a agátovou), Ul. lipová (časť medzi Ul. partizánskou
a lieskovou), Ul. široká (časť medzi Ul. partizánskou a Pavla Horova), Ul. Martina Benku, Ul.
školská, chodníky Ul. N. V. Gogoľa, Ul. Štefana Moyzesa (po obidvoch stranách), Ul. Jána
Bottu, Ul. A. S. Puškina (po obidvoch stranách), Ul. borovicová – Brezová (spojnica), Ul.
sosnová, Ul. Laca Novomeského, Ul. široká (po obidvoch stranách od Ul. partizánskej po Ul.
Vlada Clementisa), parkoviská na Ul. fialkovej a na Ul. školskej, ako úpravu vyšliapaných
chodníkov v zelení. V rámci upokojenia dopravy boli zrealizované priechody pre chodcov a to
jeden na Ul. moskovskej a dva na Ul. užhorodskej, z ktorých jeden bol aj osvetlený. Pre
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zabezpečenie bezpečnosti chodcov na priechodoch bolo zrealizované osvetlenie priechodu
pre chodcov na Ul. okružnej a Ul. nad Laborcom.
Z dôvodu havarijného stavu CSS križovatky MI I/18 – 582 (križovatka ulíc Masarykova –
Humenská) bola do zrealizovaná rekonštrukcia CSS a osvetlenie CSS a priechodov pre
chodcov.
Bola spracovaná projektová dokumentácia cyklistickej trasy CMZ – Biela hora a to I.
etapa – Rekonštrukcia existujúcej lávky cez Laborec a nový cyklistický chodník Biela hora,
zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. S.H. Vajanského a regenerácie
medziblokových priestorov na sídlisku Západ za BD A-9. Realizácia týchto projektov bude
v nasledujúcom období. Bola spracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie CSS I/18
Humenská – II/582 Masarykova – Staničná.
Pre deti do 4 rokov bolo postavené detské ihrisko na Námestí Slobody a na sídlisku SNP
ihrisko pre deti do 10 rokov .
Na úseku stavebného poriadku Mesto v r. 2017 zabezpečovalo výkon činnosti
stavebného úradu pre 24 obcí, kde bolo vydaných: 62 územných, 191 stavebných a 106
kolaudačných rozhodnutí. Pri zmenách užívania stavby bolo 13 prípadov správneho konania,
44 dodatočne povoľovaných stavieb a vydaných bolo 16 búracích povolení. Počet ohlásení
drobných stavieb a stavebných úprav bolo 130.
V rámci pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie bolo vydaných 41 stanovísk k projektovým dokumentáciám žiadateľov z hľadiska
dopravy. Ďalej sa zabezpečovala činnosť špeciálneho stavebného úradu v 39 prípadoch.
Na úseku miestneho rozvoja bolo vydaných 80 stanovísk k podnikateľskej činnosti
právnických a fyzických osôb k umiestneniu prevádzok na území mesta, rovnako aj stanovísk k
času predaja v obchode, službách a prevádzkach medicínskych zariadení a ambulancií lekárov.
Boli vydané 2 nové osvedčenia pre súkromne hospodáriacich roľníkov, 89 stanovísk a
rozhodnutí k umiestneniu a prevádzkovaniu hazardných hier v prevádzkach na území mesta,
z toho 54 licencií na výherné hracie prístroje a bol vykonávaný dozor nad dodržiavaním zákona
o hazardných hrách a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej Mestom.
V rámci povoľovania vjazdu do pešej zóny mesta bolo vydaných 65 povolení na vjazd,
22 povolení na osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom dočasného umiestnenia
letnej terasy, 9 povolení umiestnenia stavebného zariadenia pre stavby (lešenie, a pod.), 38
povolení rozkopávok, podvrtávok miestnych komunikácií a zelene, 6 umiestnení skládok
stavebných a iných materiálov, 21 kultúrno –propagačných akcií právnických a fyzických osôb,
31 povolení ambulantného a občasného predaja na verejnom priestranstve, 111 povolení
verejných zbierok na verejnom priestranstve, 33 povolení dočasného zabratia verejného
priestranstva zábavnou atrakciou a cirkusom, 9 povolení dočasného parkovania na
vyhradenom mieste, 1 plechovú garáž, ďalej 89 povolení na trvalé parkovanie motorových
vozidiel osobami s preukazom TŽP a 25 povolení na výrub stromov.
Na Štátny fond rozvoja bývania bolo prijatých, overených a zaslaných 9 žiadosti
na obnovu bytových budov 1 žiadosť na výstavbu rodinného domu a 1 žiadosť na kúpu bytu
osobou ŤZP.
V rámci zabezpečenia dodržiavania zákonných podmienok realizácie
podporených stavieb bolo v roku 2017 zrealizovaných 41 kontrol na stavbách v rámcu okresu
Michalovce, podporených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a 90 kontrol
čerpania podpory podľa osobitného predpisu.
V rámci agendy súpisných čísel bolo vydaných 154 oznámení o pridelení súpisných
čísel a orientačných čísel a 10 potvrdení o pridelenom súpisnom čísle a orientačnom
čísle. V zmysle zákona 125/2015 Z.z. o registri adries pokračovala v roku 2017 zadávanie
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nových súpisných čísel a orientačných čísel, opravy, dopĺňanie chýbajúcich, opravy v detailoch
súpisných čísel a orientačných čísel a opravy v uliciach, kde bolo zapísaných 46 súpisných čísel
(zápis a doplnenie) a 46 orientačných čísel, bolo vykonané zrušenie 1198 súpisných čísel
a 40 orientačných čísel, urobená zmena 3 súpisných čísel a 86 orientačných čísel.
Ďalej v registri adries boli vykonané opravy a zmeny pri 6 uliciach, bolo vykonaných 6930
opráv v detailoch platných adries, bolo vykonané zrušenie a prečíslovanie migrovaného
orientačného čísla 0 v počte 2397 a boli zrušené identifikátory na jednom súpisnom čísle
v počte 248.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Na úseku životného prostredia bolo v roku 2017 vydaných 109 súhlasov na umiestnenie
stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien a na ich užívanie, ako aj
stanovísk súvisiacich s poplatkami za znečisťovanie ovzdušia a 20 rozhodnutí o výške poplatku
za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. V prvom stupni štátnej správy
a štátneho dozoru vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovení zákona o ochrane prírody
a krajiny bolo vydaných 73 rozhodnutí o výrube drevín a uložení vykonania primeranej
náhradnej výsadby. Na úseku ochrany prírody bolo vydaných 64 stanovísk, ktoré nemali
povahu rozhodnutí, na úseku odpadového hospodárstva to bolo 57 stanovísk, na úseku
vodného hospodárstva 7 stanovísk a na úseku pred povodňami 3 stanoviská.
V súlade s uzatvorenou zmluvou medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou ENVI-PAK
a.s. (organizácia zodpovednosti výrobcov), ktorej cieľom je spolupráca a financovanie
triedeného zberu na území mesta Michalovce, bola vedená evidencia vytriedených odpadov,
a zároveň vydávané potvrdenia o mieste pôvodu komunálneho odpadu a uskutočnenom
triedenom zbere pre ENVI-PAK, a.s. Okrem iného boli v roku 2017 spracované ohlásenia
o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ročný výkaz o komunálnom odpade a zabezpečená
evidencia odpadov formou evidenčných listov. Mesto získalo aj zdroje z recyklačného fondu
na nákup materiálu potrebného pre prevádzku triedeného zberu v meste. Boli spracované
propagačné materiály triedeného zberu, likvidácia nepovolených skládok a zabezpečené
odstraňovanie hniezd havranov na území mesta v súlade s vydaným rozhodnutím. Na
zabezpečenie celoplošnej deratizácie na území mesta bolo vykonaných 8 celomestských
zásahov a niekoľko individuálnych zásahov podľa zistení. Deratizácia sa vykonávala na
