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1. Úvod 

   Rok  2016  bol  pre Michalovce  napriek  viacerým  problémom  rokom  úspešným. Opäť  sme 
dokázali  zrealizovať  viaceré  investičné  zámery.  Pokračovali  sme  v rekonštrukcii  spevnených 
plôch  na  Sídlisku  juh,  opravili  cesty  a chodníky  v ďalších  častiach  individuálnej  bytovej 
výstavby. Rozsiahlou  rekonštrukciou prešli priestory Základnej školy na Moskovskej ulici  i jej 
vysunutého  pracoviska  na Mlynskej  ulici.  Ďalšie  opravy  priestorov  sme  zrealizovali  v  ZŠ  na 
Komenského ulici, v Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici a najmä v objekte ZŠ na 
Školskej  ulici.  Opravili  sme  spevnené  plochy  vo  väčšine  našich materských  škôl,  úpravami 
prešli  aj  priestory mestského  úradu  a  investovali  sme  aj  do  rekonštrukcie  ďalších  úsekov 
našich tepelných rozvodov. 
Veľmi nás teší, že k skrášleniu mesta prispela aj  investícia štátu do objektov okresného súdu 
a hasičskej  stanice,  investície  KSK  do  objektu  Hvezdárne  a Gymnázia  P.  Horova,  i viaceré 
súkromné investície do ich obchodných a prevádzkových priestorov. 
K mnohým  z uvedených  investícií  prispeli  aj  návštevy  významných  osobností.  Osobitne  si 
ceníme návštevu prezidenta SR Andreja Kisku a predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý nám 
priniesol  aj  dar,  milión  eur  na  dobudovanie  nášho  zimného  štadióna,  aj  keď  s jeho 
rekonštrukciou sme v roku 2016 nemohli začať pre nevysporiadané pozemky. 
Okrem  už  spomínaných  dvoch  najvyšších  ústavných  činiteľov  sme  v Michalovciach  mali 
možnosť privítať aj viacerých ministrov, štátnych tajomníkov i predsedov KSK a PSK. 
Významné návštevy  sme mali nielen  z radov politikov. Pri príležitosti ME  v halovom  futbale 
kňazov, ktorých dejiskom  i spoluorganizátorom  spolu  s Košickou gréckokatolíckou eparchiou 
a KSK  bolo naše mesto, sme privítali nielen niekoľko stoviek kňazov zo šestnástich európskych 
krajín, ale aj vysokých cirkevných hodnostárov, arcibiskupa Bobera a biskupa Chautura. 
Vzácnymi hosťami boli aj osobnosti zo sveta kultúry. Práve tejto oblasti, ako významnej súčasti 
života mesta, sme v uplynulom roku venovali veľkú pozornosť. I vďaka tomu sme u nás mohli 
vidieť Luciu Bílú, Donských kozákov, Cigánskych diablov, Lenku Filipovú, Tublatanku, Helenine 
oči,  Roba  Opatovského,  Kollárovcov,  Ondreja  Kandráča,  Ruský  balet  zo  Sankt  Peterburgu, 
Radošinské naivné  divadlo,  Jozefa Banáša, Milku  Zimkovú,  Simu Martausovú, Borisa  Filana, 
Martina Dejdara, Desmod, Richarda Müllera, Michala Hudáka, Honzu Nedvěda, DJZ Prešov, 
Andreu  Verešovú, Miss  Slovensko  2016  Kristínu  Činčurovú,  Luciu  Hablovičovú  či módnych 
návrhárov Janu Jurčenko, Františka Mikloška i našu rodáčku  Idu Šándor. 
Ako  prví  na  Slovensku  sme  v predpremiére  videli  muzikál  nášho  rodáka  Janka  Ďurovčíka 
Atlantída i jeho ďalší muzikál Na skle maľované.  
Som veľmi rád, že v Michalovciach sa okrem nich predviedli aj ďalší naši známi rodáci, Milan 
Zimnýkovaľ, Lucia Lapišáková, Nika Karch, že ku kultúrnemu dianiu tak ako vždy prispel aj FS 
Zemplín, Divadlo pri fontáne, či takmer všetky folklórne skupiny, ktoré v meste máme.  Veľmi 
ma teší, že popri našom mestskom kultúrnom stredisku sa na kultúrnych aktivitách podieľali 
nielen zariadenia KSK: Zemlínske osvetové stredisko, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, 
Zemplínske  múzeum  a  Hvezdáreň,  ale  aj  viacero  privátnych  spoločností  ako  Nika  Press, 
Freedom, P&R Production a ďalší. 
Rovnako ako kultúrny, bohatý bol aj športový život v meste. Hádzanárky  Iuventy opäť získali 
všetko,  čo  sa  v domácich  súťažiach  získať  dá  a popri  tom  nás  dôstojne  reprezentovali  aj 
v medzinárodných  súťažiach.  Futbalisti  zachovali  pre mesto  najvyššiu  súťaž,  v ktorej  nás  aj 
v jeseni  reprezentovali veľmi dobre. Štart do nového  súťažného  ročníka mali veľmi dobrý aj 
hokejisti a  ich doterajšie popredné postavenie v súťaži dáva nádej,  že aj v hokeji by  sme už 
možno čo nevidieť mohli súťažiť s tými najlepšími na Slovensku. Historický postup do najvyššej 
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republikovej  súťaže  sa  podaril  futbalistkám  MFK  Zemplín  Michalovce  i dorastencom 
hokejového  klubu HK Mládež. Keďže  v najvyššej  súťaži  aj naďalej účinkujú naše  florbalistky  
i džudistky,  ktoré  v roku  2016  získali  strieborné  medaily,  a keďže  mnoho  úspechov 
zaznamenali  naši  športovci  aj  v individuálnych  športových  odvetviach,  môžeme  aj  zo 
športového hľadiska hodnotiť uplynulý rok ako veľmi úspešný a vydarený.    
Za rovnako úspešný môžeme považovať uplynulý rok aj z pohľadu hodnotenia škôl. Na základe 
kritérií  spoločnosti  INEKO  sú medzi desiatimi najlepšími  školami  Slovenska dve michalovské 
základné školy, ZŠ T. J. Moussona a ZŠ na Okružnej ulici, avšak dlho v desiatke najlepších bola 
aj  tretia  z našich  škôl,  ZŠ  na  Komenského  ulici.  Veľmi  potešujúcim  je  aj  fakt,  že medzi 
pätnástimi najlepšími školami v kraji sú aj dve naše ďalšie, ZŠ na Ulici J. Švermu, ZŠ na Školskej 
ulici.  
Ako  úspešný  môžeme  hodnotiť  uplynulý  rok  aj  v ďalších  oblastiach.  Externé  finančné 
prostriedky sme získali na viaceré z uvedených  investičných aktivít, na vytvorenie selfie bodu 
v centre mesta a aj na spoločný projekt s partnerským mestom Užhorod, vďaka ktorému sme 
vydali  ďalšiu  hodnotnú  knižnú  publikáciu,  zaujímavý  film  o meste  a vytvorili  upútavky  na 
významné stavby v meste. Vďaka ďalším  takto získaným peniazom sme mohli  rozšíriť aj sieť 
opatrovateľských  služieb  v domácom  prostredí,  a môžeme  tak  konštatovať,  že  ani  v roku 
2016 sme nezľavili z vysokej úrovne poskytovania sociálnych služieb v meste.  
Za významnú považujeme aj skutočnosť, že do rodiny našich partnerských miest pribudlo prvé 
slovenské mesto, Liptovský Mikuláš, od ktorého sa budeme snažiť získať čo najviac skúseností 
predovšetkým z oblasti rozvoja cestovného ruchu. 
Aj keď toho, čo považujeme za pozitívne, bolo v uplynulom roku viac ako negatív, nemôžeme 
sa vyhnúť ani im. Už druhý rok nás veľmi trápili súdne spory, ktoré mesto viedlo a zvlášť ten, 
ktorý  nás  značne  ohrozoval,  nás  zamestnával  aj  v uplynulom  roku.  Aj  keď  všetky  spory 
ukončené  ešte  nie  sú,  už  môžeme  povedať,  že  najväčšie  nebezpečenstvo  sa  javí  ako 
zažehnané, avšak za cenu, že nás to stálo dosť veľa peňazí, ktoré by sme radšej investovali do 
niečoho iného.  
V roku  2017  chceme  naďalej  investovať  do  rekonštrukcie  verejných  priestranstiev  i do 
objektov, ktoré sú v majetku mesta. Chceme aj naďalej pokračovať v rekonštrukcii Sídliska juh 
a peniaze, ktoré by si vyžadoval nový parkovací systém, chceme použiť radšej na rekonštrukcie 
ciest a chodníkov v častiach IBV i na rekonštrukcie tých našich škôl, kde ešte investovať treba. 
Veríme,  že  v priebehu  roka  začneme  i dokončíme  dostavbu  nášho  zimného  štadióna,  že 
zrealizujeme  v spolupráci  s našim MFK  ďalšiu  časť  rekonštrukcie  futbalového  štadióna  a že 
popri  tom  pripravíme  celý  rad  projektových  dokumentácií  potrebných  k investíciám,  ktoré 
chceme zrealizovať v roku 2018. 
Veríme, že aj Košickému samosprávnemu kraju sa podarí dokončiť rekonštrukciu múzea, aby 
sme my mohli následne rekonštruovať Kostolné námestie a park Kerta. 
Rovnako  veríme,  že  spoločnosti  Svet  zdravia  sa  podarí  ukončiť  výstavbu  nového  objektu 
Nemocnice novej generácie i začať riešiť ostatné objekty, ktoré k nemocnici patria. 
Popri tom dúfame, že nič z toho pozitívneho, na čo sme si už zvykli, sa nezmení. Chceme, aby 
v meste  aj  naďalej  bola  bohatá  ponuka  kultúrnych  a športových  podujatí,  chceme,  aby 
Michalovce aj v ďalších ukazovateľoch boli tým ozajstným srdcom Zemplína. 
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2.     Všeobecné údaje 
Rozloha mesta: 
52,81 km2 (k 3. 3. 1991) 
 
