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Zmena rozpočtu Mesta na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 4 je predložená v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. V tejto
zmene dochádza k úprave
príjmov a výdavkov, pričom navrhovaným rozpočtovým
opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný (príloha č. 6).
Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 363 413 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta
sa znižujú celkom o 104 736 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 2 878 863 €
(príloha č. 3) a kapitálové výdavky sa znižujú celkom o 4 055 700 € (príloha č.4). Príjmové
finančné operácie sa znižujú o 1 644 986 €.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách sa
nemení a predstavuje schodok vo výške 10 739 €.
Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú
zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č.13 ).
Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým
opatrením č. 4:

BEŽNÝ ROZPOČET
BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1)
1.DAŇOVÉ PRÍJMY
Príjmy z podielových daní sa na základe zverejnených prognóz Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť zvyšujú o 250 000 €.
2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY
U nedaňových príjmov dochádza k ich celkovému zníženiu 466 460 €. Znižujú sa príjmy
z nájomného za trhy a jarmoky, nakoľko sa rušia aj vianočné trhy. V úprave sú zohľadnené doteraz
známe skutočnosti v oblasti školstva. K zníženiu príjmov u ŠJ pri ZŠ o 12 900 € dochádza z dôvodu
prerušeniu výchovnovzdelávacieho procesu na školách a prevádzky v školských zariadeniach
vyhlásením mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19. Príjmy za
potraviny sa znižujú o 436 000 €. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky na nákup potravín,
z dôvodu uzatvorenia zariadení školského stravovania v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola
vyhlásená vládou SR. Zníženie príjmov ŠKD pri ZŠ o 150 € je z dôvodu aktualizácie výberu poplatkov
od rodičov. Zvýšenie príjmov CVČ pri ZŠ o 1 390 € a v ZUŠ o 1 000 € je z dôvodu výberu poplatku od
rodičov (príloha č. 7).

2. GRANTY A TRANSFERY
Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 528 512 €.
Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 625 €:
- ZŠ T. J. Moussona zvýšenie o 125 € – Bukóza holding – podpora chemického krúžku
- ZŠ Moskovská € zvýšenie o 500 € - Nadácia Volkswagen – štrk pre relaxačné centrum
V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy a príjmy
o predpokladané transfery zo štátneho rozpočtu.

MPSVaR SR poskytlo účelovú dotáciu vo výške 84 126 € na výplatu odmien pre
zamestnancov MDS za prácu v období prvej vlny pandémie COVID-19.
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Na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva sa zvyšujú príjmy o 246 979 €
z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe
rozpočtových opatrení z OÚ Košice.
Transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu pre ZŠ sa zvyšujú o 400 € pre ZŠ Okružná
poskytnuté OÚ Košice na okresné kolo basketbalu.
ÚPSVaR bol poskytnutý transfer vo výške 1 494 € v rámci projektu podpora zamestnanosti
v školských jedálňach.
ÚPSVaR bol poskytnutý transfer vo výške 325 504 € na základe mestom spracovanej
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov pre
zriaďovateľov v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie v rámci projektu z Európskeho
sociálneho fondu ,,Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“.
Oznámením MV SR sa zvyšujú transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
matriky o 12 503 €.
Príjmy z projektu URBACT, ktorý je zameraný na zvýšenie bezpečnosti na verejných
priestranstvách mesta, sa znižujú o 29 476 €. Pri projekte sa predpokladalo prijatie zálohovej
platby, došlo však k zmene financovania a v r. 2020 mestu budú refundované len výdavky za
r. 2019.
MPSVaR SR poskytlo účelovú dotáciu vo výške 43 232 € na výplatu odmien pre
poskytovateľov opatrovateľskej služby, za prácu v období prvej vlny pandémie COVID-19.
Príjmy z projektu HUSKROUA – Thru-Art, zameraného na rekonštrukciu objektu Zlatý býk,
sa znižujú o 105 714 € z dôvodu posunu reportovacieho termínu z 30.9.2020 na november
2020, čím nebude možné získať zálohovú platbu do konca r. 2020..
BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2)
01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány
Organizačný odbor
Výdavky na služby sa zvyšujú o 10 000 € z dôvodu zabezpečenia stravovania zamestnancov
mestského úradu prostredníctvom jedálenských kupónov, keď došlo k uzatvoreniu kuchyne
počas pandémie. Zároveň sa znižujú výdavky na propagáciu z dôvodu zrušenia aktivít.
Odbor informatizácie a grantov
Výdavky na výpočtovú techniku a jej údržbu sa zvyšujú celkom o 8 000 €, z dôvodu
dovybavenia zamestnancov zariadeniami pre zabezpečenie prístupov z domu, v súvislosti
s opatreniami COVID-19 a s tým spojenou kybernetickou bezpečnosťou, SW zabezpečením
firewallu a prechodom SW PAM na serverovú verziu.
01.3.3 – Iné všeobecné služby
Organizačný odbor
Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matričných úkonov sa výdavky zvyšujú o 12 503
€ v súlade s oznámením MV SR.