verejných priestranstvách, vrátane kanalizačných vpustí v blízkostí bytových domov, parkov
a sídliskových plôch, ako aj v okrajových častiach mesta.
V roku 2017 bolo v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
spracované oznámenie – „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie,“ ktoré
bolo doručené na Ministerstvo ŽP SR a začatý proces posudzovania navrhovanej činnosti.
Mesto plánuje rozšírenie existujúcej skládky na nie nebezpečný odpad o III. a IV. etapu
v lokalite Žabany v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
Bola spracovaná inventarizácia detských ihrísk na území mesta Michalovce s návrhom
na zabezpečenie opráv poškodených prvkov, návrhom na vyradenie niektorých prvkov, ako aj
návrhom na dobudovanie nových ihrísk.
Z dôvodu zabezpečenia zvýšenej bezpečnosti v areáloch materských škôl bolo vykonané
komplexné posúdenie zdravotného stavu drevín, s návrhom na údržbu a výrub drevín. Bolo
zabezpečené vydanie rozhodnutí na výrub drevín a cestou TaZS bol tento výrub aj
zrealizovaný.
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DOPRAVA
V spolupráci s TaZS mesta Michalovce a Okresným riaditeľstvom policajného zboru SR
bolo vydaných 43 určení dopravného značenie na miestnych a účelových komunikáciách.
V rámci zabezpečenia kontroly zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií (ďalej len MK)
hlavne počas zimnej služby a bežnej údržby odbor so správcom riešil cca 10 krát za rok. Riešila
sa problematika chodu mestskej autobusovej dopravy a to úpravy cestovných poriadkov
organizovanie týždňa mobility.
KULTÚRA
Kultúra má v meste Michalovce svoje nezastupiteľné miesto, o čom svedčí aj množstvo
kultúrnych podujatí, zorganizovaných v roku 2017.. Tieto zabezpečovali rôzne súkromné
agentúry, občianske združenia, školy a kultúrne inštitúcie. Jednou z nich je Mestské kultúrne
stredisko ( MsKS ), ktoré je kultúrno spoločenským zariadením Mesta Michalovce a zároveň
jeho príspevkovou organizáciou.
V roku 2017 Mestské kultúrne stredisko plnilo úlohy, ktoré mu vyplývali z Plánu hlavných úloh
MsKS na rok 2017, PHSR ale aj požiadaviek verejnosti. Dramaturgický plán MsKS zahŕňal
aktivity pre všetky vekové kategórie, od najmenších až po seniorov. Najširšiu ponuku mali už
tradične deti a mládež, ktorí v roku 2017 navštívili výchovné koncerty, ktoré boli tematicky
zamerané na historické udalosti a osobnosti, hudbu, tanec, ekológiu a protidrogovú tématiku.
Nechýbali ani divadelné predstavenia, filmové predstavenia, prezentácie, prehliadky, súťaže,
akadémie a výstavy. MsKS participovalo na podujatiach akými boli celoslovenská prehliadka
hudobných skupín Zemplín POP 2017, Festivale kultúrnych činností žiakov ZŠ s medzinárodnou
účasťou , Havrane – súťaži v speve populárnych piesní , poznávacej súťaži Michalovce moje
mesto, jeho história a súčasnosť pre deti ZŠ , krajskom kole – Super trieda, akadémii ZŠ
T.J.Moussona, imatrikulácii prvákov, konferencii Spolu dokážeme viac, aj oceňovaní najlepších
žiakov a študentov primátorom mesta pri príležitosti Dňa študentov. MsKS v spolupráci
s Mestom Michalovce a DMS v Michalovciach zorganizovali už 41. ročník súťaže v prednese
poézie Horovov Zemplín 2017.V prednáškovej činnosti MsKS reaguje na požiadavky verejnosti.
V spolupráci s Hvezdárňou v Michalovciach, Zemplínskym múzeom, Klubom vojenskej histórie
Beskydy, Priateľmi Zemplína zorganizovali prednášky na témy: Mesiac planét, Malá studená
vojna – s prezentáciou publikácie Karpatský front 1914/1915, Planéty iných hviezd, Cesta
svetla alebo putovanie vesmírom rýchlosťou svetla a Vesmírna turistika. V roku 2017 sme si
pietnymi aktmi pripomenuli na Cintoríne Červenej armády na Hrádku 72. výročie víťazstva nad
fašizmom, pri pamätníku na Bielej hore 73. výročie SNP a 73. výročie oslobodenia mesta
Michalovce na cintoríne Červenej armády. Súčasťou pietneho aktu bola aj panychída
a uloženie ostatkov dvoch vojakov. Nechýbal ani Memoriál Ivana Pšenka a už 25. ročník Behu
o Štít mesta Michalovce. K tradičným podujatiam, ktoré pripravili patrili aj programy pri
príležitosti Dňa matiek, Vďaka Vám – mesiaci úcty k starším. Slávnostný program To najlepšie,
čo v meste Michalovce máme, bol spojený s odovzdávaním ocenení Čin roka 2016. Plán
hlavných úloh MsKS na rok 2017 zahŕňal aj koncerty vážnej hudby. 52. ročník Michalovskej
hudobnej jari, XI. ročník Medzinárodného organového festivalu pod názvom Michalovský
organ. MsKS sa spolupodieľalo na Dni Južanov, Dni Močarian, a 1. ročníku regionálnej súťaže
záujmovo – umeleckej činnosti seniorov spojenej s výstavou umeleckých prác pod názvom Aj
jeseň života je krásna..., prehliadky divadiel v nárečí Mihaľovski deski. V rámci Kultúrneho leta
ponúkali koncerty rôznych žánrov napr. Števa Čiko Barančíka, speváčku Michaellu so
skupinou. Mesto pravidelne usporadúva tri jarmoky. V roku 2017 to boli Šidzemnasti jarni
jurmarok, 48. Zemplínsky jarmok a 26. Vianočné trhy. 48. Zemplínsky jarmok sa aj v minulom
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roku plynule prelínal do 58. ročníka Zemplínskych slávností – folklórneho festivalu spevu
a tanca, na ktorom sa predstavilo publiku 26 folklórnych súborov a skupín, cca 750
účinkujúcich a navštívilo ich cca 3 000 ľudí. Súčasťou bola aj Karička 2017. V programe
nechýbal ani Mikuláš 2017, Slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené s udeľovaním
mestských ocenení, Vianočný benefičný koncert pod záštitou primátora, 26. ročník
Vianočných trhov, vianočné koncerty, zapojenie do projektu Slovensko spieva koledy,
premiéra Ochotníckeho divadla pri fontáne, súťaž vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, 25.
výročie osláv štátnosti a Silvester 2017. Prostredníctvom MsKS mesto organizovalo aj
profesionálne divadelné predstavenia a koncerty: Tri letušky v Paríži, Zlatá baňa, Partička na
šnúre, Chlieb s maslom, RND, Divadlo Kalich, Neskoro večer, Starí majstri, Rodinný prievan,
Richard Rikkon a jeho hostia, La Gioia, Pianko - P. Nagy, Paľo Hammel, Sima Martausová, The
Golden Voices of Gospel.
21 profesionálnych predstavení videlo približne
5900 divákov. Súčasťou kultúry v meste boli aj výstavy v Malej galérii. Na 15 tich výstavách sa
predstavili: J. Olšavský, Š. Pavluvčík, M. Kostovčíková, M. Kostovčík, Wolfgang Heinz Unger,
Marianna Machálová – Jánošíková, A. Demská, Česká moderna, E. Hochman, M. Špeník,
Vesmír očami detí, panelové výstavy: Súdržnejšia únia, od Stalingradu po Bratislavu a Návrat
dážďovníkov. Filmové predstavenia zabezpečovalo Kino Centrum . To malo v roku 2017
podpísané zmluvy so 14 distribútorskými spoločnosťami, navštívilo ho 66 593 divákov
a premietaných bolo 723 filmových predstavení. V histórii kina to bol rekord aj v počte
návštevníkov aj v počte filmových predstavení.
Mestské kultúrne stredisko svoj Plán hlavných úloh na rok 2017 zrealizovalo,
participovalo na množstve podujatí, ponúkalo okrem tradičných aj nové žánre, zlepšovalo
kvalitu podujatí a tak napĺňalo svoje poslanie.
ŠPORT
Jednou z hlavných úloh Mesta je aj investovanie do športovej infraštruktúry v meste, a to
predovšetkým využitím externých finančných prostriedkov. V meste sa nachádza futbalový
