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     Zmena rozpočtu Mesta na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 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 359 983 € (príloha č.1). Bežné výdavky Mesta sa 
zvyšujú celkom o 892 281 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa znižujú o 754 000 € (príloha č. 
3) a kapitálové výdavky sa zvyšujú celkom o 1 028 100 € (príloha č.4).  
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách 
predstavuje schodok vo výške 4 685 763 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o  
2 499 398 € a výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 185 000 €.    
      Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú 
zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte  (príloha č.12 ). 
Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým 
opatrením č. 2: 

 
BEŽNÝ ROZPOČET 
 
BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1) 
 
1.DAŇOVÉ PRÍJMY 
Daň z príjmov fyzických osôb sa znižuje o 150 000 €. MF SR aktualizovalo prognózu vývoja 
dane z príjmov fyzických osôb na r. 2021 zverejnením východiskových štatistických údajov 
pre jednotlivé mestá a obce. 
      Príjmy za užívanie verejného priestranstva sa znižujú o 15 000 € z letných terás z dôvodu 
poklesu výberu dane pre pandémiu COVID-19, nakoľko dochádza k úprave sadzby dane zo 
strany Mesta.  
 
2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY 
 
Z dôvodu zrušenia jarných trhov pre pandémiu COVID-19 a s tým súvisiaci núdzový stav sa 
príjmy za trhy a jarmoky znižujú o 20 000 €.  
     Administratívne poplatky sa znižujú celkovo o 361 908 €. Sú to príjmy za potraviny 
školských jedálni, ktoré sa znižujú z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky školských 
jedálni počas núdzového stavu a úpravy dotácie na stravu v zmysle novely zákona 
o dotáciách č. 544/2010 Z.z. 
    Iné nedaňové príjmy sa znižujú o 35 000 €. Sú to príjmy z výťažkov hazardných hier 
a stávkových kancelárií. Počas núdzového stavu boli prevádzky herní od začiatku roka 
zatvorené, čo sa prejavuje na odvode finančných prostriedkov pre Mesto.  
 
3. GRANTY  A TRANSFERY  
Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 941 891 €.  
      V rámci transferov verejnej správy sa upravujú príjmy na prenesený výkon štátnej správy, 
ďalej o predpokladané transfery zo štátneho rozpočtu a príjmy z nenávratných finančných 
prostriedkov. 
     Na činnosť školského úradu sa znižujú príjmy o 16 955 € na základe oznámenia KÚ Košice. 
Na úseku bytovej politiky dochádza k zvýšeniu o 18 €.  
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     Mesto získalo zo strany MŠVVaŠ SR finančné prostriedky v rámci projektu „Podpora 
zamestnanosti v ZUŠ“ vo výške 133 885,39 € na podporu pracovných miest v čase 
mimoriadnej situácie ochorenia COVID 19. 
     Metodicko-pedagogické centrum poskytuje finančné prostriedky pre asistentov učiteľa na 
pomoc žiakov. V r. 2021 predpokladáme príjem vo výške 440 000 €.  
     Dávky v hmotnej núdzi pre oblasť školstva, ako aj dotácie na stravu pre žiakov základných 
škôl, materských škôl a špeciálnych škôl sa upravujú na základe stanovených dotácií 
prostredníctvom ÚPSVaR.  
     Príjem na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matrík, hlásenia pobytu občanov, 
registra adries a starostlivosti o ŽP sa upravuje na základe oznámenia MV SR.  
     Predpokladaný príjem finančných prostriedkov vo výške 29 000 € v rámci projektu 
„Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ na rok 2021 je určený na mzdové 
výdavky personálnych kapacít, dohody o vykonaní práce a paušálne náklady projektu.  
 
 BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2) 
 
01.1.1 - Výkonné a zákonodarne orgány 
 
Organizačný odbor 
Výdavky na materiál a vybavenie priestorov sa zvyšujú o 12 000 €. V r. 2021 je naplánované 
presťahovanie matričného úradu, odboru školstva a evidencie obyvateľov do nových 
priestorov, spojené s výmenou nevyhovujúceho kancelárskeho nábytku.  
 
Odbor informatizácie a grantov 
V rámci projektu „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ z operačného 
programu Efektívna verejná správa sú výdavky vo výške 22 000 € účelovo určené na dohody 
o vykonaní práce a paušálne výdavky projektu.  
 