Počet obyvateľov:  
38 377 (k 1.1.2016) 
 
Nadmorská výška: 
114 m n. m. 
 
Poloha: 
Severná časť Východoslovenskej nížiny, zavlažovanej stredným tokom rieky Laborec. 
 
Mesto  leží  v  srdci  Zemplína,  je  administratívnym  sídlom  okresu  a  centrom 
juhovýchodného  regiónu  Slovenska.  Je  vstupnou  bránou  rekreačnej  oblasti  Zemplínska 
šírava. Brehy rieky Laborec sa stali sídlom prvých obyvateľov  tejto oblasti už pred 7  tisíc 
rokmi.  Strategická  poloha mesta  dala  základ  pre  vznik  tradičných  i  klasických  remesiel, 
obchodu a neskôr priemyselnej výroby v odevníctve, stavebníctve, keramike, strojárstve, 
elektrotechnike a v potravinárstve. 
 
Dnešné moderné Michalovce  sú domovom  takmer 40  tisíc obyvateľov.  Stali  sa  centrom 
vzdelanosti, obchodu a turistiky na Zemplíne. Okrem stredných škôl s viac ako 40‐ročnou 
tradíciou sú tu etablované pobočky dvoch vysokých škôl: pobočka Podnikovohospodárskej 
fakulty Košice a fakulty VŠ zdravotníctva  a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. 
  
Turistickým  ruchom  a  rekreačným  zázemím  boli  Michalovce  známe  najmä  v  80‐tych 
rokoch minulého storočia. Druhá najväčšia vodná plocha Slovenska  ‐ Zemplínska šírava  ‐ 
vďačí  za  jedinečné  klimatické  pomery  svojej  geografickej  polohe.  Je  známa  najväčším 
počtom  slnečných a  tropických dní v  roku. Najbližšie  rekreačné  stredisko  (Biela hora)  sa 
nachádza len 3 kilometre od mesta. Aj ďalšie strediská ‐ Hôrka, Vinianske jazero, Medvedia 
hora, Kaluža, Kamenec, Klokočov a Paľkov  ‐  sú mimoriadne priaznivé na kúpanie, vodné 
športy, rybolov a pešiu turistiku do okolitých hôr. Južné svahy kopcov sú pokryté vinicami. 
Jazero Morské oko (Veľké Vihorlatské jazero) a blízky vrch Sninský kameň sú mimoriadne 
často  navštevované  nielen  domácimi  ale  stále  častejšie  aj  zahraničnými  turistami  z 
okolitých  susedných  krajín.  Atrakciou  sú  aj  turistické  trasy  malebného  pohoria 
Vihorlatských vrchov, ktoré sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti. 
 
História mesta 
Michalovce a ich okolie boli pre svoju priaznivú polohu a surovinové zdroje vyhľadávané a 
osídľované od paleolitu po stredovek. V období mladšej doby bronzovej, ktorá znamenala 
vrcholné  obdobie  v  spracovaní  bronzu  ako  civilizačného  kovu,  bola  táto  oblasť 
pravdepodobne  severovýchodným  centrom  v  rámci  karpatskej  kotliny  a  spolu  s  južným 
Potisím  mala  podstatný  podiel  pri  stykoch  s  mimokarpatskými  oblasťami.  Dejiny 
Michaloviec ovplyvnila významne prítomnosť Keltov a neskôr obdobie  rímskych vplyvov. 
Archeologické  výskumy  potvrdili  zakladanie  sídlisk  v  tomto  území  i  v  dobe  sťahovania 
národov  v  6.storočí  Slovanmi. Nedostatok  písomných  správ  o Michalovciach  z  obdobia 
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ranného feudalizmu nahrádzajú archeologické nálezy v 9.‐ 11. storočí v lokalite Michalovce 
– Hrádok, ako i nález základov najstaršej architektúry na terajšom Kostolnom námestí. 
  
Doteraz najstaršia  písomná zmienka sa viaže k r. 1244, kde sa Michalovce spomínajú ako 
osada ‐ possessio Mihal. V  listine z r.1258 sa Michalovce spomínajú ako praedium Mihal, 
čo  znamená  stredisko  panstva.  Priaznivá  poloha  Michaloviec  na  brehu  Laborca  a 
križovatke  ciest,  pomohla  prerásť  dedine  v mesto.  Stalo  sa  tak  pravdepodobne  v  13. 
storočí, lebo už v roku 1290 sa spomína v Michalovciach fara a kostol zasvätený p. Márii. V 
tom istom roku sa spomínajú už aj 4 mlyny a v r. 1335 pri miestnej fare aj latinská škola s 
vlastnou budovou. K najstaršej časti  ‐ Slovenskej ulici pribúdajú ďalšie osady a majere. V 
druhej polovici 13. storočia prichádzajú do mesta nemeckí osadníci. 
 
O stále významnejšom postavení Michaloviec ako prirodzeného strediska hospodárskeho, 
spoločenského života v 14. storočí hovoria záznamy ako z r. 1346 – právo mýta, v r. 1374 
sobotné  trhy  a  od  r.  1399  výročný  jarmok.  Prvý  záznam  o Michalovciach  ako  oppidum 
(mesto)  je datovaný  v  roku 1416,  ďalším  významným  krokom hospodárskeho  rozmachu 
bolo  udelenie  práva  dvoch  výročných  jarmokov  v  r.1449.  Pre  rozvoj  obchodovania mal 
význam dobrý stav komunikácií a preto v r.1441 dochádza k sprechodneniu močarísk a k 
výstavbe mosta cez rieku Laborec. 
  