3

0.3.1.0 – Policajné služby
Mestská polícia
Výdavky na služby sa zvyšujú o 37 800 € a súvisia s prijatím zákona č. 233/2019 Z.z.
o ukončení niektorých exekučných konaní, v zmysle ktorého dochádza k zastaveniu starých
exekúcií. V praxi to znamená, že všetky exekúcie začaté pred 1.4.2017 sa zo zákona postupne
zastavujú s tým, že Mesto musí exekútorovi zaplatiť paušálny poplatok, ale zároveň musí
v zákonom stanovenej lehote podať nový návrh, resp. rozhodnúť o ďalšom postupe.
0.6.2.0 – Rozvoj obcí
Odbor informatizácie a grantov
Výdavky na projekt HUDSKROUA – Thru-Art sa znižujú o 123 285 €, nakoľko výdavky na
vybavenie a zariadenie budú realizované v r. 2021 na základe posunu harmonogramu
verejného obstarávania z dôvodu pandémie COVID 19.
Výdavky na projekt HUDSKROUA – green trans. network sa znižujú o 6 600 €. Dochádza k ich
presunu do kapitálových výdavkov z dôvodu zmeny projektu a zrušenia aktivít v súvislosti s
COVID-19. V rámci kapitálových výdavkov dôjde k nákupu dvoch elektronabíjacích motoriek
pre Mestskú políciu.
Výdavky na projekt URBACT sa znižujú o 38 850 € na základe predpokladaného čerpania
a presúvajú sa na r. 2021-2022.
0.6.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
Správa bytového hospodárstva – Domspráv
Výdavky na energie sa zvyšujú celkom o 15 500 €, a to na zvýšené výdavky na vodné o 14 000
€, nakoľko dochádza k zvýšenej spotrebe vody a výdavky na služby o 1 500 € z dôvodu
platenia paušálnych poplatkov exekútorom za zastavenie starých exekúcií.
Odbor výstavby
V položke služby – geometrické plány, porealizačné zamerania sú zahrnuté geometrické
plány, porealizačné zamerania, predprojektové zamerania, vyjadrenia správcov k existencii
sieti a všeobecné služby. K navýšeniu o 7 000 € dochádza z dôvodu, že je potrebné zadať
predprojektové výškopisné a polohopisné zameranie pre spracovanie projektovej
dokumentácie zberu a spracovania kuchynského odpadu a predprojektové polohopisné
a výškopisné zameranie pre zadanie spracovania projektovej dokumentácie mechanicko –
biologickej úpravy odpadu. V rámci všeobecných služieb bolo potrebné pre sprevádzkovanie
nabíjacích staníc pre elektro automobily uhradiť pripojovacie poplatky.
0.8.2.0 – Kultúrne služby
Organizačný odbor
Výdavky na trhy a jarmoky sa znižujú o 6 000 € z dôvodu zrušenia aj vianočných trhov počas
pandémie COVID-19.
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10.1.2. a 10.2.0 – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, staroba
Odbor sociálnych vecí
Výdavky na stravovanie dôchodcov a ostatných zdravotne ťažko postihnutých osôb sa
znižujú celkom o 28 000 €, nakoľko počas pandémie nie je táto služba pozastavená.
Výdavky pre MDS a opatrovateľskú službu sa zvyšujú na základe prijatej dotácie z MPSVaR
SR, ktorá bola poskytnutá na podporu rozvoja sociálnych služieb v čase krízovej situácie na
odmeny zamestnancov počas prvej vlny pandémie COVID-19 (príloha č. 12 a 13).
10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Odbor sociálny ch vecí
Výdavky na útulok pre občanov sa zvyšujú o 300 € z dôvodu potreby dovybavenia nového
stanu pre bezdomovcov.
09 – Vzdelávanie
Odbor školstva
Bežné výdavky u originálnych kompetencií sa znižujú o 444 966 € z toho: mzdy a odvody sa
znižujú o 2 806 €, tovary a služby sa znižujú o 8 160 €. K zníženiu dochádza z dôvodu úpravy
príjmov. Zníženie u ŠJ pri ZŠ je z dôvodu úspory pri prerušení výchovnovzdelávacieho
procesu na školách a prevádzky v školských zariadeniach, vyhlásením mimoriadnej situácie
a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19. Zníženie potravín u ŠJ pri ZŠ je
z dôvodu uzatvorenia zariadení školského stravovania v čase mimoriadnej situácie, ktorá
