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     Zmena rozpočtu Mesta na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 5 je predkladaná v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Úpravou 
dochádza k zmene príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, pričom navrhovaným rozpočtovým 
opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný (príloha č. 6).      
Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú o 320 522 € (príloha č. 1). Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú 
celkom o 575 004 € (príloha č.2). Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 1 201 689 € (príloha č. 3) a 
kapitálové výdavky sa znižujú o 911 400 € (príloha č.4). 
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách 
predstavuje schodok vo výške 2 835 966 €. Príjmové operácie sa znižujú o 1 858 607 €,  
výdavkové finančné operácie sa nemenia.   
     Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu 
budú premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte (príloha č. 14). 
 
Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene rozpočtovým 
opatrením č. 5: 

 
BEŽNÝ ROZPOČET 
 
BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č. 1) 
 
1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY 
 
     Príjmy z podnikania a vlastníctva sa znižujú celkovo o 60 200 €. Úprava nájomného pri 
uzatvorených vnútorných prevádzkach v súlade s protipandemickými opatreniami 
a uznesením MsZ, ktorým sa dopĺňa VZN č. 101/2007, predstavuje predpokladaný pokles 
príjmov za nebytové priestory o 52 000 € a pozemkov vo výške 3 650 €. Na základe predaja 
majetku Autoservisu na ul. okružnej a objektu Sanita dochádza k poklesu príjmov 
z nájomného do konca roka vo výške 6 700 €. Za prenájom priestorov v základných školách 
sa  zvyšujú príjmy o 1 450 € a to ZŠ Ul. Moskovská 250 € a u ZŠ Ul. Krymská o 1 200 €.   
     Administratívne poplatky sa znižujú celkom o 131 300 €. Vlastné príjmy u originálnych 
kompetencií, ako aj príjmy za potraviny, sa znižujú z dôvodu prerušenia a obmedzenia 
prevádzky  ŠKD, ŠJ a CVČ v rámci núdzového stavu COVID 19 – ZŠ. Zvýšenie príjmov u CVČ pri 
ZŠ je z dôvodu výberu poplatkov od rodičov organizovaním denných letných táborov pre 
žiakov ZŠ v meste počas letných prázdnin. U prenesených kompetencií sa zvyšujú príjmy  za 
pedagogickú prax pre učiteľov, poplatky od rodičov na exkurzie a za poškodené učebnice 
(príloha č. 7).  
   Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 11 250 € z dôvodu prijatých dobropisov za energie 
a za poistenie zamestnancov.  
 