a zimný štadión, mestská plaváreň, mestská športová hala a športoviská v areáloch škôl.
Mesto získalo zdroje z Úradu vlády na rekonštrukciu zimného štadióna. Boli realizované aj
nátery podstrešnej konštrukcie, rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena mantinelov. Na
výmenu mantinelov boli získané zdroje zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.
BEZPEČNOSŤ OBČANOV
Bezpečnosť občanov mesto zabezpečuje aktívnou činnosťou MsP a jej úzkou spoluprácou
so štátnou políciou a občanmi. Situácia na úseku bezpečnosti a verejného poriadku v meste
v roku 2017 bola na požadovanej úrovni. MsP okrem bežného výkonu služby zabezpečovala
množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, počas ktorých nedošlo
k mimoriadnej udalosti ani k vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku. Menej
závažné porušenia či už na úseku verejného poriadku alebo cestnej premávky boli riešené
v zmysle platných právnych predpisov. Značná pozornosť zo strany MsP bola venovaná úseku
preventívnej činnosti, ktorej obsahom bolo množstvo prednášok besied a prezentácii
zameraných na predchádzanie nežiaducich javov. V meste evidujeme približne 20 ľudí bez
domova. Z uvedeného dôvodu mesto vstúpilo do jednania s armádou SR, ktorá nám
zapožičala stan s kapacitou 20 posteli a vykurovaním tuhým palivom. Nad stanoveným
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režimom dohliadala MsP. V roku 2016 došlo aj k rozšíreniu kamerového systému o 6 kamier
ktoré boli financované z externých zdrojov.
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Mesto Michalovce má uzatvorenú družbu s 9 mestami: Užhorod, Vyškov, Jaroslaw,
Sátoraljáujhély, Vila-real, Kavarna, Pančevo, Cognac. V roku 2016 získalo mesto Michalovce v
poradí deviateho, ale prvého slovenského partnera. Dňa 19. augusta bola podpísaná Dohoda
o spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš. S týmito mestami pokračujú osvedčené formy
spolupráce.
V máji 2017 sa uskutočnil volejbalový turnaj partnerských miest vo Vyškove. Na tomto turnaji
reprezentovali svoje mestá zamestnanci mestských inštitúcií z Vyškova, Michaloviec
a Jaroslawi.
V novembri sa konal turnaj partnerských miest v halovom futbale, ktorý tradične organizuje
mesto Michalovce pri príležitosti oslobodenia mesta. Zúčastnili sa ho družstvá z Michaloviec,
Užhorodu, Vyškova, Sátoraljaújhély, Jaroslawi a Liptovského Mikuláša.
Medzi riaditeľmi múzeí, a to Zemplínskym múzeom v Michalovciach a Múzeom Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši prebehli v roku 2017 rokovania o vzájomnej výmene expozícií. Táto sa
uskutoční v októbri 2018.
UPLATŇOVANIE POLITIKY KVALITY
Mestský úrad Michalovce má zavedený, udržiavaný a certifikovaný systém manažérstva
kvality podľa normy ISO 9001 Zavedenie systému manažérstva kvality prináša zlepšenie
celkového riadenia úradu, presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí, poriadok
v organizácii, budovanie kultúry úradu, zlepšenie image úradu, dôkaz serióznosti úradu,
zníženie počtu sťažností občanov, možnosť účasti vo verejných súťažiach.
Jedným zo základných princípov trvalého zlepšovania systému manažmentu kvality, je
systematické preskúmanie požiadaviek občanov, ich rýchle a efektívne uspokojovanie,
previazanosť cieľov kvality s potrebami a očakávaním občanov a systematické meranie
spokojnosti.
Hlavnými a najúčinnejšími vstupmi merania spokojnosti a preskúmania funkčnosti systému
manažérstva kvality sú výsledky dozorných auditov. Tie sú pravidelne vykonávané internými
audítormi a nezávislými externými audítormi .
V roku 2016 Mesto Michalovce úspešne absolvovalo recertifikačný audit podľa normy ISO
9001:2015. Na základe výsledkov auditu bol Mestu Michalovce obnovený Certifikát kvality na
dobu 3 rokov. Počas tohto obdobia certifikačný orgán každoročne v rámci dozorného auditu
kontroluje súlad systému s požiadavkami normy.
Manažment Mesta Michalovce, ale aj ostatní zamestnanci, prijatím cieľov politiky kvality pre
rok 2017 sa zaviazali zaoberať kvalitou poskytovaných služieb občanom a samozrejme aj ich
uplatňovaním pri každodennej činnosti. O tom, že tieto ciele boli plnené a na základe
úspešného interného auditu konaného v decembri v roku 2017, bol Mestu Michalovce
potvrdený Certifikát na obdobie do 6.12.2018.
TURIZMUS
Turizmus je cieľavedome sa rozvíjajúce hospodárske odvetvie.
Mesto Michalovce má zriadenú Informačnú kanceláriu, ktorá ponúka návštevníkom, turistom
a obyvateľom dostupné informácie o cestovom ruchu v našom regióne.
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Medzi primárne úlohy kancelárie v roku 2017 patrili funkcie: propagačné, orientačné a
substitučné, čím sa posilnil imidž mesta. Kancelária sprostredkovala základné informácie o
atraktivitách, vybavenosti destinácie, zabezpečovala aktualizáciu informácií pre obyvateľov
mesta a účastníkov cestovného ruchu, ktoré boli dôležité pre trvalo udržateľný rozvoj.
V rámci spolupráce, výmeny skúseností, uplatnenie získaných výsledkov v praxi medzi
jednotlivými turistickými kanceláriami v Košickom kraji sa v roku 2017 uskutočnilo pracovné
stretnutie v Košiciach, ktoré zorganizoval Košice Región Turizmus.
Počas uplynulej letnej turistickej sezóny boli k dispozícii dotazníky v 5-ich mutáciách pre
návštevníkov kancelárie, kde mohli vyjadriť svoje názory, poznatky, získané informácie s
vnímaním významu cestovného ruchu, jeho foriem, dopravnej dostupnosti, percepcia
fungovania turizmu, ekonomické kritériá.
V roku 2017 sa uskutočnil piaty ročník letnej turistickej súťaž Kráčaj s rodinou dolným
Zemplínom, ktorý bol určený pre rodiny s deťmi. Informačná kancelária sa podieľala pri
realizácii uvedenej súťaže. Celkovo sa zapojilo 554 rodín, čo znamenal nárast o 61
zúčastnených rodín oproti roku 2016. Na základe uvedenej skutočnosti mala aktivita rastúcu
tendenciu.
Členovia Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej je aj mesto Michalovce,
sa zúčastnilo na 24. ročníku medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour
Bratislava, ktorá patrí medzi najväčšie veľtrhy v strednej Európe. Mesto Michalovce sa
prezentovalo ako srdce Zemplína, vstupná brána na Zemplínsku šíravu a stredisko
cestovného ruchu destinácie dolný Zemplín.
Mesto Michalovce, ktoré je členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu,
schválilo v roku 2017 plán činnosti a aktivít, ktoré boli podporené spoločným marketingom a
propagáciou, čím sa zatraktívnilo územie mesta a regiónu.
Na základe štatistického hodnotenia Štatistického úradu SR za rok 2017, zvýšil sa počet
ubytovaných návštevníkov v destinácii, čo predstavuje nárast o 5,34 %, následne boli
zaznamenané vyššie tržby za ubytovanie - nárast o 4,82 %. Aj napriek nárastu počtu
návštevníkov, nastal pokles prenocovaní o 12,97 % z dôvodu nepriaznivých poveternostných
podmienok najmä v lete, keďže dolný Zemplín je známy najmä ako letná turistická destinácia,
pobyt pri vode.
Turizmus v meste Michalovce je v komplexnom ponímaní ako nástroj regionálneho rozvoja,
preto nadobudol v roku 2017 väčší ekonomický a sociálny význam.