V  15.  storočí  sa  Michalovce  stali  najvýznamnejším  hlavným  trhovým  strediskom  z  12 
mestských sídiel rozložených na východoslovenskej nížine. Centrum mesta bol hrad ‐ sídlo 
feudálnej  rodiny  Sztárayovcov,  ktorí  takmer  7  storočí  ovládali mesto  a  podvihorlatskú 
oblasť.  Prvý  cech,  a  to  ševcovský,  bol  v Michalovciach  založený  v  roku  1651.  V  r.1674 
pribudli  ďalšie  cechy  ‐  krajčírsky,  gombičkársky,  kožušnícky  a  v  r. 1698  cech  čižmárov  a 
mäsiarov.  Mesto  Michalovce  je  možné  charakterizovať  ako  zemepánske.  V  rámci 
zemplínskej  župy  sa  stali  centrom  4.  slúžkovského  okresu  a  od  roku  1773  niesol  názov 
michalovský. Pomerne plynulý vývin do polovice 16. storočia vystriedalo až do začiatku 18. 
storočia  obdobie  stagnácie  a  úpadku.  Na  konci  tohto  neblahého  obdobia  zaniklo  65 
osadlostí aj hrad. V 17. storočí ho nahradili prestavbou na renesančný kaštieľ a v r. 1772 sa 
dostaval grécko ‐ katolícky farský kostol. 
  
Výrazný rozvoj mestu prinieslo znova až obdobie 19. storočia. V roku 1828 tu pracovalo 49 
remeselníckych  dielní,  ktoré  zastúpili  všetky  druhy  (22)  remeselnej  výroby  licenčne 
vykonávaných na Zemplíne. V okolí Michaloviec bolo do roku 1874 niekoľko priemyselných 
podnikov miestneho  významu  (škrobárne,  liehovary, mlyny,  tehelne)  s malým  počtom 
pracovných príležitostí. Pre rozvoj výroby a podnikania malo značný význam vybudovanie 
železničnej trate Michalovce – Medzilaborce v r.1874, ako  i vybudovanie Prvej Uhorsko – 
holičskej  dráhy  v  roku  1871.  Tak  vznikli  ďalšie  potravinárske  a  priemyselné  závody  ‐ 
pivovar, dve tehelne a parný mlyn. Od roku 1876 pôsobia v meste aj lekári – od roku 1876 
je  zriadená nemocnica, od  r. 1896  vydávanie novín  Felso  Zemplén, od  r. 1805  triviálna, 
neskôr štátna škola, od roku 1804 malo mesto poštový úrad, od r. 1873 tlačiarne. V roku 
1885  obecná  rada  iniciovala  vytvorenie  hasičského  zboru,  zabezpečila  prvé  verejné 
osvetlenie.  Sprievodným  javom  18.  storočia  bola  nezamestnanosť  a  odchod  hlavne 
roľníkov za prácou do baní v USA, Belgicku a Francúzsku. 
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Charakter prevažne poľnohospodárskeho mesta, ktoré mali Michalovce do obdobia roku 
1945, zmenil značný počet novovzniknutých priemyselných podnikov po roku 1945. V 50 – 
60tych  rokoch  20.  storočia  pribudli  závody  na  spracovanie  poľnohospodárskych 
produktov,  textilu,  strojárske  a  stavebné  podniky.  Medzi  ne  patrili  Poľnohospodársky 
nákupný a zásobovací podnik, Východoslovenské mliekarne, Východoslovenské pekárne a 
cukrárne,  Slovenské  sladovne,  Východoslovenské  hydinárske  závody,  Odevné  závody, 
Odeta  –  výrobné  družstvo.  Jedným  z  najväčších  závodov  je  Vihorlat  Snina  s  exportom 
svojich  výrobkov  a  z  ďalších  sú  to Naftové  doly,  Závod  na  výrobu  keramických  dlaždíc, 
Pozemné stavby, Inžinierske stavby. 
 
Pamiatky Mesta 
Barokovo‐klasicistický kaštieľ rodu Sztáray. Dnes sídlo Zemplínskeho múzea 
Kaštieľ – do dnešných dní zachované bývalé sídlo šľachtickej rodiny Sztárayovcov – patrí k 
najcennejším historickým architektúram na území Michaloviec. Od roku 1957 je sídlom 
Zemplínskeho múzea. 
 
Rotunda 
Rotunda a kamenná platňa s doteraz nerozlúšteným nápisom (objavená bola počas 
výskumu v interiéri rotundy) patria do dnešných dní medzi veľké záhady slovenskej 
archeológie. Zvyšky rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, ktoré dokladajú 
udomácňovanie kresťanstva v regióne Zemplína, boli objavené a skúmané v 70. rokoch 20. 
storočia.  
 
Gotický rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie zo 14. storočia 
Nový kostol, zasvätený Panne Márii (bola i patrónkou uhorských kráľov), dali v 
Michalovciach koncom 13. storočia postaviť páni z Michaloviec (Nagymihályiovci). Chrám 
sa nachádzal vo vtedajšom centre, neskôr zrejme stál v strede námestia.  
 
Gréckokatolícky Chrám sv. Ducha z rokov 1934 ‐ 1935, postavený v neobyzantskom slohu 
Základy kláštora redemptoristov začali kopať v septembri 1930, posviacka základného 
kameňa kláštora sa uskutočnila 12. októbra 1930, stavebné práce boli ukončené v roku 
1931. Chrám bol 27. mája 2012 slávnostne vyhlásený za Baziliku minor. 
 
Gréckokatolícky farský Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 
V polovici 18. storočia bohoslužby pre michalovských uniatov (neskôr gréckokatolíkov) 
vysluhoval v tunajšom rímskokatolíckom kostole duchovný z Topolian.  
 
Radnica z roku 1928 ‐ sídlo Mestského úradu v Michalovciach 
Pôvodná „varošska chiža“ stála neďaleko rímskokatolíckeho farského kostola, od roku 
1880 samospráva sídlila v súkromnej budove na Hlavnej ulici. V rokoch 1927 – 1928, na 
mieste bývalého súkromného domu, postavila firma Barkány z Prešova pre michalovskú 
samosprávu novú budovu (jej projekt vypracoval Ľudovít Oeschläger).  
 
Bývalá banka ‐ dnes regionálne kultúrne stredisko a meštiansky dom (pod kupolou) 
V roku 1911 bol na vtedajšom Deákovom námestí postavený nový bankový palác 
Michalovskej obchodnej a úverovej banky, a. s., ktorý do dnešných dní patrí ku klenotom 
architektúry Michaloviec. 
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Kaplnka sv. Antona Paduánskeho 
Kaplnka na Hôrke (Hrádku) je považovaná za voľnú kópiu gotickej Kaplnky sv. Michala v 
Košiciach. S myšlienkou postaviť neogotickú kaplnku – rodinnú hrobku rodiny 
Sztárayovcov – prišiel gróf Anton Sztáray.  
  
Budova Zlatý býk 
 V 30. rokoch 19. storočia máme v Michalovciach písomne doloženú krčmu „U Býka“ – tá 
však nemala nič spoločné s mladším a slávnejším menovcom. V rokoch 1905 – 1906 si na 
mieste svojho zboreného domu jeden z najbohatších Michalovčanov – Gabriel Strömpl – 
dal postaviť nový poschodový hotel „Zlatý býk“, ktorý bol odvtedy najväčším a 
najreprezentatívnejším zariadením svojho druhu v celom mestečku.  
  
Banková budova 
 Pôvodný objekt bol postavený v 19. storočí. Začiatkom 20. storočia v priestoroch na 
poschodí sídlila najstaršia michalovská banka, na prízemí bola krčma a rozličné obchodíky. 
Okolo roku 1912 lekárnik a bankár, jeden z najbohatších a najvplyvnejších Michalovčanov 
– Bartolomej Czibur – inicioval prestavbu tejto budovy v štýle uhorskej secesie.  
  