2.GRANTY A TRANSFERY 
 
Granty a transfery sa zvyšujú celkom o 500 772 €.  
      Nadácia Allianz poskytla ZŠ na ul. moskovskej grant vo výške 500 € na projekt Oudorova 
trieda – učenie vonku – kúpa učebných pomôcok na výučbu vonku. 
     Grant, ktorý mesto získalo na obnovu cintorínov vo výške 17 000 €, sa presúva z dôvodu 
správnosti zúčtovania, z kapitálových príjmov do bežných príjmov.  
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     Nadácia EPH poskytla mestu finančné prostriedky vo výške 5 000 na nákup interaktívnych 
tabúľ pre III. ZŠ, IV. ZŠ a V. ZŠ. 
     Nadácia PONTIS poskytla mestu grant vo výške 280 € na dobrovoľnícku činnosť.  
     MDS boli poskytnuté granty vo výške 2 560 €. Nadácia SPP poskytla grant vo výške 2 260 € 
v rámci projektu „Pomáhame spolu“ na zakúpenie dezinfekcie a germicídnych žiaričov. Na 
bežné prevádzkové výdavky bol poskytnutý grant fyzickou osobou vo výške 300 €.   
     V rámci transferov verejnej správy dochádza k celkovému zvýšeniu o 475 432 €. Upravujú 
sa príjmy na prenesený výkon štátnej správy (príloha č. 9), ďalej transfery zo štátneho 
rozpočtu na základe jednotlivých oznámení ministerstiev a príjmy z nenávratných finančných 
prostriedkov.  
     Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva dochádza k zvýšeniu o 294 325 €, 
z dôvodu úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe 
rozpočtových opatrení z  OÚ Košice.   
     MŠ VVaŠp SR poskylo pre MŠ Vajanského finančné prostriedky vo výške  1 000 € v rámci 
projektu  „Múdre hranie“ – na podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh 
a didaktických pomôcok. 
     Transfery pre ZŠ sa zvyšujú celkom o 15 900 €, z toho: 
- transfer zriaďovateľa sa znižuje o 13 800 € z dôvodu, že mimoškolská činnosť 
a organizovanie akcií na ktoré boli finančné prostriedky určené sa pre pandémiu COVID 19 
neuskutočnili  
- zvýšenie o 29 700 € - ZŠ P. Horova – projekt MŠVVaŠp „Modernejšia škola“ – zariadenie 
   tried nábytkom 
Na projekty pre základné školy boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1 300 € 
takto: 
                 800 € - ZŠ Moussona – 60 € olympiáda AJ, 370 € olympiáda biolog., 120 € 
                 dejepis a 250 € – RJ  - OÚ Košice 
                 300 € – ZŠ Krymská – olympiáda z biol. – OÚ Košice 
                 200 € – ZŠ P. Horova – olympiáda z matematiky – OÚ Košice 
     Na základe oznámenia MV SR sa zvyšujú finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej 
správy v oblasti matriky o 20 574 €, údržbu vojnových hrobov o 3 831 €, na sčítanie 
obyvateľstva o 44 067 € pre  MsÚ a 390 € pre MDS.  
     ÚPSVaR poskytol mestu transfer vo výške 684 € na refundáciu nákladov spojených 
s prácou osobitného príjemcu. 
     Na testovanie v rámci protipandemických opatrení súvisiacich so šírením COVID-19 boli 
mestu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 83 300 €.  
     Zahraničné granty sa zvyšujú o 44 943 €. K úprave v príjmovej časti projektu Thru-art 
dochádza podľa skutočného čerpania ukrajinského partnera a schválenej žiadosti za 1. 
reportovacie obdobie od 1.10.2019 do 30.9.2020, uvedené finančné prostriedky tvoria 
transfer pre ukrajinského partnera.   
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BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2) 
 
01.1.1 -  Výkonné a zákonodarne orgány 
 
Útvar prednostu  
 
Výdavky na úhradu odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena, ktoré podľa 
ekonomickej klasifikácie vydanej MF SR patria do kategórie transferov, sa zvyšujú o  174 000 
€. K zvýšeniu výdavkov dochádza z týchto dôvodov: 
Dňa 10.08.2021 bolo Mestu Michalovce doručený rozsudok Krajského súdu Košice zo dňa 
20.07.2021 v konaní vedenom pod sp. zn. 6Co/91/2020 vo veci odvolania proti rozsudku 
Okresaného súdu Michalovce sp. zn. 16C/151/2016 zo dňa 29.11.2019 (ďalej len 
„rozhodnutie“), na základe ktorého Krajský súd Košice (ďalej len „odvolací súd“) potvrdil 
rozhodnutie Okresného súdu Michalovce (ďalej len „súd prvej inštancie“) a uložil Mestu 
Michalovce povinnosť zaplatiť žalobcovi 36 026,98 € s 5,05 % ročným úrokom od 10.05.2016 
do zaplatenia a 37 568,56 € s 5,05 % ročným úrokom od 07.11.2016 do zaplatenia, to všetko 
do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, čo predstavuje čiastku 94 000 € s príslušenstvom. 
Predmetom konania bol nárok žalobcu – spoločnosť INPREGA a.s. na náhradu za obmedzenie 
jeho vlastníckeho práva k pozemkom zriadením zákonného vecného bremena v zmysle 
zákona č. 66/ 2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“) a náhrada za 
užívanie nehnuteľností, vlastnícky mu patriacich ako verejné priestranstvo z titulu 
bezdôvodného obohatenia. Pozemky sú umiestnené pod/pri ulicami/iach Karola Kuzmániho, 
Štefana Kukuru a Sama Chalúpku a uplatňovaný nárok je za obdobie rokov 2013 – 2016. 
Na Krajskom súde Košice (odvolací súd) v súčasnej dobe prebiehajú ešte dve konania, a to 
konanie sp. zn. 2Co/114/2020 o zaplatenie 36 557,68 € s 5,05 % úročným úrokom 
z omeškania od 11.06.2015 do zaplatenia a konanie sp. zn. 19C/247/2016 (sp. zn. Okresného 
súdu Michalovce) o zaplatenie 25 105,29 € s 5 % ročným úrokom z omeškania od 17.02.2017 
do zaplatenia. Mesto Michalovce k dnešnému dňu objektívne nedokáže určiť dátum 
rozhodnutia odvolacieho súdu a však s prihliadnutím na skutočnosť, že odvolací súd (Krajský 
súd Košice) si doteraz neosvojil Mestom Michalovce predloženú najnovšiu rozhodovaciu prax 
Najvyššieho súdu SR (ktorá by podporovala tvrdenia mesta, a tak zabezpečila jeho úspešnosť 
v konaniach), Mesto je nútené vytvoriť finančnú rezervu vo výške 80 000 € pre 
predpokladaný neúspech v prebiehajúcich súdnych sporoch.  
 