bola vyhlásená vládou SR (príloha č. 8).
Bežné výdavky u prenesených kompetencií sa zvyšujú o 360 304 € z toho: mzdy odvody sa
zvyšujú o 218 579 € a tovary a služby sa zvyšujú o 141 725 €. Zvýšenie je z dôvodu pridelenia
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom OÚ Košice a tiež
z dôvodu zvýšenia transferov, grantov a príjmov, ako aj z dôvodu zvýšenia prostriedkov
Národného projektu MŠVVaŠ na pomoc žiakom so ŠVVP prostredníctvom MPC s názvom
„Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II“. Sú to finančné prostriedky na osobné
výdavky pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov, ktoré budú refundované z MPC
(príloha č. 10).
Mestské kultúrne stredisko
Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko sa znižuje o 18 500 € z dôvodu pozastavených
kultúrnych aktivít aj v poslednom štvrťroku.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3)
Kapitálové príjmy sa znižujú celkom o 2 878 863 €.
Príjmy z NFP na rekonštrukciu sídliska západ sa znižujú o 434 917 €, nakoľko predĺžením
kontroly verejného obstarávania došlo k posunu harmonogramu projektu. Do konca r. 2020
môžeme zrealizovať jednu platbu predfinancovaním, zvyšné platby budú realizované až v I.
štvrťroku 2021.
Príjmy z NFP na vybavenie odborných učební v základných školách sa znižujú o 107 664 €
z dôvodu nesprístupnenia monitorovacích správ a záverečných žiadostí na SORO – Košický
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samosprávny kraj. Predpokladáme vyúčtovanie projektu zo strany SORO až v r. 2020, čo
znamená, že finančné prostriedky pre Mesto budú zúčtované až v r. 2021.
Príjmy na rekonštrukciu kostolného námestia sa znižujú o 450 000 €, nakoľko došlo
k zmene Uznesenia vlády SR, ktorým dotácia bola znížená na 225 000 € a zo strany
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zatiaľ zmluva nebola
podpísaná.
Použitie dotácie získanej z Úradu vlády SR na rekonštrukciu plavárne presúvame do r.
2021. Vzhľadom na pripomienky k návrhu riešenia modernizácie mestskej plavárne došlo
niekoľko krát k prepracovaniu projektovej dokumentácie. V súčasnom období sa zabezpečujú
stanoviská dotknutých orgánov a organizácii pre vydanie povolení. Po vydaní rozhodnutí a po
verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa bude možné začať s realizáciou prác, ktoré budú
financované až v r. 2021.
Transfer z Envirofondu sa znižuje o 70 000 €. Mesto z Envirofondu žiadalo 180 000 € na
elektrické zametacie vozidlo typu Dulevo v hodnote 210 000 €. Envirofond mestu schválil
transfer vo výške 70 000 €. Mesto vyhlásilo súťaž na dodávku vozidla alebo jeho ekvivalent
cez EKS, kde bolo mestu ponúknuté lacnejšie vozidlo v hodnote 91 000 €. Envirofond
požadoval nákup Duleva. Do konca roka 2020 však nie je možné zabezpečiť nákup takéhoto
vozidla aj z dôvodu pandémie u výrobcu v Taliansku.
Príjmy z NFP na rekonštrukciu objektu Zlatý býk sa znižujú o 327 222 € z dôvodu posunu
reportovacieho termínu z 30.9.2020 na november 2020, čím nebude možné získať zálohovú
platbu do konca r. 2020.
Pri projekte Green transport network dochádza k presunu z bežných príjmov do
kapitálových v súlade s realizovanými prácami a ich charakterom v r. 2020.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4)
06.2.0 – rozvoj obcí
Nákup pozemkov – skládka Žabany
Vzhľadom k tomu, že platby za výkup pozemkov budú realizované v roku 2021, dochádza
k zníženiu výdavkov v r. 2020 o 168 000 €.
Regenerácia medziblokových priestorov sídl. Západ
Výdavky na regeneráciu medziblokových priestorov sídliska západ sa znižujú v r. 2020
o 456 900 €, nakoľko k úhrade faktúry dochádza v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP formou