3. Ekonomické výsledky
3.1. Rozpočet Mesta a jeho plnenie
Rozpočet Mesta na rok 2017 bol schválený MsZ dňa 8.12.2016 uznesením č. 243.
V priebehu roka bol upravovaný ôsmimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali
schvaľovaniu v MsZ, resp. schváleniu primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo
zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 28.2.2017 uznesením č. 265, č. 2 dňa
25.4.2017 uznesením č. 276 č. 3 dňa 20.6.2017 uznesením č. 301, č. 4 dňa 30.8.2017
uznesením č. 319 a č. 6 dňa 7.12.2017 uznesením č. 346. Zmeny rozpočtu rozpočtovými
opatreniami č. 5, 7 a 8 schválil primátor Mesta vo svojej kompetencii, v súlade s pravidlami
rozpočtového hospodárenia Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r.
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2017 po zapracovaní všetkých zmien bez finančných operácií bol prebytkový v celkovej výške
109 262 €.
Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové
vymedzenie, spôsob a termín predkladania informácií z účtovníctva na účely hodnotenia
rozpočtu verejnej správy došlo k zmenám vykazovania rozpočtu v tom zmysle, že do výkazov
o rozpočte FIN-1-12 sa uvádzajú aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Uvedený výkaz
sumarizuje dosiahnuté rozpočtové výsledky, pričom údaje rozpracované v záverečnom účte sú
v súlade s výkazom. Za mimorozpočtové finančné prostriedky sa považujú príjmy za stravné
v školských jedálňach, nákup potravín v stravovacích zariadeniach, prijaté a vrátené zábezpeky
napr. v rámci procesov obstarávania, bytového hospodárstva. Mimorozpočtové prostriedky
neovplyvňujú tvorbu rozpočtového hospodárskeho výsledku.
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