Budova Groszovho paláca 
 Na týchto miestach sa pôvodne rozprestierali bažiny, v 19. storočí tu už stál hostinec grófa 
Sztárayho.Samotný objekt Groszovho paláca bol vybudovaný okolo roku 1905 v štýle 
miestnej secesie maďarskej proveniencie (architektmi budovy boli G. Papp a F. Szabolcs, 
pôvodným priezviskom Grosz – názov paláca je preto odvodený od jeho mena). 
  
Budova starého súdu  
 V druhej polovici 18. storočia v tejto budove sídlil Soľný úrad, ku ktorému patrili i sklady 
(tie boli situované v rozsiahlom areáli, ktorý neskôr – v 19. storočí – ohradili vysokým 
kamenným múrom). V druhej polovici 19. storočia tu bol umiestnený slúžnovský úrad. V 
povedomí ľudí však objekt zostal ako sídlo súdnej moci s vlastnou väznicou – do dnešných 
dní sa preto zachovalo pomenovanie „starý súd“. 
 
Symboly mesta 
Erb mesta 
V modrom štíte zo zlatej koruny vyrastá strieborné opevnenie s bránou a dvoma vežami, 
na ktorých sedia dva k sebe otočené vtáky, držiace zobákmi strieborný prsteň. 
 
Zástava a vlajka mesta 
Vlajka mesta Michalovce je zložená z dvoch rovnakých obdĺžnikových častí, v hornej časti 
je modrá farba, v dolnej časti je žltá farba. Pomery jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím 
chvostom, t.j. zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky, Je pripevnená k žrdi tak, 
aby sa dala vztyčovať a spúšťať. 
Zástava mesta Michalovce je tvorená podľa mestskej vlajky, avšak rozmery látky, ktorá je 
pripevnená k žrdi nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami. 
 
Farby mesta 
Farby mesta Michalovce sú modrá a žltá. 
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Znelka mesta 
Pod Vihorlatom, v kraji zemplínskom 
mám mesto najdrahšie. 
Vždy slávu mu daj, v srdci uchovaj, 
moje Michalovce krásne. 
Ja som hrdý Michalovčan, 
svoje mesto mám tak rád, 
v láske do smrti bi moje 
srdce pre to mesto Zemplína. 
Ja som hrdý Michalovčan, 
moje srdce bije preň, v šťastí a zdraví, 
Pán Boh požehnaj 
toto mesto Zemplína 
 
Logo a heslo mesta 
Logo mesta je tvorené symbolom srdca, vo farbách mesta s heslom „Michalovce – srdce 
Zemplína“. 
 
Pečať mesta 
Tvarové riešenie vnútrajšku pečate zodpovedá znaku mesta Michalovce. Okolo vnútornej 
kružby je umiestnený kruhopis s legendou: MESTO MICHALOVCE. 
 

2.1. Účtovná jednotka, ktorá je zároveň konsolidujúcou jednotkou 
Názov: Mesto Michalovce 
Sídlo: Námestie osloboditeľov č. 30 
IČO:  325 490 
DIČ: 2020 739 039 
Forma hospodárenia: obec 
Štatutárny zástupca: Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Zástupca primátora mesta : MUDr. Benjamín Bančej 
Hlavná kontrolórka mesta: Ing. Marta Bobovníková 
 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. Bančej Benjamín, MUDr.  
     Štefánikova 68, volebný obvod  III.  
 2. Bobík Jozef, Ing.  
     Moyzesova 14, volebný obvod  IV.  
 3. Braník Vladimír, Ing. 
    G. Zvonického 4, volebný obvod  III.  
 4. Cibereová Jana, PhDr. 
    Tichá 1A, volebný obvod  II. 
 5. Ďurovčík Ján, Ing., CSc. 
    Okružná 32,  volebný obvod  III.  
 6. Eštok Ján, Mgr. 
    Liesková 13,  volebný obvod  I. 
 7. Farkaš František, MUDr.  
    L. N. Tolstého 8, volebný obvod  IV. 
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 8. Gejguš Mirko, Ing. Mgr. 
    Odbojárov 4,  volebný obvod  III. 
9. Goda Dušan, MUDr. 
    Okružná 52, volebný obvod  II. 
10. Horňaková Marta, PhDr. 
     Janka Borodáča 4, volebný obvod V. 
11. Kapitán Jaroslav, Ing. 
    Tulipánová 1, volebný obvod  V. 
12. Kostovčík Vladimír, MVDr.   
      Močarianska 105, VI. 
13. Kuchta Pavol, MUDr. 
    Dobrianskeho 31,  volebný obvod II. 
14. Lipčák Štefan, MUDr. 
    M. Rázusa 2, volebný obvod  VI. 
15. Makohus Jozef, MUDr.  
    Tehliarska 33, volebný obvod  IV. 
16. Mihalečko Ján, MUDr. 
   Hurbanovo nábrežie 15,  volebný obvod  II. 
17. Nebesník Martin, Mgr. 
   Jilemnického 56, volebný obvod III. 
18. Paľovčík Ján, MUDr.  
     Margaretová 1, volebný obvod V. 
19. Prunyi Tibor, MUDr.   
     J.I.Bajzu 18, volebný obvod II. 
20. Rohoň Ľubomír, MUDr. 
   Hrnčiarska 5, volebný obvod I. 
21. Sidivárová Lýdia, RNDr.   
    Boženy Nemcovej 11, volebný obvod  IV. 
22. Sokologorský Jozef, Ing. 
    Štefánikova 64, volebný obvod I. 
23. Stričík Michal, Ing., PhD.   
     Topolianska 13, volebný obvod V. 
24. Valiska Jozef, MUDr. 
     Jána Palárika 12, volebný obvod I.  
25. Várady Ján, Mgr. 
      Užhorodská 29, volebný obvod II. 

Mestská rada:   

1. MUDr. Benjamín Bančej 
2. PhDr. Jana Cibereová 
3. Ing. Ján Ďurovčík 
4. MUDr. Pavol Kuchta 
5. MUDr. Jozef Makohus 
6. MUDr. Ján Mihalečko 
7. MUDr. Ján Paľovčík 
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2.2. Konsolidované účtovné jednotky 
Mesto  Michalovce  je  zakladateľom  všetkých  rozpočtových  organizácií  (ďalej  RO), 
príspevkových organizácií (ďalej PO) a obchodných spoločností uvedených v tabuľke č. 1, kde 
je zároveň uvedená aj výška konsolidovaného podielu v obchodných spoločnostiach.   
                   
tab.č.1 

organizácia  typ  podiel  štatutárny zástupca 

          

1. ZŠ T.J.Moussona 4  RO     Mgr. Kocúrová 

2. ZŠ J. Švermu 6  RO     Mgr. Kobilicová 

3. ZŠ Moskovská 1  RO     Mgr. Hvizdová 

4. ZŠ Komenského 1  RO     Mgr. Činčár 

5. ZŠ Školská 2  RO     Mgr. Vjest 

6. ZŠ Okružná 17  RO     Mgr. Kanocová 

7. ZŠ Krymská 5  RO     Mgr. Porvaz 

8. ZŠ kpt. Nálepku 16  RO     Mgr. Pavolko 

Základná umelecká škola Štefánikova 20  RO     Mgr. Hersteková 

21. MŠ S.H.Vajanského 5  RO     Veľková  

Michalovský domov seniorov   RO     PhDr. Popaďáková 

MsKS   PO     PhDr. Tomková 

TaZS    PO     Ing. Oleár 

TV Mistrál s.r.o.  s.r.o.  100%  Mgr. Pakánová 

SMM s.r.o.  s.r.o.  100%  Ing. Mojsejová  

 
Mesto  ovláda  rozpočtové  a príspevkové  organizácie  vo  svojej  zriaďovateľskej  pôsobnosti 
a dcérske  spoločnosti.  Pri  konsolidácii  bola  použitá  metóda  úplnej  konsolidácie.  Touto 
metódou sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahrňujú dcérske účtovné jednotky verejnej 
správy,  účtovné  jednotky  ku  ktorým  má  Mesto,  ako  materská  účtovná  jednotka  vzťah 
ovládania, teda rozhodujúci vplyv. Pri použití tejto metódy boli:  
* eliminované vzájomné transakcie (pohľadávok, záväzkov, nákladov, výnosov, kapitálu,   
   medzivýsledku) 
* prispôsobené účtovné výkazy účtovných jednotiek 