predfinancovania. Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru najskôr v deň, v ktorom dosiahne prestavanosť
minimálne 40% z ceny diela, pričom splatnosť faktúr je 60 dní, čo bude spadať do obdobia r. 2021.
Z uvedeného dôvodu bude v roku 2020 uhradená iba jedna faktúra, ostatné výdavky budú
realizované v r. 2021.

Projekt HUSKROUA – Zlatý býk
Cena diela „Obnova kultúrnej pamiatky Zlatý býk“ podľa Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 je
604 903,92 €. V roku 2020 bolo uhradených 397 928,25 €. Podľa ZoD je splatnosť faktúr 60
dní. Keďže splatnosť faktúr za realizáciu diela bude v roku 2021 finančné prostriedky budú
súčasťou rozpočtu roku 2021.
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HUSKROUA – green transport network
Výdavky na projekt HUDSKROUA – green trans. network sa zvyšujú o 6 600 €. Dochádza k
presunu z bežných do kapitálových výdavkov z dôvodu zmeny projektu a zrušenia aktivít v
súvislosti s COVID-19. V rámci kapitálových výdavkov dôjde k nákupu dvoch elektronabíjacích
motoriek pre Mestskú políciu.
NFP – odb. učebne ZŠ Komenského a ZŠ okružná
Výdavky na projekt pri ZŠ Komenského sa zvyšujú o 2 200 € z dôvodu potreby doplnenia
umývadiel, výleviek a odpadu pre žiacke stoly v učebniach. Výdavky na odborné učebne pre
ZŠ okružná sa zvyšujú o 600 € z dôvodu potreby montáže napájacích stĺpikov.
Kostolné námestie – rekonštrukcia
Z dôvodu, že územné rozhodnutie na stavbu Kostolného námestia nadobudlo právoplatnosť
v 09/2020, predĺžil sa termín spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby. Z uvedeného dôvodu nebolo možné zrealizovať verejné obstarávanie na
výber zhotoviteľa, preto prechádza realizácia stavby do roku 2021 a tým aj finančné
prostriedky budú súčasťou rozpočtu roku 2021.
Elektrické čistiace vozidlo
Výdavky na nákup elektrického čistiaceho vozidla sa znižujú o 91 000 €. Mesto žiadalo cez
Envirofond finančné prostriedky vo výške 180 000 € na elektrické zametacie vozidlo typu
Dulevo v hodnote 210 000 €. Envirofond mestu však schválil 70 000 €. Mesto vyhlásilo súťaž
na dodávku vozidla alebo jeho ekvivalent cez EKS, kde bolo mestu ponúknuté lacnejšie
vozidlo v hodnote 91 000 €. Envirofond však požadoval nákup Duleva. Do konca roka 2020
však nie je možné zabezpečiť nákup takéhoto vozidla aj z dôvodu pandémie u výrobcu
v Taliansku.
PD – skládka III. Etapa – stavebné konanie
Z dôvodu, že nie je vydané územné rozhodnutie na skládku, nebolo možné zadať
spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Finančné prostriedky vo
výške 30 000 € sa presúvajú do rozpočtu roku 2021.
PD – mechanicko-biologická úprava odpadu
Z dôvodu nejasnosti umiestnenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu, nebolo zadané
spracovanie projektovej dokumentácie. Finančné prostriedky sa presúvajú do rozpočtu roku
2021.
Florbalová hala – výstavba
V súčasnom období prebieha proces územného povoľovania, následne proces stavebného
povoľovania, zároveň sa pripravuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Finančné
prostriedky vo výške 460 000 € nebudú do konca roka vyčerpané, investícia prechádza do
roku 2021.
Rekonštrukcia mestskej plavárne
Vzhľadom na pripomienky k návrhu riešenia modernizácie mestskej plavárne došlo niekoľko
krát k prepracovaniu projektovej dokumentácie. V súčasnom období sa zabezpečujú
stanoviská dotknutých orgánov a organizácii pre vydanie povolení. Po vydaní rozhodnutí a po
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verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa bude možné začať s realizáciou prác.
Z uvedeného dôvodu sa finančné prostriedky presúvajú do rozpočtu roku 2021.
FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)
Príjmové operácie sa znižujú celkovo o 1 755 450 €.
Dochádza k zníženiu použitia finančných prostriedkov z fondu rezerv o 1 270 724 a to
z dôvodu nerealizovania a nefinancovania kapitálových výdavkov tak, ako boli rozpočtované.
Zároveň sa finančné operácie zvyšujú o poskytnutú návratnú finančnú výpomoc od MF SR
v súlade s Uznesením vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020 vo výške 850 274 € na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v dôsledku pandémie COVID-19.
Vzhľadom k tomu, že nebudú realizované investičné akcie, na ktoré Mesto plánovalo
prijať úvery v r. 2020 vo výške 1 140 000 €, znižujú sa finančné operácie o uvedenú čiastku.
Jedná sa o rekonštrukciu kostolného námestia, výstavbu florbalovej haly, rekonštrukciu
plavárne, výkup pozemkov pre rozšírenie skládky Žabany a spracovanie projektových
dokumentácií pre odpadové hospodárstvo. Zdôvodnenie je uvedené pri jednotlivých
kapitálových výdavkoch. Navrhujeme preto zrušiť doteraz prijaté uznesenia MsZ súvisiace
s prijatím úverov, nakoľko nedôjde k ich plneniu. Uvedené investičné aktivity budú
predmetom schvaľovania rozpočtu na r. 2021 ku ktorým bude zároveň predložený aj nový
návrh čerpania úveru.
Zrušenie prijatých uznesení č. 76 a č. 124 v časti b)
Návrh na prijatie úveru vo výške 1 790 000 € bol predložený MsZ dňa 27.11.2019, kde
bolo prijaté uznesenie č. 76 a schválené prijatie úveru na:
- modernizáciu plavárne, výstavbu florbalovej haly a rekonštrukciu kostolného
námestia takto:
• 885 000 € s termínom čerpania do 31.12.2020
• 905 000 € s termínom čerpania do 31.12.2021
Ďalší návrh bol predložený MsZ dňa 30.6.2020, kde bolo prijaté uznesenie č. 124 na prijatie:
a) kontokorentného úveru do výšky 1 000 000 €
b) úveru vo výške 423 000 € na účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov
– výkup pozemkov pre rozšírenie kazety skládky Žabany a spracovanie projektových
dokumentácií pre odpadové hospodárstvo takto:
• 255 000 € s termínom čerpania do 31.12.2020
• 168 000 € s termínom čerpania do 31.12.2021
Mesto v r. 2020 nebude čerpať ani predpokladaný kontokorentný úver vo výške 195 000 €,
nakoľko upravuje príjmy z podielových daní, preto dochádza k jeho zníženiu. Nedochádza
však k zrušeniu uznesenia MsZ č. 124 v časti b), nakoľko v prípade pretrvávania
pandemického stavu aj v r. 2021 je možné jeho čerpanie napojiť do rozpočtu, ktorý bude
predložený na schválenie MsZ v danom čase.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie
zo dňa: 30. novembra 2020