Odbor výstavby, ŽP a MR 
Výdavky na  prenesený výkon štátnej správy v oblasti bytového fondu sa zvyšujú o 18 € na 
základe oznámenia Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
 
Odbor hospodárenia s majetkom 
Výdavky na opravy a údržbu sa zvyšujú o 165 400 €. Je nevyhnutná oprava fasády na 
telocvični ZŠ Pavla Horova na Ul. kpt. Nálepku v predpokladanej výške 25 000 € a tiež oprava 
častí hygienických zariadení určených pre personál v jednotlivých materských školách vo 
výške 30 400 €. Finančné prostriedky vo výške 50 000 € budú použité na opravu priestorov 
výtvarného odboru, hlavného vstupu a vestibulu ZUŠ.   
Z dôvodu havárie na vodovodnej prípojke v centrálnej mestskej zóne k objektu  „U Apolóna“ 
došlo k zaplaveniu prednej suterénnej časti objektu „Zlatý býk“. Mesto si v zmysle uzavretej 
poistnej zmluvy bude uplatňovať náhradu spôsobenej škody u poisťovne, u ktorej má 
uzavreté poistenie PharmDr. Rozsypalová-Metzke, vlastníčka objektu. V dôsledku zaplavenia 
objektu bola poškodená nielen keramická dlažba, ale aj skladba podlahy v celej hrúbke. 
Z toho dôvodu je potrebné vybúrať podlahu v celej skladbe a zrealizovať novú, včítane 
izolácie proti tlakovej vode. Z dôvodu, že v podchode priľahlého bytového domu sú osadené 
ventilátory vzduchotechniky je potrebné na elimináciu hluku a vibrácií zrealizovať stavebné 
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úpravy tohto podchodu. Celkové náklady na realizáciu týchto prác predstavujú čiastku 
60 000 €.   
 
01.3.3 – Iné všeobecné služby 
 
Odbor školstva 
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na školský úrad sa znižujú o 16 955 € na základe 
oznámenia Okresného úradu Košice.  
 
Organizačný odbor 
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky sa znižuje o 11 458 € n základe 
oznámenia MV SR. 
 
03.1.0 – Policajné služby 
 
Mestská polícia 
Výdavky sa zvyšujú celkom o 15 460 €.  
Na údržbu nového softvéru určeného pre MsP je potrebné zvýšenie finančných prostriedkov 
o 5 460 €. Z dôvodu doručených výziev na úhradu trov starých exekúcií od súdnych 
exekútorov dochádza k zastaveniu starých exekúcií v zmysle platnej legislatívy, pretože od 
doručenia prvotného poverenia uplynula rozhodná doba piatich rokov. Na úhradu týchto 
trov  sú potrebné finančné prostriedky vo výške 10 000 €.   
 
06.2.0 – Rozvoj obcí  
 
Odbor informatizácie a grantov  
Na základe zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov v rámci projektu HUSKROUA – 
rekonštrukcia Zlatý býk sa presúvajú finančné prostriedky na mobilnú aplikáciu do 
kapitálových výdavkov vo výške 30 000 €.  
 
Odbor výstavby, ŽP a MR    
Za vypracovanie návrhu Územného plánu Mesta, ako aj posudku k zmenám a doplnkom č. 9 
ÚPN sa výdavky zvyšujú o 5 000 €.  
 
06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná  
 
Odbor výstavby, ŽP a MR 
Vzhľadom k tomu, že zo všeobecných služieb je hradené napojenie elektrickej energie 
v objekte Zlatý býk počas rekonštrukcie, ako aj potreba sprevádzkovania kamerového 
systému realizovaného v rámci revitalizácie sídliska západ je potrebné navýšenie finančných 
prostriedkov o 4 600 €.  
 
08.1.0 – Rekreačné a športové služby 
 
Odbor informatizácie a grantov 
Výdavky na transfer pre mládežnícke kluby z pôvodne rozpočtovaných zdrojov pre 
mládežnícke kluby vo výške 260 000 € sa zvyšujú o 4 000 €.  Formou dotácií je nateraz 
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rozdelených 246  000 € a nepoužitý zostatok 14 000 € povýšený o 4 000 € sa použije pre  
Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z., ktorého mesto je spoluzakladateľom, ako 
účastníka súťaží Európskych pohárov.  
 
08.2.0 – Kultúrne služby  
Výdavky na trhy a jarmoky sa znižujú o 6 300 € z dôvodu zrušenia jarných trhov.  
 
10.2.0 - Staroba   
 
Odbor sociálnych vecí 
Výdavky pre denné centrá sa zvyšujú celkom o 5 500 €. Zvyšujú sa výdavky na energie a na 
interiérové vybavenie z dôvodu otvorenia denného centra na ul. vrboveckej, ako aj z dôvodu 
úprav priestorov denného centra na ul. močaranskej .  
 