 
2.3. Plnenie úloh Mesta  

 
     Základnou úlohou Mesta  je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov 
Mesta.  Pre  naplnenie  základných  úloh  má  Mesto  spracované  a schválené  strategické 
a koncepčné  materiály,  o plnení  ktorých  priebežne  informuje  obyvateľov  Mesta,  kde  sú 
hodnotené tieto hlavné priority Mesta:  
* vytváranie podmienok pre vyšší hospodársky rast mesta  
* zabezpečovanie starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc s osobitným zameraním na      
   ľudí v seniorskom veku  
* sústavné zlepšovanie podmienok pre rozvoj mladej generácie  
* vytváranie predpokladov pre stabilitu rodín, osobitne mladých rodín  
* skvalitňovanie úrovne životného prostredia a dopravnej infraštruktúry v meste  
* zvyšovanie bezpečnosti občanov a ich majetku  
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HOSPODÁRSKY ROZVOJ 
     V oblasti hospodárskeho rozvoja  je snaha prispieť rokovaniami s kompetentnými štátnymi 
orgánmi k príchodu nových  investorov a vytváraniu nových pracovných možností. Mesto má 
pripravené  lokality,  ako  priemyselné  zóny  pre  nových  investorov.   Mesto  ponúka  v rámci 
svojich  pracovných  kontaktov  aj  možnosť  podnikania  v  starých  priemyselných  zónach. 
V prípade  záujmu  potenciálnych  nových  investorov  je  pripravené  rokovať  s  vlastníkmi 
nehnuteľností  o  možnostiach  ich  využitia  aj  vo  väzbe  na  využitie  možností  majetku  vo 
vlastníctve Mesta.  
      Významnú  pomoc Mesto  poskytuje  aj  drobným  podnikateľom  v meste  a to  tým,  že  im 
umožní prenajímať  si od mesta nehnuteľnosti, pričom  sa  zohľadní  ich podiel na  zhodnotení 
tohto majetku mesta. Mesto prenajíma 30 objektov, prostredníctvom odboru hospodárenia s 
majetkom  (ďalej OHsM) pre 150 nájomcov, prostredníctvom správcu Mestského kultúrneho 
strediska  (ďalej MsKS)  pre  47  nájomcov  a Technických  a záhradníckych  služieb  (ďalej  TaZS)  
pre 5 nájomcov. Nájomcami, za spoluúčasti Mesta bolo zhodnotených 20 priestorov. Mesto 
podporuje  podnikateľov  aj tým,  že  prenajíma  pozemky,  prevažne  na  účely  umiestnenia 
drobných  predajných  zariadení,  vrátane  terás  (v počte  45).  Pozemky  sa  prenajímajú  aj 
v prípade vybudovania prístupových ciest a parkovísk (42) a iných účelov.  
 
SOCIÁLNA OBLASŤ 
     Hlavnou  prioritou  Mesta  v oblasti  poskytovania  sociálnych  služieb  je  rozvoj  terénnej 
opatrovateľskej služby (ďalej OS), ktorá je zameraná na pomoc prijímateľovi sociálnej služby v 
domácom prostredí. Táto služba je z dlhodobého hľadiska k životu klienta najšetrnejšia. V roku 
2016 mesto zabezpečilo výkon OS prostredníctvom zamestnancov Mesta – 94 opatrovateľov, 
ktorý  poskytovali  túto  službu  121  klientom.  Ročné  náklady  na  OS  predstavovali  v r.  2016 
466 098 €. Mesto v roku 2016 prvýkrát získalo externé zdroje   v rámci Národného   projektu 
opatrovateľskej  služby  na  úhradu miezd  45  opatrovateliek  na  plný  úväzok  od  1.2.2016  do 
31.7.2018.  V rámci  schváleného  počtu  úväzkov    v predmetnom  projekte  sa mestu  podarilo 
v jednotlivých mesiacoch roka 2016 poskytnúť domácu opatrovateľskú službu nasledovnému 
počtu klientov a zamestnať nasledovný počet opatrovateľov: 
 

Rok 2016  Opatrovatelia 
v projekte 

Prijímatelia 
soc. služby v 
projekte 

Plné úväzky  Polovičné 
úväzky 

Prepočítané na 
plné úväzky 

Február  40  70  26  24  38 

Marec  40  70  26  24  38 

Apríl  40  70  26  24  38 

Máj  50  70  26  24  38 

Jún  57  81  27  30  42 

Júl  56  81  26  30  41 

August  56  80  26  30  41 

September  55  80  25  30  40 

Október  57  80  29  28  43 

November  57  80  29  28  43 

December  55  79  26  29  40,5 

 

Mesto ďalej zabezpečovalo tzv. pobytové sociálne služby v kombinovanom sociálnom 
zariadení – Michalovský domov seniorov (MDS). Jedná sa o nasledovné sociálne služby: 