Odbor hospodárenia s majetkom 
Výdavky na opravy sa zvyšujú celkom o 3 831 €. Na údržbu vojnových hrobov boli MV SR 
poskytnuté zdroje vo výške 3 831 €.  
 
01.3.3. – Všeobecné služby 
 
Organizačný odbor 
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky sa zvyšujú na základe 
oznámenia MV SR o 20 574 €.  
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01.6.0. – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 
 
Organizačný odbor 
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti sčítania obyvateľstva sa zvyšujú na 
základe oznámenia MV SR o 44 067 €. 
 
02.2.0. – Civilná ochrana  
 
Organizačný odbor 
Výdavky na testovanie obyvateľstva z dôvodu protipandemických opatrení ochorania COVID-
19 sa zvyšujú o 83 300 € na základe poskytnutých zdrojov MV SR.  
 
03.1.0. – Policajné služby 
 
Mestská polícia 
Výdavky na všeobecný materiál a údržbu v mestskej polícii sa znižujú o 4 000 € na základe 
očakávaného čerpania výdavkov. 
 
04.5.1. – Cestná doprava 
 
Odbor výstavby, ŽP a MR 
 
Na základe predložených výkazov o výkonov, nákladov a tržbách za rok 2020, požaduje 
dopravca doplatok náhrady straty vo verejnom záujme za rok 2020. Po vzájomnom 
odsúhlasení straty vo verejnom záujme  je potrebné navýšenie rozpočtu o sumu 49 000 €.  
 
 
05.6.0. – Ochrana životného prostredia 
08.2.0. – Kultúrne služby 
 
Odbor informatizácie a grantov 
 
U nenávratných finančných dotácií dochádza len k presunu z kultúrnej oblasti do oblasti 
životného prostredia vo výške 500 € z dôvodu prijatých žiadostí podľa jednotlivých oblastí. 
 
06.2.0. – Rozvoj obcí  
 
Odbor informatizácie a grantov 
 
Nákup a inštalácia interaktívnych tabúľ pre III. ZŠ, IV. ZŠ a V. ZŠ predstavuje výšku 7 700 €, 
ktoré sú spolufinancované nadáciou EPH vo výške 5 000 €. 
 
Odbor sociálnych vecí 
 
Výdavky na dobrovoľnícku činnosť sa zvyšujú o 280 € na základe poskytnutých zdrojov 
nadáciou PONTIS na uvedený účel.  
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Odbor výstavby 
 
Mesto Michalovce v rámci realizácie stavby „Revitalizácia historického parku Kerta“ 
potrebuje mať podľa záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu uzatvorenú 
zmluvu na zabezpečenie pamiatkového archeologického výskumu, preto je potrebné 
navýšenie finančných prostriedkov o 26 000 €.  
 