ukazovateľ

upravený
rozpočet

skutočnosť

% - né
plnenie

27 727 344 €
24 242 184 €
3 485 160 €
0
0

28 464 815 €
25 897 403 €
2 567 412 €
0
0

28 939 275 €
25 041 339 €
3 897 936 €
855 877 €
855 153 €

101,67
96,69
151,82
0
0

2 107 000 €
2 177 500 €
- 70 500 €

960 000 €
3 418 150 €
- 2 458 150 €

891 227 €
2 992 700 €
-2 101 473 €

92,84
87,55
85,49

PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)

29 834 344 €
26 419 684 €
3 414 660 €

29 424 815 €
29 315 553 €
109 262 €

29 830 502 €
28 034 039 €
1 796 463 €

101,38
95,63

FINANČNÉ OPERÁCIE
- príjmové
- výdavkové
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)
- príjmové operácie mimorozpočtové
- výdavkové operácie mimorozpočtové

593 400 €
4 008 060 €
-3 414 660 €
0
0

3 994 298 €
4 103 560 €
- 109 262 €
0
0

3 818 205 €
4 083 609 €
-265 404 €
63 352 €
53 376 €

95,59
99,51
242,91
0
0

BEŽNÝ ROZPOČET
- bežné príjmy
- bežné výdavky
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)
- bežné príjmy- mimorozpočtové
- bežné výdavky-mimorozpočtové
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)

schválený
rozpočet

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
schválený rozpočet

- príjmy rozpočtové
- výdavky rozpočtové
výsledok rozpočtový

30 427 744 €
30 427 744 €
0€

upravený
rozpočet

33 419 113 €
33 419 113 €
0€

skutočnosť

33 648 707 €
32 117 648 €
1 531 059 €

% - né
plnenie

100,69
96,11

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 3 897 936 € a to splnením
bežných príjmov na 101,67 % a čerpaním bežných výdavkov na 96,69 %.
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Kapitálové príjmy boli naplnené na 92,84 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 87,55 %,
čím bol schodok eliminovaný na 2 101 473 €.
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 29 830 502 €, čo
predstavuje 101,38 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového
rozpočtu boli čerpané vo výške 28 034 039 €, čo predstavuje 95,63 %-né čerpanie
k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie
boli vo výške 3 818 205 € a výdavkové operácie vo výške 4 083 609 €.

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia
Mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie
bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške 3 898 218 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo
výške 2 101 473 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom
vyjadrení boli schodkové vo výške 265 404 €.
V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
a iných zdrojov v celkovej výške 94 256,80 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2018,
zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa v zmysle zákona vylučujú. Sú to
finančné prostriedky určené na:

* transfer – recyklačný fond
* NFP – projekt SK-INFO-UA
* transfer na prenesené kompetencie ZŠ
* transfer na 5. ročné deti
* transfer prenesené kompetencie – úroky – vrátka do ŠR
* transfer - vrátka do ŠR za sociálnu oblasť
* transfer MDS – vrátka úrokov do ŠR
SPOLU

Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Prehľad rozpočtového hospodárenia
bežné príjmy
bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
schodok kapitálového rozpočtu
Prebytok rozpočtu celkom
finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
Finančné operácie
Rekapitulácia:
Prebytok bežného rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
Zostatok prebytku bežného rozpočtu
v tom: iné zdroje (preddavky na služby bloky Ul. mlynská)
nevyčerpané prostriedky zo ŠR
nevyčerpané granty
Rozdelenie do fondov:
1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
3. Fond rezerv

21,89 €
12 583,42 €
69 063,32 €
6 669,02 €
201,91 €
5 638,72 €
78,62 €
94 256,80 €

v€
28 939 275
25 041 057
3 898 218
891 227
2 992 700
-2 101 473
1 796 745
3 818 205
4 083 609
-265 404
3 898 218
-2 101 473
-265 404
1 531 341
11 531
94 257
5 000
1 420 553
10 695
1 169
1 408 689
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Stav finančných prostriedkov na rozpočtových bankových účtoch a v pokladni vo výške 2 251 446,04 €,
znížený o cudzie prostriedky z účtu 379 – Iné záväzky vo výške 66 772,16 €, ktoré sa do rozpočtu
nenapájajú, ďalej znížený o fond opráv a údržby nájomných bytov, ako aj prijaté preddavky na služby
v týchto bytoch vyjadrené na účte 324 vo výške 11 530,55 €, ďalej znížený o zdroje ŠR vyjadrené na
účtoch 357 a 359 vo výške 94 256,80 € a prijaté nepoužité granty zúčtované na účte 372 vo výške
5 000 €, bude rozdelený do príslušných fondov.

3.2. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia Mesta
3.2.1. Štruktúra nákladov Mesta
Celkové náklady Mesta dosiahli výšku 21 288 829 €. Štruktúra nákladov je uvedená v tab. č. 4.
v€
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. 2015
823 377
1 267 477
4 232 461
3 214
692 094
2 790 126
279 439
10 168 694
20 256 882

r. 2016
819 374
1 866 680
4 420 263
3 116
1 911 902
3 420 423
123 556
11 020 538
23 585 852

r. 2017
762 450
1 763 253
4 629 308
4 478
1 102 100
1 551 105
115 947
11 360 187
21 288 829

tab.č.4
rozdiel 20172016
-56 924
-103 427
209 045
1 362
809 802
-1 869 318
-7 609
339 649
-2 297 023

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 došlo k celkovému zníženiu nákladov
o 2 297 023 €. Tento pokles je ovplyvnený zníženými nákladmi na služby, zvýšenými osobnými
nákladmi z dôvodu zákonnej valorizácie, zníženými nákladmi na rezervy na súdne spory, ktoré
boli v r. 2017 rozpustené a zvýšenými nákladmi na transfery, ktoré boli poskytnuté zo ŠR.

3.2.2. Štruktúra výnosov Mesta
Výnosy r. 2017 boli zúčtované v celkovej výške 22 836 244 €. Štruktúra výnosov je uvedená
v tab. č. 5. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich zníženiu o 2 444 511 €.
v€

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, tržby z predaja cenných
papierov )
výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov)
SPOLU

r. 2015
382 314
14 454 074
2 170 572
733 473

r. 2016
378 738
15 859 645
3 941 323
2 171 474

r. 2017
367 083
16 587 829
2 648 964
254 182

tab.č.5
rozdiel
2017-2016
-11 655
728 184
1 292 359
-1 917 292

171 959
2 499 627
20 412 020

8 385
2 921 190
25 280 755

8 690
2 969 496
22 836 244

305
48 306
-2 444 511

3.2.3. Výsledok hospodárenia Mesta

Výsledok hospodárenia (tab.č.6) vo výške 1 547 416 € je k 1.1.2018 zúčtovaný na účte 431
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý bude preúčtovaný na účet 428 –
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Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi
účtovania.
v€
tab.č.6
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

r. 2015

r. 2016

r. 2017

Účtovná trieda 5 celkom -náklady
Účtovná trieda 6 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)
Výsledok hospodárenia po zdanení

20 256 882
20 412 020
155 138
1 320
153 817

23 585 852
25 280 755
1 694 903
1 577
1 693 326

21 288 829
22 836 244
1 547 416
1 569
1 545 847

3.3.