‐ zariadenie pre seniorov 
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‐ zariadenie opatrovateľskej služby 
V MDS  sa  poskytovali  sociálne  služby  pre  občanov,  ktorí  spĺňajú  podmienky  stanovené 
zákonom  č.  448/2008  o sociálnych  službách  a  iné  služby  v sociálnej  oblasti mesta,  ktoré  sa 
poskytujú ako dobrovoľná sociálna výpomoc mesta. V zariadení pre seniorov sa v roku 2016 
poskytla  služba  celkovo  224  klientom.  Celkovo  bolo  v  roku  2016  ukončené  poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení pre seniorov pre 37 klientov a pre 40 klientov sa začala sociálna 
služba poskytovať. 
     Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) je sociálna služba poskytovaná na určitý čas  
plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno  
poskytnúť domácu opatrovateľskú službu. Podmienkou poskytovania sociálnej služby  ZOS je 
rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého  
pobytu žiadateľa o sociálnu službu. Táto sociálna služba je poskytovaná v MDS s kapacitou 25  
miest. Využitie predmetnej kapacity zariadenia bolo v roku 2016 sto percentné. 
     V priestoroch  MDS  Mesto  zabezpečuje  pre  externé  fyzické  osoby  s trvalým  pobytom 
v meste Michalovce aj  iné služby, a to dobrovoľnú sociálnu výpomoc mesta, v nasledujúcom 
rozsahu:  
‐ spoločné stravovanie dôchodcov a určených skupín občanov mesta 
‐ pranie a žehlenie pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta 
‐ služby pedikúry pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta 
‐ rehabilitačné služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta 
      Mesto poskytuje aj sociálnu službu v Kombinovanom dennom stacionári pre deti  (bývalé 
detské  jasle). V kombinovanom  dennom  stacionári  sa  poskytuje  denná  zdravotno‐výchovná 
a rehabilitačná  starostlivosť  počas  pracovných  dní,  ak  osobnú  celodennú  a riadnu  
starostlivosť z vážnych dôvodov nemôžu zabezpečiť rodičia. Kapacita zariadenia je 55 detí.  
     Mesto zabezpečuje financovanie aktivít denných centier pre seniorov na území Mesta 
a prevádzku 8 denných centier. Denné centrá sú ambulantnou sociálnou službou určenou pre 
seniorov mesta. Ide o kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity pre 
seniorov Mesta organizovaných MsÚ a vedúcimi denných centier.  V roku 2016 evidovalo 8 
denných centier, s počtom cca 800 seniorov. 
     Mesto zabezpečovalo  v r.  2016  aj  výkon  terénnej  sociálnej  práce  v lokalite  Angi mlyn   s 
cieľom zlepšovania  životných  a sociálnych  podmienok  obyvateľov  tejto  lokality. Od  januára 
2016 Mesto zamestnávalo dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov na dobu určitú, 
z vlastného mzdového fondu. Od mája 2016 vykonávala terénnu sociálnu prácu v lokalite Ulice 
mlynskej aj  jedna dobrovoľníčka  (počas obdobia 6 mesiacov), ktorej mzdu a pracovné odevy 
a pomôcky hradil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.   Títo pracovníci vybavili v r. 2016 cca 
420 klientov a riešili resp. intervenovali v cca v 2 800 prípadoch. 
     V rámci  benefitov  a svojpomocných  činností mesto  v r.  2016  zabezpečovalo  pre  určenú 
skupinu príjemcov aj tzv. jednorázovú dávku v hmotnej núdzi. Jednorazová sociálna výpomoc 
je  určená  v zmysle VZN  na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej  situácie  jednotlivých  žiadateľov  – 
občanov mesta, ktorých príjem  je pod hranicou životného minima a spĺňajú podmienky VZN. 
V roku 2016 bola táto pomoc poskytnutá 41 jednotlivcom a 35 rodinám s maloletými deťmi. 
     Mesto  je  osobitným  príjemcom  prídavku  na  dieťa  priemerne  pre  74  rodín  mesačne. 
Prídavky  na  deti  sú  realizované  prostredníctvom  zmluvných  obchodných  zariadení.  Ide 
o špeciálnu  formu využitia štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti a dávok v hmotnej 
núdzi  pre  deti  a rodičov  na  ulici  Mlynskej,  Gerbovej,  Žabany  a Staničnej.  Okrem  týchto 
finančných príspevkov  je mesto osobitným príjemcom aj  rodičovského príspevku, príspevku 
pri  narodení  dieťaťa  a iných  dávok  v súlade  s platnou  legislatívou.  Mesto  je  aj  osobitým 
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príjemcom dávok v hmotnej núdzi u nájomcov bytov na ul. Mlynskej. Prostredníctvom OHsM 
je v týchto bytoch Mesto osobitným príjemcom v 27  rodinách.   
     Mesto  zabezpečuje  v zmysle  zákona  o sociálnej  kuratele  aj  poskytovanie  príspevkov  na 
obnovu  a  úpravu  rodinných  pomerov  dieťaťa,  na  dopravu  do  detských  domovov  v  zmysle 
zákonných  ustanovení    na  požiadanie  rodičov  detí,  prípadne  detského  domova.  Mesto 
doposiaľ prispieva na tvorbu úspor 4 deťom v zmysle platného zákona.  

 

RODINNÁ POLITIKA  

     Zvýšenú  pozornosť  Mesto  venuje  bytovej  otázke.  Je  záujem  nadobudnúť  kúpou  alebo 
vlastnou  výstavbou  minimálne  jeden  ďalší  bytový  dom  do  svojho  vlastníctva  na  základe 
získania  externých  finančných  zdrojov,  prípadne  riešiť  rekonštrukciu  internátu  na  Ul. 
partizánskej s prispôsobením na účely bývania. V súlade s územným plánom budú navrhnuté 
garážové lokality, ktoré budú postupne ponúkané na odpredaj.  

 
ŠKOLSTVO 
  Mesto  je zriaďovateľom 8 materských škôl, 1 základnej umeleckej školy, 8 základných 
škôl, 16 školských  jedálni, z toho 8 pri MŠ a 8 pri ZŠ, pri základných školách  je zriadených 8 
školských klubov detí a 7 centier voľného času.       

Materské školy sú originálnou kompetenciou mesta. Počet detí   v roku 2016 bol 940 
a v posledných  rokoch  sa  pohybuje  od  930  do  950,  u detí,  ktoré majú  1  rok  pred  plnením 
povinnej školskej dochádzky je to od 310 do 320 detí. Tento počet  detí je ovplyvnený hlavne 
migráciou rodičov za prácou.  

V základných  školách  Mesto  zabezpečuje  činnosť  ako  prenesenú  kompetenciu. 
K výrazným zmenám počtu žiakov nedošlo.   Skutočný počet žiakov za sledované obdobie bol  
4 095 žiakov.  
   Výchovno‐vzdelávací proces v materských školách a základných školách  bol zabezpečený po 
personálnej i materiálnej stránke. V oblasti personálnej bol zabezpečený zodpovedajúci  počet 
kvalifikovaných  zamestnancov  k počtu  prijatých  detí,   vytvorený  potrebný  počet    tried 
i delenie tried na skupiny pri výučbe daných predmetov. V oblasti materiálnej boli vytvárané 
vhodnejšie  podmienky  a to  hlavne  údržbou  aj  dopĺňaním  moderných  učebných 
pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky v triedach aj odborných učebniach.  

V školských  jedálňach bol v roku 2016 počet stravovaných detí   pri MŠ 490 a pri ZŠ 2 
867. Počet  stravovaných detí v MŠ  je 100%  ‐ né. V  školských  jedálňach pri ZŠ  to bolo   70% 
k celkovému  počtu  žiakov  na  ZŠ,  čo  je  potešujúce  z pohľadu  zdravej  výživy  detí.  Diétne 
stravovanie podľa vydaných materiálno‐spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR 
sa  nerealizovalo  pre  nezáujem  rodičov.  Stravovanie  detí  v  školských  jedálňach  bolo 
zabezpečené  v  súlade  s  vyhláškou  o  školskom  stravovaní.  V  školských  jedálňach  boli 
dodržiavané odporúčané výživové dávky podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie 
sú  vytvorené  finančné  limity,  ktoré  sa  upravujú  podľa  pokynov  MŠVVaŠ  SR  a  v  prípade 
výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek tomu je stravovanie  finančne dostupné pre deti 
a žiakov.  

Počet detí v školských kluboch detí pri  základných  školách bol  za  sledované obdobie 
1 226  a oproti  roku  2015  bol  zvýšený,  vzhľadom  na  zvýšený  záujem  zo  strany  rodičov 
o ich umiestnenie.  Podľa  počtu  detí  prihlásených  do  školských  klubov  detí,  bol  vytvorený 
zodpovedajúci počet oddelení  a vychovávateliek v počte 45.   

Centrá voľného času v roku 2016 navštevovalo 964 detí, v oddeleniach zameraných na 
športovú,  umeleckú,  prírodovednú  i  spoločenskú  činnosť.  Najväčší  záujem  bol  o športovú 
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činnosť.  Išlo  o pravidelnú  činnosť  kde  sa  deťom  venovali  vychovávatelia,  ale  aj  externí 
zamestnanci ‐ tréneri v jednotlivých druhoch športu.  

V základnej  umeleckej  škole  v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta  bol  počet  žiakov  za 
sledované obdobie 1 126,  z toho v skupinovej  forme vzdelávania  to bolo 666 a individuálnej 
forme  to  bolo  461  žiakov.  Zvýšený  záujem  žiakov  bol  o výtvarný  a tanečný  odbor.  ZUŠ  si 
dlhodobo  udržiava  vyrovnaný  počet  žiakov  podľa  možných  kapacít,  ktorí  sa  vzdelávajú 
v štyroch odboroch ‐ výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno‐dramatickom.  Umelecké 
vzdelávanie zabezpečovali kvalifikovaní učitelia, pre príslušný odbor  a o kvalite výučby svedčia 
úspechy,  ktoré  žiaci  tejto  školy  získali  na  krajských,  celoštátnych  ale  aj  medzinárodných 
súťažiach. 