06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná  
 
Odbor hospodárenia s majetkom 
 
K zvýšeniu výdavkov v obytných blokoch D a E na ulici mlynskej vo výške 12 500 € dochádza 
z dôvodu potreby opravy kanalizačných rozvodov a rozvodov vody, elektriny a opravy 
sanitárnej techniky. V bloku MMB sa výdavky zvyšujú o 7 000 €  z dôvodu plánovaných opráv 
a výmeny zastaralého zariadenia bytov. Výdavky budú hradené z fondu opráv a údržby, ktorý 
sa v rámci príjmových finančných operácií zvyšuje o uvedenú výšku pri jednotlivých blokoch.   
 
08.1.0. -  Rekreačné a športové služby 
 
Odbor informatizácie a grantov 
 
Výdavky pre šport sa zvyšujú o 8 000 € a sú určené pre občianske združenie MŠK IUVENTA 
Michalovce, ktorého Mesto  je zakladateľom, z dôvodu postupu ženského tímu 
v medzinárodných pohároch a turnajoch.  
 
10.2.0. – Staroba 
 
Michalovský domov seniorov 
 
Výdavky MDS sa zvyšujú o poskytnuté granty a transfery v celkovej výške 2 950 €, ktoré sú 
zdôvodnené v príjmovej časti (príloha č. 13).   
 
Opatrovateľská služba 
 
Výdavky na opatrovateľskú službu sa znižujú o 12 000 € z dôvodu nižšieho počtu 
opatrovaných osôb.  
 
09 – VZDELÁVANIE 
 
Výdavky na vzdelávanie sa celkom zvyšujú o 150 825 €.  
Výdavky na originálne kompetencie sa znižujú celkom o 91 150 € (príloha č. 8), z toho:  
1. mzdy a odvody sa zvyšujú o 19 700 €: 
- u ŠKD - zvýšenie o 10 000 € - zvýšenie o 14 000,- € u ZŠ, Ul. Švermu  z dôvodu vyplatenia 
nárokových zložiek platov - zvýšenie o 1 vychovávateľku v ŠKD od septembra 2021 vzhľadom 
na počet detí, vyplatenie životných jubileí a zníženie príjmov z dôvodu viacnásobnej 
karantény na I. stupni ZŠ pre COVID 19, zníženie u ŠKD pri  ZŠ, Ul. Krymská o 4 000,- €, 
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- u CVČ – zvýšenie o 6 200 € je z dôvodu úhrady miezd a odvodov vychovávateľom za denné 
letné tábory pre žiakov ZŠ v meste počas letných prázdnin z poplatkov od rodičov,    
- u MŠ – zvýšenie o 4 000 € - je z dôvodu vyplatenia nárokových zložiek platov pre 
pedagogických zamestnancov (zvýšenie kvalifikácie),      
- u ŠJ pri ZŠ – zníženie o 500 € - u ŠJ pri ZŠ, ul. Švermu zníženie o 3 000 € z dôvodu úspory 
zastavením prevádzky počas COVID 19 a zvýšenie u ŠJ pri ZŠ, Ul. Moskovská , z dôvodu 
zabezpečenia stravovania detí pre MŠ, Ul. Mlynská od 1.9.2021 podľa požiadaviek RÚVZ,   
 
2. tovary a služby sa znižujú o 18 850 €: 
- u ŠKD – zníženie o 2 000 € - u ŠKD pri ZŠ, Ul. Švermu - úspora na energiách a službách počas 
karantén,   
- u MŠ - zvýšenie  o 4 050 € - z dôvodu vyplatenia odchodného pre zamestnancov pri 
odchode do starobného dôchodku, ktorí to oznámili zamestnávateľovi v mesiaci júni 2021,   
- u ZUŠ – zvýšenie o 50 € - získané príjmy a použitie na materiál pre výučbu, 
- u ŠJ pri MŠ – zvýšenie o 1 000 € - na vybavenie školskej kuchynky pri otvorenej triede, 
- ŠJ pri ZŠ – zníženie o 21 950 € - z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky pre COVID 19  
 
3. potraviny ŠJ sa znižujú o 92 000 €: - z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky v ŠJ – 
COVID 19  
 
