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Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 sa týka napojenia finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v r. 2020, ktoré je potrebné do štátneho
rozpočtu vrátiť, alebo vyčerpať v stanovenom termíne. Zároveň sa napájajú finančné
prostriedky za stravné od rodičov v školských jedálňach, prijaté preddavky na služby od
nájomníkov na Ul. mlynskej a prijaté zábezpeky v rámci vyhlásených obchodných súťaží.
Navrhovaným rozpočtovým opatrením je rozpočet mesta vyrovnaný (príloha č. 6).
Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny
v programovom rozpočte (príloha č. 12).
Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2020 sa do rozpočtu napájajú cez príjmové
finančné operácie (príloha č. 5) a ich výška predstavuje:
a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške
z toho:
• transfer štatistického úradu SR
• projekt HUSKROUA – Through Art
• projekt HUSKROUA – Green transport network
• Úrad vlády SR
• transfer na 5. ročné deti
• ERASMUS – VI. ZŠ
• MV SR – III. VII. A VIII. ZŠ – rozvojový projekt „Radi čítame“
• MŠ SR – kuchynské zariadenia
• ÚPSVaR – projekt I. ZŠ „Pracuj, zmeň svoj život“
b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach ZŠ
* za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach MŠ
* prijaté preddavky na služby- Ul. mlynská
* prijaté zábezpeky
SPOLU

127 999,13 €
58 116,00 €
10 119,05 €
98,24 €
1 219,60 €
8 878,84 €
27 332,00 €
2 399,98 €
14 900,00 €
4 935,42 €
33 454,27 €
19 148,53 €
9 343,03 €
2 014,71 €
2 948,00 €
161 453,40 €

Štatistickým úradom SR bol v r. 2020 poskytnutý transfer vo výške 58 116 € na sčítanie
domov, bytov a obyvateľstva, ktorý bude čerpaný až v r. 2021.
Nepoužité finančné prostriedky získané v r. 2020 z EÚ na projekty HUSKROUA – Through
Art a Green transport network prechádzajú na použite v r. 2021 v celkovej výške 10 217,29 €.
Úradom vlády SR bola v r. 2020 poskytnutá dotácia vo výške 25 000 € pre športový klub
Judo na nákup tatami. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 1 219,60 € budú vrátené do
ŠR.
Transfery pre 5. ročné deti, zostatok transferu v rámci projektov ERASMUS, „Radi
čítame“, Pracuj, zmeň svoj život“, budú použité v r. 2021 a sú premietnuté v rozpočtoch
jednotlivých MŠ (príloha č. 8) a ZŠ (príloha č. 10), vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné
prijaté od rodičov.
MŠ SR poskytlo mestu v mesiaci december 2020 finančné prostriedky na nákup
veľkokuchynských zariadení pre ŠJ ZŠ vo výške 14 900 € (príloha č.11).
Do rozpočtu sa zároveň napájajú aj prijaté zábezpeky a preddavky na služby na Ul.
mlynskej, ktoré budú predmetom zúčtovania v r. 2021.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie
zo dňa: 22. februára 2021

číslo: ......................

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 35 158 580 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 33 469 251 € na 33 612 857 €, zvýšenie o 143 606 €
kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 3 581 812 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 7 484 000 € na 7 498 900 €, zvýšenie o 14 900 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 6 584 500 € na 6 745 954 €, zvýšenie
o 161 454 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 371 641 € na 4 374 589 €, zvýšenie
o 2 948 €
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MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie
zo dňa: 15. februára 2021

číslo: ......................

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 1
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 1 na
najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte
Z: ved. FO
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