V meste v roku 2016 pôsobili aj neštátne školy a školské zariadenia, a to dve cirkevné 
MŠ, jedna cirkevná ZŠ a tri súkromné základné umelecké školy. Výchovno‐vzdelávací proces si 
riadia príslušní zriaďovatelia podľa toho, akého zamerania je škola resp. zariadenie. Zo strany 
mesta boli vytvorené podmienky pre  bezproblémový chod týchto škôl a školských zariadení. 
 
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA, MIESTNY ROZVOJ  

V rámci  posudzovania  investičných    zámerov,  projektových  dokumentácií  stavieb  na 
území  mesta  bolo  vydaných  146  záväzných  stanovísk  z  hľadiska  územno‐plánovacieho  a 
ochrany životného prostredia pre účely konania podľa ustanovení stavebného zákona. V roku 
2016 prebiehal proces obstarávania územného plánu. V júni 2016 prebehlo oznámenie začatia 
prerokovania  návrhu  riešenia  Zmien  a doplnkov  č.  6  ÚPN.  Ďalej  bol  začatý  proces 
prerokovania  strategického  dokumentu  k ZaD  č.  6  ÚPN.  Uskutočnilo  sa  viacero  rokovaní 
k pripomienkam  k ZaD  č.6  ÚPN,  boli  zaslané  žiadosti  o vyjadrenie  podľa  požiadaviek 
dotknutých orgánov. 

V rámci predprojektovej prípravy investičných aktivít boli zabezpečované  vyjadrovania 
k existencii  a vytýčeniu  podzemných  vedení,  geometrické  a porealizačné  zamerania  stavieb, 
polohopisné  a vyškopisné  zamerania,  vytýčenia  hraníc  pozemkov,  posudky  k projektovým 
dokumentáciám,  statické  posudky,  energetický  audit.  Boli  spracované  zmeny  a doplnky 
k územnému plánu mesta, štúdia Kostolného námestia, štúdia sadových úprav pri Okresnom 
súde,      štúdia  stavebných úprav Zimného  štadióna,  štúdia modernizácie Mestskej plavárne, 
štúdia  priechodu  pre  chodcov  Ul.Kuzmányho–Ul.  prof.  Hlaváča–A.  Markuša,  štúdia 
bezpečných priechodov pre chodcov na Ul. Užhorodskej, štúdia  zjednosmernenia Ul. Mikulaša 
Aleša, štúdia upokojenia dopravy Ul.T.J.Moussona, štúdia uzávierky časti Ul. obchodnej počas 
akcií mesta,  štúdia kamery Angi mlyn, spracovanie  rozpočtu IV. ZŠ.                                                                         

V rámci  investičných  akcií  Mesto  zrealizovalo  rekonštrukciu  časti  tepelného 
hospodárstva  (TH). U miestnych komunikácií   bola zrealizovaná rekonštrukcia Ul.  J. Murgaša 
včítane  chodníka  po  celej  dĺžke  ulice.  Ďalej  sa  pokračovalo  v rekonštrukcii  miestnych 
komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu sídlisko  JUH  II. Etapa, a  to priestor ohraničený 
ulicami Saleziánov,  J. Matušku a J. Murgaša pri bytových domoch K3, L3, M3, parkovisko pri 
objekte  Zlatý  bažant,  sídlisko  JUH  III.  Etapa,  a to  priestor  ohraničený  ulicami Okružná,  J.A. 
Komenského, J. Murgaša a J. Matušku pri bytových domoch A2, B2, C2, D2 a R2. Zrealizovali sa 
chodníky a komunikácie na Ul. A. S. Makarenku a Ant. Bernoláka. Ďalej na Ul. Fr. Kráľa v úseku 
od Ul. kpt. Nálepku po Ul. P.  I. Čajkovského sa zrealizoval chodník, odvodnenie komunikácie 
a komunikácia, potom komunikácia a parkovisko za objektom Zlatý býk.  

V rámci  škôl a školských  zariadení boli  zrealizované multifunkčné  ihriská na V.ZŠ   Ul. 
školská.    Rovnako  na   tej  istej  škole  (V.  ZŠ  Ul.  Školská)  boli  rekonštruované  priestory 
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telocvične, chodba,  šatne a hygienické zariadenia. Vymenené boli rozvody kúrenia a príprava 
TÚV. Ďalej bola  v roku 2016 ukončená rekonštrukcie  III.ZŠ na Ul. mlynskej. 
   Boli  spracované  projektové  dokumentácie  na  rekonštrukciu  Kostolného  námestia  a  
riešenia  križovatky  ulíc  Partizánska,  Andreja  Sládkoviča  a Jána Hollého.  Ďalej  sa  projektovo 
pripravilo nasvetlenie priechodu pre chodcov Ulica Kuzmányho – Prof. Hlaváča a upokojenie 
dopravy na Ul. Moskovskej, a PD pre územné rozhodnutie riešenia križovatky ulíc Partizánska, 
Andreja Sládkoviča a Jána Hollého. Realizácia týchto projektov bude v nasledujúcom období. 
     Na úseku stavebného poriadku Mesto v r. 2016 zabezpečovalo výkon činnosti stavebného 
úradu  pre  24  obcí,  kde  bolo  vydaných:  31  územných,  184  stavebných  a 108  kolaudačných 
rozhodnutí. Pri zmenách užívania stavby bolo 15 prípadov správneho konania, 24 dodatočne 
povoľovaných stavieb a vydaných bolo 19 búracích povolení. Počet  ohlásení drobných stavieb 
a stavebných úprav bolo 130. Počet vydaných rozhodnutí špeciálny stavebným úradom v roku  
2016 bolo 39. V roku 2016 mesto zabezpečovalo výkon činnosti stavebného úradu pre 24 obcí. 
     Na  úseku  miestneho  rozvoja  bolo  vydaných  39  stanovísk   k  podnikateľskej  činnosti 
právnických a fyzických osôb k umiestneniu prevádzok na území mesta, rovnako aj stanovísk k 
času predaja v obchode, službách a prevádzkach medicínskych zariadení a ambulancií lekárov.  
Ďalej  bolo  vydaných  14  osvedčení  pre  súkromne  hospodáriacich  roľníkov,  39  stanovísk  a 
rozhodnutí k umiestneniu a prevádzkovaniu hazardných hier v prevádzkach na území mesta 
a bol vykonávaný dozor nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách a podmienok určených 
v  individuálnej  licencii udelenej Mestom.   V rámci povoľovania  vjazdu do pešej  zóny mesta 
bolo vydaných 52 povolení na vjazd, 22 povolení na osobitné užívanie verejného priestranstva 
za  účelom  dočasného  umiestnenia  letnej  terasy,  9  povolení  umiestnenia  stavebného 
zariadenia  pre  stavby  (lešenie,  a pod.),  42  povolení    rozkopávok,  podvrtávok  miestnych 
komunikácií  a zelene,  5  umiestnení  skládok  stavebných  a iných materiálov,  19  kultúrno  –
propagačných  akcií  právnických  a fyzických  osôb,  36  povolení  ambulantného  a občasného 
predaja na verejnom priestranstve, 89 povolení verejných zbierok na verejnom priestranstve, 
28  povolení  dočasného  zabratia  verejného  priestranstva  zábavnou  atrakciou  a cirkusom,  6 
povolení dočasného parkovania na vyhradenom mieste, 1 plechovú garáž, ďalej 82 povolení 
na  trvalé parkovanie motorových vozidiel osobami  s preukazom TŽP a 13 povolení na výrub 
stromov. 
     Na Štátny fond rozvoja bývania bolo prijatých, overených a zaslaných 6 žiadosti  na obnovu 
bytových  budov.    V rámci  zabezpečenia    dodržiavania  zákonných  podmienok  realizácie 
podporených stavieb bolo v  roku 2016 zrealizovaných 45 kontrol na stavbách v rámcu okresu 
Michalovce,  podporených  z  prostriedkov  Štátneho  fondu  rozvoja  bývania  a 113  kontrol 
čerpania podpory podľa osobitného predpisu.  
             V rámci agendy súpisných čísel   bolo vydaných   94 rozhodnutí a oznámení o pridelení 
súpisných  a orientačných  čísel.  V zmysle  zákona 125/2015  Z.z. o registri  adries pokračovala 
v roku 2016  oprava, dopĺňanie chýbajúcich a zadávanie nových súpisných a orientačných čísel 
budov  registra  adries  ,  kde  bolo  zapísaných    2373  súpisných  čísel  (zápis  a  doplnenie) 
a odstránenie  486  chybných  adries,  113  orientačných  čísel  (zápis  a  zmena)  a 7  zánikov 
orientačných  čísel. Ďalej v registri boli zaznamenané opravy a zmeny, ako zánik 5 ulíc  (napr. 
Fučíka), ktoré sa v registri ešte stále objavovali a zápis nezadanej už existujúcej ulice Vinianska 
cesta, ktorá tam chýbala.     
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Na úseku životného prostredia bolo v roku 2016 vydaných 43 súhlasov na umiestnenie 
stavieb  malých   zdrojov  znečisťovania  ovzdušia  vrátane  ich  zmien  a  na  ich  užívanie,  19 
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súhlasov  na  zmeny  používaných  palív  a  surovín,  na  zmeny  technológie  zariadení  zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a 15  rozhodnutí o výške poplatku  za prevádzkovanie malých  zdrojov 
znečisťovania ovzdušia. V prvom stupni štátnej správy a štátneho dozoru vo veciach ochrany 
drevín v rozsahu ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny bolo vydaných 84 rozhodnutí 
 o výrube drevín a uložení vykonania primeranej náhradnej výsadby ( 880 ks nových stromov).  