Výdavky na prenesené kompetencie sa zvyšujú o 326 075 € (príloha č. 10),  z toho: 
1. mzdy a odvody- zvýšenie o 117 100 € ide o vykrytie platov zamestnancov - získanie 
atestácií, kreditov, platových postupov za pedagogickú prax, životné jubileá 60 rokov 
a úpravy rozpočtu zo strany OÚ Košice – nenormatívne finančné prostriedky,  
 
2.  tovary a služby - zvýšenie o 208 975 € na vykrytie príspevku na rekreáciu pre 
zamestnancov v zmysle platných predpisov, údržby na školách, vybavenie tried, použitie 
získaných transferov a grantov na organizovanie vedomostných a športových súťaží a rozpisu 
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na lyžiarsky kurz, školu v prírode, 
príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.   
 
     Bežné výdavky pre neštátne školy a školské zariadenia sa znižujú o 84 100 € v zmysle 
platných predpisov a z dôvodu uvedenej úpravy výdavkov škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta (príloha č. 11). 
 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 
 
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3) 
 
Príjmy z predaja majetku sa zvyšujú o 392 000 €. Na základe vyhodnotenia súťažných 
návrhov v rámci vyhlásených obchodných verejných súťaží na odpredaj majetku mesta je 
predpoklad navýšenia nateraz rozpočtovaných príjmov z predaja budov a pozemkov.  
     Mesto bolo úspešné v projekte „zvýšenie miery zhodnocovania komunálneho odpadu so 
zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ a získalo nenávratný finančný 
príspevok vo výške 665 000 €. Podobne aj pri projekte „moderné technológie“ Mesto získalo 
nenávratné finančné prostriedky vo výške 110 580 €.    
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     Nadácia ČSOB poskytla mestu finančné prostriedky vo výške 5 000 € na priechod pre 
chodcov na ul. moskovskej.    
     Nadácia SPP poskytla mestu finančné prostriedky vo výške 6 000 € na dobudovanie 
detského ihriska na ul. nad Laborcom. 
     Spoločnosť OBI poskytla mestu finančné prostriedky vo výške 5 000 € na dobudovanie 
detského ihriska na ul. nad Laborcom.   
     Okresným úradom Košice boli poukázané finančné prostriedky vo výške 14 990 € na 
nákup kuchynských zariadení pre školské jedálne pri základných školách.  
     Príjmy na obnovu cintorínov vo výške 17 000 € sa presúvajú do bežných príjmov, z dôvodu 
správnosti zúčtovania finančných prostriedkov podľa poskytnutého účelu.  
     K zvýšeniu príjmov pri projekte Thru-art o 20 119 € dochádza podľa schválenej žiadosti za 
1. reportovacie obdobie od 1.10.2019 do 30.9.2020.  
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4) 
 
04.5.1. – Cestná doprava 
 
Nasvetlenie priechodu pre chodcov – Ul. moskovská 
Navýšenie rozpočtu o 19 000 € pre účely nasvetlenia priechodu pre chodcov bolo potrebné 
kvôli bezpečnosti chodcov, ale najmä detí v blízkosti areálu základnej školy.  
 
05.1.0. – Nakladanie s odpadmi 
 
Projekt GASTRO 
Výdavky na projekt GASTRO predstavujú čiastku  700 000 €. Jedná sa o nákup zariadenia, 
vybavenia a stavby pre potreby projektu „zvýšenie miery zhodnocovania komunálneho 
odpadu so zameraním na kuchynský odpad“.  
 
Projekt Moderné technológie 
Výdavky na projekt „moderné technológie“ vo výške 116 400 € budú použité na nákup 
zariadenia - váh s čítačkou a riadiacou jednotkou na zberové vozidlá, monitorovacích a 
parsportizačných kamier  na zberové vozidlá a vozidlo MsP. 
 
06.2.0. – rozvoj obcí 
 
Kostolné námestie - rekonštrukcia 
Výdavky na rekonštrukciu kostolného námestia sa znižujú pre rok 2021 o 440 000 €, 
presúvajú sa do roku 2022. Je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Je spracovaná 
projektová dokumentácia. Zabezpečujú sa vyjadrenia pre vydanie stavebného povolenia 
a podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania.   Ukončenie stavby bude v roku 2022.  
 