10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 
 
Odbor školstva  
Výdavky na hmotnú núdzu pre základné školstvo, materské školy a špeciálne školy sa 
upravujú na základe skutočných príjmov, ktoré sú poskytované prostredníctvom ÚPSVaR na 
tento účel.  
 
09 – Vzdelávanie 
 
Odbor školstva 
Výdavky v oblasti školstva sa celkovo zvyšujú o 629 999 €. Ide jednak o premietnutie finančných 
prostriedkov poskytovaných prostredníctvom ÚPSVaR formou dotácie na stravu pre materské 
a základné školy, vrátane špeciálnych škôl, premietnutie finančných prostriedkov v rámci projektu 
„Podpora zamestnanosti v ZUŠ“ ,   ako aj zvýšenie výdavkov financovaných z vlastných zdrojov.  
     Z vlastných zdrojov sa zvyšujú výdavky o 77 000 € pre materské školy z dôvodu účinnosti novely 
zákonov č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve , kde od 
1.9.2021 je povinná predškolská výchova u detí, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou 
dochádzkou a je nevyhnutné zo strany zriaďovateľa zabezpečiť potrebný počet tried a zamestnancov. 
Mesto potrebuje otvoriť štyri triedy a to dve triedy s poldennou prevádzkou a dve triedy 
s celodennou prevádzkou s predpokladaným počtom 7 pedagogických a 2 nepedagogických 
zamestnancov (prílohy č. 9, 10).  
     Z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci projektu „Podpora zamestnanosti v ZUŠ“ sa 
zvyšujú výdavky na mzdy a odvody o 40 000 € z čoho sa riešia nárokové zložky platov zamestnancov 
ZUŠ a 10 000 € na tovary a služby na nákup výpočtovej techniky k výučbe dištančnou formou.    
 
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE 
 
Technické a záhradnícke služby 
Príspevok pre TaZS sa zvyšuje o 120 080 €. 
     K zvýšeniu príspevku dochádza z dôvodu zvýšených výdavkov na zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu vo výške 79 512 €.  
     Touto zmenou sa zároveň rieši personálny problém v oblasti separovaného zberu. Jedná 
sa o náhradu osôb vykonávajúcich práce na základe dohôd uzatvorených s ÚPSVaR, za 
zamestnancov s pracovným pomerom v TaZS  v počte  5 zamestnancov. Dôvodom sú 
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pretrvávajúce problémy s pracovnou morálkou a mimoriadne nízkym pracovným výkonom 
osôb, ktoré tieto práce doteraz vykonávali, na základe dohôd s ÚPSVaR. Príspevok na časť  
týchto výdavkov sa poskytuje vo výške 40 568 €.  
 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 
 
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3) 
Príjmy z predaja majetku sa znižujú celkom na 758 000 €, čo predstavuje reálne možnosti 
predaja majetku.  
     Z regionálneho príspevku Úradom vlády neboli mestu poskytnuté zdroje na rekonštrukciu 
kostolného námestia vo výške 200 000 €. Podpísaná zmluva je len na žiadosť o podpore 
regionálneho príspevku vo výzve č. 2 na 225 000 €.  
     Mesto sa uchádza o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu vo 
výške 50 000 € na výstavbu multifunkčného ihriska na III. ZŠ.  
     Granty na obnovu pamätníkov Červenej armády a hrádok sa len presúvajú z príjmových 
finančných operácií do kapitálových príjmov, vzhľadom k tomu, že príjem bol 
poskytovateľom realizovaný až v r. 2021.  
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4) 
 
01.1.1 – výkonné a zákonodarne orgány  
Výdavky na hardvér  sa zvyšujú z dôvodu nákupu dvoch platobných kioskov, aby sa 
zabezpečil bezhotovostný platobný styk s občanmi, vrátane štruktúrovanej kabeláže, ktoré 
budú uvedené do skúšobnej prevádzky.   
 
0.3.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná 
K platobnému kiosku  pri administratívnej budove MsÚ „A“ je potrebná inštalácia kamery 
v predpokladanej výške 2 000 €.  
 
04.4.3 – Výstavba 
Výdavky sa zvyšujú na drobné projekty vo výške 15 000 €. Finančné prostriedky sú určené na  
projekty, ktorými reagujeme na výzvy, o ktoré sa mesto uchádza v priebehu roka a ide 
o menšie projekty, napr. dopravné projektové dokumentácie, dopĺňanie DI a pod.   
 