•
•
•
•
•
•

rozdiel
2017-2016
-2 297 023
-2 444 511
-147 487
-8
-147 479

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia v rámci konsolidovaného
celku

3.3.1. Druh poskytovaných služieb

základné školy – poskytovali stravovanie pre zamestnancov ZUŠ, dôchodcov, za
splnenia podmienok stanovených pre poskytovanie tejto služby Mestom
MsKS – zabezpečovalo prenájom nebytových priestorov
TaZS – zabezpečovali vývoz odpadu a iné služby v rámci hlavnej činnosti
Mistrál s.r.o. – zabezpečovala verejnoprospešné služby pre občanov Mesta
SMM s.r.o. – zabezpečovala výkon správy určeného majetku Mesta, jeho opravu
a údržbu, vrátane refakturácie médií
MsÚ – účtoval v zmysle zákona poplatok za uloženie odpadu na skládke Žabany

3.3.2. Výška poskytovaných služieb

V tabuľke č.7 „Výnosy“ je uvedená výška výnosov bez DPH. Rozpočtové organizácie a MsKS –
príspevková organizácia, nie sú platcami DPH, teda výnosy sú vykázané bez DPH. TaZS príspevková organizácia a obchodné spoločnosti sú platcami DPH, výnosy sú uvádzané bez
DPH.
V rámci konsolidačných opatrení boli eliminované náklady (tab.č. 7) a výnosy (tab.č.8) zo
služieb v rámci konsolidovaného celku. Náklady a výnosy boli eliminované vo výške
1 203 833,43 €.
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3.3.3. Náklady v rámci konsolidovaného celku
v€

tab.č.7
AE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18

účtovná jednotka 472106
213
501
502
503
504
ZŠ T.J.Moussona
ZŠ J.Švermu
ZŠ Moskovská
ZŠ Komenského
ZŠ Školská
ZŠ Okružná
ZŠ Krymská
ZŠ P.Horova
21.MŠ
ZUŠ
22 262,76
MDS
TaZS
479,46
MsKS
SMM s.r.o.
21 087,17 956,74
TV Mistrál s.r.o.
MFK Zemplín
Mesto Michalovce
552 54432,33 15 024,99 131 442,67
náklady celkom
552,00 54 432,33 15 024,99 153 705,43 21 566,63 956,74

511
6 496,94
15 806,26
16 085,24
46 232,23
21 545,78
19 215,13
8 221,34
11 722,27
0,00
2 452,61
3 000,00
302,26
0,00

257 339,17
408 419,23

518

527

3 174,40
1 624,63
0,00
4 023,80
357,48

538
2 230,80
1 315,60
2 230,80
4 461,60
1 887,60
2 974,40

938,53
371,80
2 601,00

2 651,46

329,40
1 528,80
5 459,66
5 909,59

65,63

222 037,26
248 356,35

0,00
2 717,09

743,60
7 436,00
74 866,24
4 461,60
3 333,78

0,00
105 942,02

548

586 513

Náklady celkom
8 727,74
18 980,66
19 025,47
48 463,03
25 569,58
24 034,21
10 108,94
15 635,20
371,80
30 711,43
7 436,00
78 675,10
1 170,35
7 463,01
30 837,35
5 975,22
0,00
97 692,30 69 000,00 24 297,97
871 818,69
98 862,65 69 000,00 24 297,97
1 203 833,43
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3.3.4. Výnosy v rámci konsolidovaného celku
AE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18

účtovná jednotka

ZŠ T.J.Moussona
ZŠ J.Švermu
ZŠ Moskovská
ZŠ Komenského
ZŠ Školská
ZŠ Okružná
ZŠ Krymská
ZŠ P.Horova
21.MŠ
ZUŠ
MDS
TaZS
MsKS
SMM s.r.o.
TV Mistrál s.r.o.
MFK Zemplín
Mesto Michalovce
výnosy celkom

602

633

632

Tab. č. 8

648

Výnosy
celkom

691

315,46

315,46

348,16

348,16

567,86

567,86

12 495,44

12 495,44

10 999,99

10 999,99

1 615,98

1 615,98

5 487,62

5 487,62

355,84

355,84

0,00

0,00

0,00

3 853,49

3 853,49

10 601,65

10 601,65

42 633,83

42 633,83

57 716,76

100,00

57 816,76

872 302,97

872 302,97

188,18

69 000,00

69 188,18
115 250,20

0,00
935,23

111 517,14

304,10

2 493,73

1 016 564,97

111 517,14

304,10

75 447,22

0,00

0,00

0,00

0,00 1 203 833,43
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3.3.5. Štruktúra nákladov v rámci konsolidovaného celku
Náklady za konsolidovaný celok dosiahli výšku 31 998 836,259 €. Štruktúra nákladov je
uvedená v tab. č. 9.
v€
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. 2015
4 032 272
2 083 028
14 943 123
8 236
843 745
5 966 102
345 607
1 545 174
29 767 289

r. 2016
r. 2017
4 009 829
4 073 144
2 902 598
2 798 203
15 876 599 17 011 863
9 788
11 840
2 240 537
1 333 893
6 781 972
5 091 777
188 538
180 403
1 703 936
1 497 714
33 713 796 31 998 836

tab.č.9
rozdiel 20172016
63 315
-104 395
1 135 264
2 052
-906 644
-1 690 195
-8 135
206 222
-1 714 960

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 došlo k celkovému zníženiu nákladov o 1 714
960 €. Tento pokles je ovplyvnený zníženými nákladmi na služby, zvýšenými osobnými
nákladmi z dôvodu zákonnej valorizácie, zníženými nákladmi na rezervy, ktoré boli v r. 2017
rozpustené a zníženými nákladmi na transfery.

3.3.6. Štruktúra výnosov v rámci konsolidovaného celku
Výnosy v rámci konsolidovaného celku boli zúčtované v celkovej výške 33 567 861 €. Štruktúra
výnosov je uvedená v tab. č. 10. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich zníženiu
o 1 887 717 €.
v€

Výnosy
tržby za vlastné výkony a tovar (služby)
aktivácia
daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)
ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty...)
rezervy a opravné položky (rozpustenie)
finančné výnosy (úroky, tržby z predaja cenných
papierov )
výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov)
SPOLU

r. 2015
3 405 527
28 182
14 343 416
2 501 966
737 293
173 172

r. 2016
3 650 028
19 837
15 750 880
4 296 920
2 207 118
10 010

r. 2017
4 018 201
24 598
16 476 008
2 987 495
260 784
10 493

8 728 550
29 918 106

9 520 787
35 455 578

9 790 284
33 567 861

tab.č.10
rozdiel
2017-2016
-368 173
4 761
725 128
-1 309 425
-1 946 334
483
269 497
-1 887 717

3.3.7. Výsledok hospodárenia v rámci konsolidovaného celku
V€
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

r. 2015

r. 2016

r. 2017

Účtovná trieda 5 celkom
Účtovná trieda 6 celkom
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)
Výsledok hospodárenia po zdanení