0.6.6.0- občianska vybavenosť 
 
Rekonštrukcia mestskej plavárne 
Výdavky na rekonštrukciu mestskej plavárne sa znižujú pre rok 2021 o 1 332 600 €, presúvajú 
sa do roku 2022. Je vydané stavebné povolenie, ktoré zatiaľ  nie je právoplatné. Je ukončené 
verejné obstarávanie, na základe ktorého zhotoviteľom stavby je spoločnosť SYTIQ a.s. 
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Bratislava. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia bude odovzdané 
stavenisko. Doba realizácie prác podľa Zmluvy o dielo je 18 mesiacov.  
 
Detské ihrisko nad Laborcom   
Nadácia SPP(6 000 €) a spoločnosť OBI (5 000 €) poskytli Mestu Michalovce finančné zdroje 
na výstavbu a na doplnenie prvkov detských ihrísk. Tieto zdroje budú použité pre doplnenie 
hracích prvkov na DI pri bloku V2 na Sídlisku na Stráňanoch, zvýšené o 1 000 € 
dofinancovanie z vlastných zdrojov.  
 
09.6.0.-Vedľajšie služby v školstve 

Kuchynské zariadenia 

Výdavky na kuchynské zariadenia  pre školské jedálne sa zvyšujú o 13 800 €, vzhľadom na ich 
nefunkčnosť a zastaralosť. Rozdelenie finančných prostriedkov podľa jednotlivých jedální je 
uvedené v prílohe č. 12.   

 
FINANČNÉ OPERÁCIE (príloha č. 5) 
 
Príjmové finančné operácie 
Zdroje z fondu rezerv napojené v rozpočte sa znižujú o 105 507 €, vzhľadom na zvýšené 
kapitálové príjmy z predaja majetku. Čerpanie bankových úverov vzhľadom k tomu, že 
nebudú realizované práce v predpokladanom rozsahu pri rekonštrukcii plavárne 
a kostolného námestia, sa presúva vo výške 1 772 600  € do r. 2022.   
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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: 26. augusta 2021                                             číslo: ...................... 
 
 
K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 5 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach  
 

 
schvaľuje 

 
      zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:  
 

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 35 518 563 € na 35 839 085, zvýšenie o 320 522 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 34 593 948 € na 35 168 952 €, zvýšenie o 575 004 € 
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 2 827 812 € na 4 029 501 €, zvýšenie o 1 201 689 € 
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 8 447 000 € na 7 535 600 €, zníženie o 911 400 €  
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú z 9 254 162 € na 7 395 555 €, zníženie  

o 1 858 607 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 559 589 € 
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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: 16. augusta 2021                                             číslo: ...................... 
 
 
K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 5 
 
 
Mestská rada v Michalovciach  
 

 
o d p o r ú č a  

 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2021 rozpočtovým opatrením č. 5 predložiť na 
najbližšie rokovanie MsZ.   
 
 
 
       T: v texte 
 
       Z: ved. finančného odboru 
 
 


	Mesto Michalovce
	Mestský úrad
	Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
	K bodu:
	ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č.5
	Predkladá:  Ing. Oľga Bereznaninová
	Michalovce, august 2021
	BEŽNÝ ROZPOČET
	BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č. 1)
	1.NEDAŇOVÉ PRÍJMY
	Príjmy z podnikania a vlastníctva sa znižujú celkovo o 60 200 €. Úprava nájomného pri uzatvorených vnútorných prevádzkach v súlade s protipandemickými opatreniami a uznesením MsZ, ktorým sa dopĺňa VZN č. 101/2007, predstavuje predpokladaný pokles...
	Iné nedaňové príjmy sa zvyšujú celkom o 11 250 € z dôvodu prijatých dobropisov za energie a za poistenie zamestnancov.
	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  MICHALOVCIACH
	K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 5
	Mestské  zastupiteľstvo v Michalovciach
	MESTSKÁ RADA V  MICHALOVCIACH
	K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 5
	Mestská rada v Michalovciach