04.5.1 – cestná doprava 
 
Synchronizácia svetelných križovatiek  Ul. Hollého - kpt. Nálepku a Ul. Hollého-
Užhorodská-Čajkovského 
Vzhľadom na realizáciu svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Hollého – Sládkoviča – 
Partizánska je potrebné z dôvodu plynulosti cestnej premávky zosynchronizovať  aj  
existujúce svetelné križovatky v predpokladanom objeme 28 000 €.  
 
PD – okružná križovatka ul. moskovská – užhorodská - Suvorovova 
Mesto plánuje realizáciu okružnej križovatky ulíc moskovská – užhorodská - Suvorovova. 
Z tohto dôvodu je plánovaných 15 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie.  
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PD – cyklotrasa po brehu Laborca 
V súčasnej dobe mesto má pripravenú PD pre územné rozhodnutie a pripravuje podklady pre 
územné konanie. Po vydaní rozhodnutia a jeho právoplatnosti, bude zadané vyhotovenie PD 
pre stavebné konanie.   
 
PD – cyklotrasa po brehu výpustného kanála 
Rovnako ako aj pri PD – cyklotrasa po brehu Laborca prebieha v súčasnej dobe aj tu   
príprava podkladov pre územné konanie. Po vydaní rozhodnutia a jeho právoplatnosti, bude 
zadané vyhotovenie PD pre stavebné konanie.   
 
PD – cyklotrasa ŽSR – CMZ 
Mesto pracuje na podkladoch pre spracovanie PD pre územné konanie. Vyšší stupeň PD 
bude nasledovať po vydaní a správoplatnení územného rozhodnutia. Mesto sa chce 
uchádzať o získanie cudzích zdrojov na financovanie realizácie stavby.  
 
PD – most cez Laborec 
Na základe záverov Správy k stavebno-technickému stavu mosta cez Laborec a spracovania 
zaťažiteľnosti mostného objektu mesto prijalo opatrenia, ktorými pripravuje čiastočnú 
uzávierku mosta, ktorými sa obmedzí prejazd nákladnej dopravy cez most a pristúpi 
k spracovaniu projektovej dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu zameraná na 
výmenu mostnej konštrukcie.  
 
Nákup úžitkových vozidiel - Multicar M29C 
V priebehu zimnej údržby, počas mesiaca január došlo v TaZS k trom závažným poruchám na 
zariadeniach zabezpečujúcich zimnú údržbu. TaZS po predchádzajúcom prieskume trhu a po 
predložení ponúk uzatvorili s firmou Unikont Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom  zmluvy o 
prenájme 2 ks multifunkčných úžitkových vozidiel Multicar M 29C s nadstavbami na zimnú a 
letnú údržbu chodníkov na dobu určitú. Mesto navrhuje zakúpiť na zimnú a letnú údržbu dve 
multicary M29C v celkovej výške 230 000 €.  
   
05.1.0 – nakladanie s odpadmi 
 
Uzatvorenie II. kazety skládky Žabany 
Naplnením kapacity skládky na nie nebezpečný odpad Žabany – II. etapa a v súlade 
s integrovaným povolením, bola určená podmienka uzavretia a rekultivácie skládky v termíne 
do 31.10.2021. TaZS mesta Michalovce v zmysle zákona o odpadoch počas prevádzky skládky 
vytvárali účelovú finančnú rezervu na jej uzavretie a finančné prostriedky pravidelne 
prevádzali na účet Ministerstva ŽP SR.   TaZS ako prevádzkovateľ skládky  požiadali MŽP SR,  
listom zo dňa 9.11.2020,  o poukázanie finančných prostriedkov z účelovej finančnej rezervy 
v sume 864 000 EUR. Nakoľko Mesto Michalovce ako zriaďovateľ TaZS zabezpečuje verejné 
obstarávanie v predmetnej veci, po prevedení finančných prostriedkov bude realizovať aj 
kapitálové výdavky v uvedenej výške.  
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06.2.0. – rozvoj obcí 
 
Zariadenie a vybavenie objektu Zlatý býk 
Pre projekt rekonštrukcia Zlatý býk sa prerozdeľujú finančné prostriedky podľa funkčnej 
klasifikácie. Celkové výdavky 93 000 € sú určené na mobilnú aplikáciu, vybavenie galérie – 
tlmočnícke zariadenie, infokiosk, dataprojektor, plátno, prezentačné panely, zabezpečenie 
galérie kamerovým systémom a poplachovým systémom narušenia a nákup 3D kamery.    
 
Florbalová hala – výstavba  
Výdavky na výstavbu florbalovej haly sa znižujú o 125 000 € z dôvodu ukončenia procesu 
verejného obstarávania. 
 