číslo: ......................

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) ruší uznesenie MsZ č. č. 76 na prijatie úveru vo výške 1 790 000 € na účely
zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – modernizácia plavárne, výstavba
florbalovej haly a rekonštrukcia kostolného námestia takto:
• 885 000 € s termínom čerpania do 31.12.2020
• 905 000 € s termínom čerpania do 31.12.2021
b) ruší uznesenie MsZ č. 124 v časti b) na prijatie úveru vo výške 423 000 € na účely
zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov – výkup pozemkov pre rozšírenie
kazety skládky Žabany a spracovanie projektových dokumentácií pre odpadové
hospodárstvo takto:
• 250 000 € s termínom čerpania do 31.12.2020
• 168 000 € s termínom čerpania do 31.12.2021
c) schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 4
takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 34 596 065 € na 34 959 478 €, zvýšenie o 363 413 €
bežné výdavky sa znižujú z 33 842 373 € na 33 737 637 €, zníženie o 104 736 €
kapitálové príjmy sa znižujú z 3 605 716 € na 726 853 €, zníženie o 2 878 863 €
kapitálové výdavky sa znižujú zo 6 015 133 € na 1 959 433 €, zníženie o 4 055 700 €
finančné operácie – príjmové sa znižujú zo 4 049 378 € na 2 404 392 €, zníženie
o 1 644 986 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 2 393 653 €
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