29 767 389
29 918 106
150 817
14 832
136 185

33 713 796
35 455 578
1 741 783
8 338
1 733 445

31 998 836
33 567 861
1 569 025
10 466
1 558 559

tab.č.11
rozdiel
2017-2016
-1 714 960
-1 887 717
-172 758
2 128
-174 886
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4. Bilancia aktív a pasív
4.1. Bilancia aktív a pasív Mesta
4.1.1 Aktíva Mesta
v€

tab.č.12
Názov

k 31.12.2015
108 741 215

k 31.12.2016
110 146 374

k 31.12.2017
110 895 504

rozdiel
2017-2016
749 130

59 664 293

57 026 796

57 770 251

743 455

31 871

46 640

64 440

17 800

Dlhodobý hmotný majetok

46 517 098

43 925 382

44 871 463

946 081

Dlhodobý finančný majetok

13 115 324

13 054 774

12 834 348

-220 426

Obežný majetok spolu

49 061 790

53 104 179

53 057 674

-46 505

44 161

61 529

77 738

16 209

45 117 747

46 752 968

47 577 866

824 898

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1 208 848

1 817 231

2 138 762

321 531

Finančné účty

2 691 034

4 472 451

3 263 308

1 209 143

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

15 132

15 400

67 579

52 179

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky

Časové rozlíšenie

4.1.2 . Pasíva Mesta
v€

Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

k 31.12.2015

108 741 215

k 31.12.2016

110 146 374

k 31.12.2017

110 895 504

tab. č.13
rozdiel
2017-2016

749 130

Vlastné imanie

69 895 287

71 632 892

73 178 739

1 545 847

Výsledok hospodárenia

69 895 287

71 632 892

73 178 739

1 545 847

Záväzky

21 432 310

21 293 283

19 929 568

-1 363 715

1 710 942

728 100

464 300

-263 800

418 509

1 031 474

92 257

-939 217

Dlhodobé záväzky

7 285 112

3 868 734

3 856 529

-12 205

Krátkodobé záväzky

7 186 415

5 231 208

5 305 333

74 125

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
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Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

4 831 332

10 433 768

10 211 149

-222 619

17 413 618

17 220 199

17 787 197

566 998

4.2. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok
4.2.1. Aktíva za konsolidovaný celok
v€

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu

k 31.12.2015

111 327 290

k 31.12.2016

112 980 071

k 31.12.2017

113 525 793

tab.č.14
rozdiel
2017-2016

545 722

105 393 662

104 265 984

105 337 643

1 071 659

31 871

46 640

64 440

17 800

Dlhodobý hmotný majetok

92 283 710

91 201 813

92 476 098

1 274 285

Dlhodobý finančný majetok

13 078 081

13 017 531

12 797 105

-220 426

5 857 767

8 655 469

8 071 984

-583 485

163 883

152 396

245 665

93 269

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

0

0

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

0

0

Krátkodobé pohľadávky

1 355 628

2 033 942

2 320 912

286 970

Finančné účty

4 338 257

6 469 131

5 505 407

-963 724

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

0

0

75 860

58 618

116 166

57 548

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Časové rozlíšenie
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4.2.2. Pasíva za konsolidovaný celok
v€

tab.č.15
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie

K 31.12.2015

111 327 290

K 31.12. 2016

112 980 071

K 31.12. 2017

113 525 793

rozdiel
2017-2016

545 722

70 249 814

72 027 586

75 586 014

3 558 428

0

0

0

0

87 960

0

0

0

Výsledok hospodárenia

70 161 854

72 027 586

73 586 014

1 558 428

Záväzky

23 070 838

23 166 930

22 014 852

-1 152 078

2 153 501

1 302 034

1 198 147

-103 887

418 509

1 031 474

92 257

-939 217

Dlhodobé záväzky

7 341 960

3 919 182

3 907 080

-12 102

Krátkodobé záväzky

8 325 535

6 480 472

6 606 213

125 741

Bankové úvery a výpomoci

4 831 332

10 433 768

10 211 155

-222 613

18 006 639

17 785 555

17 924 926

139 371

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektmi VS

Časové rozlíšenie

4.2.4. Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
v€

tab.č.16
Konsolidujúca účtovná jednotka Mesto Michalovce

Názov

Účet
Názov

Účet

Riadok
súvahy

Zúčtovanie
odvodov príjmov
rozpočtových
organizácií do
rozpočtu
zriaďovateľa
351
041

Zúčtovanie
transferov
rozpočtu obce a
vyššieho
územného celku

Ostatné
pohľadávky
/dlhodobé/

355

311

043

61

Pohľadávky z Dodávateli
nedaňových a
príjmov obcí a
vyšších
územných
celkov a
318

311
Zúčtovanie odvodov
príjmov rozpočtových
351
Konsolidovené organizácií do
účtovné jednotky rozpočtu zriaďovateľa
Zúčtovanie transferov
rozpočtu obce a
355
vyššieho územného
lk
Dodávatelia
321
Ostatné záväzky
325
Ostatné pohľadávky
378

321

Ostatné
záväzky

Suma
379

2 463,22
133

135
152
155

2 463,22

211,79

211,79

47 577 654,48

47 577 654,48
5 885,33
5 419,53
41,03

5 885,33
5 419,53
41,03
47 589 212,16

5. Ľudské zdroje
Ľudské zdroje, štatistický patriace pod IČO Mesta Michalovce, sú zabezpečované
prostredníctvom troch organizačných zložiek. Tieto sú zabezpečované podľa zdrojov
financovania a kompetencií originálnych a prenesených. Originálne kompetencie sú
personálne a organizačne zabezpečované pre mestský úrad, mestskú políciu a kombinovaný
denný stacionár pre deti personálnym referátom Mestského úradu. Odbor školstva a športu
personálne a organizačne zabezpečuje agendu škôl bez právnej subjektivity a odbor sociálnych
vecí rieši ľudské zdroje pre opatrovateľskú službu.
V roku 2017, so stavom ku dňu 31.12.2017, bol na jednotlivých organizačných zložkách
mesta nasledovný evidenčný počet zamestnancov:
Názov