PD – kostolné námestie 
Keďže finančné zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie kostolného námestia v r. 
2020 čerpané neboli, dochádza k ich presunu do rozpočtu v r. 2021 v celkovej výške 20 000 
€.   
 
0.6.6.0- občianska vybavenosť 
 
Rekonštrukcia mestskej plavárne  
Vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie sa znižujú výdavky o 645 400 €.  
 
PD – revitalizácia medziblokových priestorov Ul. leningradská 
PD – revitalizácia medziblokových priestorov Ul. volgogradská 
V rámci pripravovanej výzvy na revitalizáciu medziblokových priestorov mesto pripravuje 
spracovanie projektových dokumentácií na tento účel. Na sídl. Východ plánuje regeneráciu 
medziblokových priestorov na Ul. leningradská  a ul. volgogradská. 
 
Prístrešky na kontajnerové stojiská 
V r. 2021 mesto plánuje vybudovanie prístreškov na kontajnerových stojiskách v zmysle 
plánu ich osadzovania v celkovej výške 125 000 € a prípravy projektovej dokumentácie vo 
výške 10 000 €.  
 
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva 
V súvislosti s rekonštrukciou plavárne, ktorá bude riešená samostatným vykurovaním, je 
potrebné zabezpečiť vykurovanie stávajúcej časti objektu Zlatý bažant a to napojením na 
verejný rozvod tepla ku kotolni centrálneho vykurovania Juh 3 v celkovom objeme 145 000 €.  
 
Výstavba multifunkčného ihriska – III. ZŠ 
Mesto sa uchádza o získanie nenávratných finančných prostriedkov na vybudovanie 
multifunkčného ihriska v areáli ZŠ na ul. moskovskej. Výška NFP môže byť 50 % 
z predpokladaných rozpočtovaných nákladov so spolufinancovaním mesta vo výške 50 %.   
 
Kuchynské zariadenia – školstvo 
Mesto získalo na nákup kuchynských zariadení pre školské jedálne pri základných školách 
finančné prostriedky vo výške 21 500 €.  
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FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5) 
 
Príjmové finančné operácie  
Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa zvyšujú o 1 661 908 € a budú použité na krytie 
kapitálových výdavkov a splátky istín úverov. Časť finančných prostriedkov vo forme grantov 
sa presúva do kapitálových príjmov, nakoľko tieto boli prijaté v r. 2021. Zároveň sa do ŠR 
v rámci zúčtovania poskytnutej dotácie vráti 8 810 € ako nepoužité zdroje na opravu 
cintorína ČA na Hrádku v zmysle vysúťaženej ceny.  
Cez príjmové finančné operácie sa napájajú aj finančné prostriedky z Technických 
a záhradníckych služieb vo výške 864 000 €, ktoré boli tvorené ako zákonná rezerva na 
uzatvorenie II. kazety skládky Žabany. V zmysle legislatívnych predpisov boli odvádzané MŽP 
SR ako účelovo viazané finančné prostriedky na uzatvorenie skládky 
 
Výdavkové finančné operácie 
Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú celkom o 185 000 €. Na lízing mesto plánuje zakúpiť 
zariadenia pre TaZS, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie zberu kuchynského odpadu 
v zmysle zákona o odpadoch od 1.7.2021. Jedná sa o nákup zberového auta, drviča 
kuchynského odpadu a umývačky kontajnerov. Lízingové splátky predpokladáme vo výške 
35 000 €, so splatnosťou 5 rokov. Zvyšujú sa aj splátky istín úverov o 150 000 € v zmysle 
platných zmlúv.  
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  MICHALOVCIACH 

 
 
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
 

zo dňa: 24. mája 2021                                             číslo: ...................... 
 
 
K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 2 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach  
 

 
schvaľuje 

 
      zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:  
 

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 35 158 580 € na 35 518 563 €, zvýšenie o 359 983 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 612 857 € na 34 505 138 €, zvýšenie o 892 281 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 3 581 812 €  na 2 827 812 €, zníženie o 754 000 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 7 498 900 € na 8 527 000 €, zvýšenie o 1 028 100 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 6 745 954 € na 9 245 352 €, zvýšenie o 

2 499 398 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 374 589 € na 4 559 589 €, zvýšenie 

o 185 000 € 
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MESTSKÁ RADA V  MICHALOVCIACH 

 
 
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
 

zo dňa: 10. mája 2021                                             číslo: ...................... 
 
 
K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 2 
 
 
Mestská  rada v Michalovciach  
 

 
odporúča  

 
      predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 na 
najbližšie rokovanie MsZ.  
 
 
 
 
        T: v texte 
        Z: ved. finančného odboru 
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