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Zmenu rozpočtu Mesta rozpočtovým opatrením č. 7 predkladáme v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Zmena sa dotýka len
kapitálového rozpočtu a to kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov, pričom
navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných
operácií vyrovnaný.
Kapitálové príjmy aj výdavky sa znižujú celkom o 1 255 225 € (príloha č.1 a príloha č.2).
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách
zostáva nezmenený a predstavuje prebytok vo výške 1 863 762 €.
Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú
zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 3).
Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým
opatrením č. 7:

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 1)
Kapitálové príjmy sa znižujú celkom o 1 255 225 €.
Mestu Michalovce bol projekt na regeneráciu medziblokových priestorov sídliska západ
schválený riadiacim orgánom (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) dňa
18.12.2017 bez pripomienok a bez krátenia rozpočtu, celý navrhovaný rozpočet projektu bol
oprávnený a tým pádom s nárokom na 95% refundáciu celého projektu, t.j. vo výške 662 917
€. Mesto splnilo všetky podmienky k podpisu zmluvy o NFP s Poskytovateľom (MPRV SR)
v zastúpení KSK (SORO – sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu) dňa 6.2.2018,
zmluva so SORO bola vyhotovená a predložená na podpis ešte v mesiaci február. Od
uvedeného termínu nebola predsedom KSK podpísaná, na čo sme upozornili aj riadiaci
orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Na základe uvedeného stavu nepredpokladáme
realizáciu projektu ešte v r. 2018.
Mesto Michalovce podalo žiadosť o NFP na projekt rekonštrukcie MŠ Vajanského
27.3.2017, súčasne realizovalo súťaž na dodávateľa stavebných prác. Projekt bol schválený
14.3.2018 a zmluva o NFP podpísaná 25.5.2018. Termín začiatku realizácie stavebných prác
bol oproti plánu posunutý z dôvodu termínu verifikácie dokumentácie z verejného
obstarávania a z dôvodu prevzatia staveniska dodávateľom prác počas dovolenkového
obdobia. Stavenisko bolo prevzaté 31.8.2018, termín ukončenia podľa zmluvy je 12 mesiacov
od jej účinnosti. Preto pristupujeme k presunu časti výdavkov a príjmov do r. 2019.
Príjmy z nenávratného finančného príspevku na výstavbu cyklotrasy sa znižujú, ale
zároveň prechádzajú do rozpočtu r. 2019 vo výške 282 169 €, z dôvodu realizačných prác
a finančného vysporiadania projektu až v r. 2019.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)
06.2.0 Rozvoj obcí
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska západ
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Výdavky na projekt – regenerácia medziblokových priestorov sídliska západ sa znižujú
z dôvodov uvedených v príjmovej časti o 697 807 €.
Rekonštrukcia MŠ Vajanského
Výdavky na rekonštrukciu MŠ Vajanského sa znižujú o 310 000 € z dôvodov uvedených
v príjmovej časti.
06.6.0 Občianska vybavenosť
Cyklotrasa – 1, 2 a 3 etapa
Výdavky sa znižujú celkom o 247 418 € z dôvodu pokračovania realizačných prác uvedeného
projektu v r. 2019.

3

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie
zo dňa: 2. októbra 2018

číslo: ......................

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 7 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 30 370 168 €
bežné výdavky sa nemenia, ich výška je 27 464 158 €
kapitálové príjmy sa znižujú z 2 930 568 € na 1 675 343 €, zníženie o 1 255 225 €
kapitálové výdavky sa znižujú z 3 972 816 € na 2 717 591 €, zníženie o 1 255 225 €
finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 2 202 318 €
finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 066 080 €
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