Mestský úrad
Mestská polícia
KDSD
Školstvo
Opatrovateľská služba
SPOLU

Evidenčný počet
zamestnancov k
31.12.2017

Z toho žien

% zastúpenia žien

108
30
16
149
97
400

82
4
16
142
89
333

75,9
13,3
100
95,3
91,8
83,2

V s rokom 2017 sme zaznamenali vyšší stav všetkých zamestnancov celkom o deväť
zamestnancov. Podľa organizačných zložiek počet zamestnancov Mestského úradu sa zvýšil
oproti koncu roku 2016 o sedem zamestnancov, Mestskej polície sa znížil dvoch
zamestnancov a KDSD o jednu zamestnankyňu. U zamestnancov škôl a školských zariadení
bez právnej subjektivity sa počet zamestnancov zvýšil o päť zamestnancov. U opatrovateľov,
pri zabezpečovaní domácej opatrovateľskej služby, sa počet zamestnancov nezmenil pričom
sa čiastočne zmenil pomer zamestnaných žien. Zvýšenie a zníženie počtu zamestnancov je
spôsobené prirodzeným pohybom pracovných síl, pričom k zvýšeniu počtu zamestnancov MsÚ
došlo z dôvodu, že mesto bolo úspešne v projektoch komunitná práca a terénna sociálny
práca do ktorých sme zamestnali celkom osem nových zamestnancov. Vo vyššie uvedených
počtoch zamestnancov nie sú zahrnutí tzv. trvale neprítomní zamestnanci, ktorí sú uvoľnení
na výkon verejných funkcií, prípadne sú na rodičovských a materských dovolenkách.
Okrem zamestnancov v pracovnom pomere bolo uzatvorených Mestom Michalovce celkom
97 dohôd o vykonaní práce a 12 zamestnancov vykonávalo práce na základe dohôd
o pracovnej činností. Dohody o pracovnej činností Mesto Michalovce uzatváralo pri
vykonávaní pracovnej činností v denných centrách pre seniorov. Dohody o vykonaní práce sa
prioritne uzatvárali na zabezpečenie trhových akcií a činnosť zboru pre občianske záležitostí.
Ďalej boli uzatvorené dohody napríklad na prácu v skladoch civilnej ochrany, korektúru novín
Michalovčan, zabezpečenie fotodokumentácie z akcií uskutočňovaných v meste, posudky pre
sociálne účely a práce v stane pre bezdomovcov.
V rámci pohybu pracovných síl bolo novoprijatých zamestnancov respektíve bol ukončený
pracovný pomer s 102 zamestnancami spolu. Oproti roku 2016 je to vyšší počet zamestnancov

o 42. Celkovo došlo k obmene cca 12% zamestnancov. Pohyb zamestnancov bol vyšší ako
v predchádzajúcom roku a to tak na strane prírastkov aj na strane úbytkov. Najväčší pohyb
pracovných síl je dlhodobo u opatrovateľskej služby, kde sa jedná o prirodzený proces a kde
došlo celkom k 37 zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch, ale aj v školách a školských
zariadeniach, kde došlo k 36 zmenám, čo je dôsledkom predovšetkým pohybu počtu detí
a odchodov do dôchodku. Najčastejším ukončením pracovného pomeru bolo ukončenie
pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý
a ukončenie pracovného pomeru dohodou pri odchode do dôchodku. Zamestnávateľ
dlhodobo neeviduje žiadny pracovno-právny spor vyplývajúci z pracovnoprávnych vzťahov, čo
svedčí o dobrej práci so zamestnancami zo strany zamestnávateľa, ale aj určitej korektností a
spokojností zamestnancov. Aj tento fakt potvrdzuje určitú plánovitosť a racionálnosť pri
uzatváraní pracovných pomerov a celkovej úrovní personálnej práce.

6. Udalosti osobitného významu

Po skončení účtovného obdobia nenastali významné udalosti, ktoré by ovplyvnili ďalší chod
účtovnej jednotky.

7. Predpokladaný budúci vývoj

Strategická vízia rozvoja mesta Michalovce zohľadňuje jeho pozíciu v celoštátnych
strategických dokumentoch a zároveň jeho vnútorné špecifiká. „Mesto Michalovce bude živé
centrum hospodárstva, kultúry a cestovného ruchu, poskytujúce služby a možnosti vyžitia
obyvateľom aj návštevníkom regiónu Zemplína. Mesto bude atraktívne pre všetky vekové
a spoločenské skupiny obyvateľstva, s dôrazom na skvalitnenie života mladých obyvateľov
a rodín v meste.“
Strategická vízia kladie dôraz na posilnenie pozície mesta ako regionálneho centra, ktoré
leží na priesečníku 3 osí rozvoja (Východoslovenská rozvojová os I. stupňa, Prešovsko –
michalovská rozvojová os II. stupňa a Juholaborecká rozvojová os IV. stupňa). Pre
zabezpečenie štatútu Michaloviec ako regionálneho centra bude potrebné identifikovať
a rozvíjať regionálne a nadregionálne funkcie mesta v oblasti služieb, zamestnanosti, dopravy,
vzdelávania, technologických a spoločenských inovácií, zdravotníctva či kultúrneho
a spoločenského vyžitia. Zabezpečením týchto funkcií dokáže mesto Michalovce naplniť svoju
víziu a zvýšiť atraktívnosť pre prisťahovanie nových obyvateľov najmä zo svojho zázemia
a okolitých okresov.
V programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na r. 2016-2025 má Mesto vytvorený
strategický rámec, ktorý nemá ambíciu definovať konkrétne projektové zámery, ktoré mesto
bude realizovať, ale vytýčiť oblasti na ktoré by malo koncentrovať rozvojové úsilie. Sú to tieto
oblasti:
•
•
•

hospodárska oblasť – cieľom je podpora tvorby pracovných príležitostí s vyššou
pridanou hodnotou prostredníctvom pomoci malému a strednému podnikaniu najmä
v oblasti obchodu a služieb s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu
sociálna oblasť – cieľom je poskytovať širokú škálu sociálnych, kultúrnych, výchovných,
športových služieb pre všetkých obyvateľov a návštevníkov v bezpečnom meste
environmentálna oblasť - cieľom je vytvárať atraktívne, zelené a zdravé mesto,
poskytujúce možnosti oddychu a rekreácie obyvateľov a návštevníkov
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BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
ukazovateľ

Rozpočet
2018

Rozpočet
2019

Rozpočet
2020

29 811 630 €
26 433 569 €
3 378 061 €

31 076 580 €
26 339 039 €
4 737 541 €

32 258 980 €
26 531 980 €
5 727 000 €

3 058 824 €
3 221 825 €
-163 001€

656 159 €
1 644 000 €
- 987 841 €

300 000 €
3 619 000 €
-3 319 000 €

PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)

32 870 454 €
29 655 394 €
3 215 060 €

31 732 739 €
27 983 039 €
3 749 700 €

32 558 980 €
30 150 980 €
2 408 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE
- príjmové
- výdavkové
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)

709 000 €
3 924 060 €
-3 215 060 €

66 000 €
3 815 700 €
-3 749 700 €

66 000 €
2 474 000 €
-2 408 000 €

0€

0€

0€

BEŽNÝ ROZPOČET
- bežné príjmy
- bežné výdavky
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)

ROZPOČET
CELKOM
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

PO

ZAPOJENÍ
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