V  súlade  s uzatvorenou  zmluvou medzi Mestom Michalovce a  spoločnosťou ENVI‐PAk 
a.s.  (organizácia  zodpovednosti  výrobcov),  ktorej  cieľom   je  spolupráca  a  financovanie 
triedeného zberu  na území mesta Michalovce, bola vedená evidencia vytriedených odpadov, 
a  zároveň vydávané  potvrdenia  o mieste   pôvodu  komunálneho  odpadu   a  uskutočnenom 
triedenom  zbere  pre  ENVI‐PAK,  a.s.  Okrem  iného  boli  v  roku  2016 spracované  hlásenia 
preukazujúce materiálový  tok  odpadov   z  obalov  vytriedených  v meste Michalovce  za  rok 
2015.  Mesto  získalo  aj  zdroje  z recyklačného  fondu  na  nákup   materiálu  potrebného pre 
prevádzku  triedeného  zberu  v  meste.   Boli  spracované  propagačné  materiály  triedeného 
zberu,  likvidácie nepovolených skládok a popis nakladania s komunálnym odpadom, vrátane 
triedeného zberu, ktorý je zverejnený na webovom sídle  mesta Michalovce.  

Na  zabezpečenie  celoplošnej  deratizácie  na  území  mesta  bolo  vykonaných  8 
celomestských  zásahov  a niekoľko  individuálnych  zásahov  podľa    zistení.  Deratizácia  sa 
vykonávala  na  verejných  priestranstvách,  vrátane  kanalizačných  vpustí  v blízkostí  bytových 
domov, parkov a sídliskových plôch, ako aj v okrajových častiach mesta.       
 
DOPRAVA  

V spolupráci s TaZS mesta Michalovce a Okresným riaditeľstvom policajného zboru SR  
bolo  vydaných  52  určení  dopravného  značenie  na  miestnych  a účelových  komunikáciách. 
V rámci zabezpečenia kontroly  zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií (ďalej len MK) 
hlavne počas zimnej služby a bežnej údržby odbor so správcom riešil cca 10 krát za rok. Riešila 
sa  problematika  chodu  mestskej  autobusovej  dopravy.  Bolo  vydaných  35  stanovísk 
k projektovým  dokumentáciám  žiadateľov  z hľadiska  dopravy.  Ďalej  sa  zabezpečovala   
príprava  štyroch  stavebno‐technických  vybavení  ciest  a  miestnych  komunikácií  z hľadiska 
potrieb cestnej dopravy a obrany štátu. Boli poskytované údaje z technickej evidencie ciest a 
miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta.  

V rámci pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové 
komunikácie  bolo  vybavených  43  podaní  a v rámci  zabezpečenia  výkonu  ohlasovacej 
povinnosti  v  zmysle  nariadenia  2679/98  o  fungovaní  vnútorného  trhu  vo  vzťahu  k  pohybu 
tovarov medzi členskými štátmi EÚ referát konal 4 krát.  
 
KULTÚRA 
     Kultúrne  podujatia  v meste  Michalovce  zabezpečuje  viacero  súkromných  agentúr 
a občianskych  združení.  Kultúrne  podujatia,  ktoré  sú  pripravované  Mestom  organizačne 
a finančne  zabezpečuje príspevková organizácia Mesta  ‐ Mestské  kultúrne  stredisko  (MsKS) 
Michalovce. 
Plán  hlavných  úloh  a samotná  činnosť MsKS  na  rok  2016  zahŕňala  aktivity  a programy  od 
najmenších  až  po  seniorov.  Deťom  a mládeži  bola  už  tradične  venovaná  najširšia  ponuka. 
Navštívili výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia, prednášky, akadémie, výstavy. 
Participovali  na  slávnostných  akadémiách,  Medzinárodnom  festivale  umenia  Zemplín, 
celoslovenskej prehliadke hudobných skupín Zemplín POP 2016, Festivale kultúrnych činností 
žiakov ZŠ s medzinárodnou účasťou, Havrane – súťaži v speve populárnych piesní, poznávacej 
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súťaži  Michalovce  moje  mesto,  jeho  história  a súčasnosť,  Ruskom  dni  a Imatrikulácii 
študentov. 
V roku 2016  sme  si pietnymi aktmi pripomenuli 71.  výročie oslobodenia nad  fašizmom, 72. 
výročie SND, 72. výročie oslobodenia nášho mesta, nechýbal ani 24. ročník Behu o štít mesta 
a Memoriál I. Pšenku. 
K tradičným  podujatiam,  ktoré  pripravili  patrili  programy  pri  príležitosti Dňa matiek, Vďaka 
Vám – mesiac úcty k starším. Slávnostný program ‐ To najlepšie, čo v meste Michalovce máme 
bol spojený s odovzdávaním ocenení Čin roka 2015. 
V prednáškovej  činnosti MsKS reagovalo na potreby verejnosti a zorganizovalo prednášky na 
témy: Astronomické Nové Mexiko,  Pradedovia  na  frontoch  veľkej  vojny,  cyklus Hrnčiarstvo 
v Pozdišovciach, Spojené arabské emiráty. 
Vážna  hudba  v Michalovciach  má  svojich  stálych  priaznivcov.  MsKS  pre  nich  pripravilo 
koncerty  Štátnej  filharmónie  z Košíc  so  sólistami  v programe  Talianska  opera,  Slovenského 
komorného  orchestra  z Bratislavy  s umel.  vedúcim  E. Danelom  a X.  ročník Medzinárodného 
organového festivalu. 
K výnimočným  podujatiam  patrilo  vystúpenie  Ruského  baletu  zo  Sankt  –  Peterburgu 
v klasickom  diele  P.  I.  Čajkovského  –  Luskáčik  pod  záštitou  generálneho  konzula  SR 
v Petrohrade Augustína Čisára. 
MsKS  každé  dva  roky  organizuje  slávnosť  Dies  pro  honore  civitatis...na  poctu mesta.  Túto 
slávnosť  sme  rozšírili na Dni mesta,  ktoré pozostávali  z troch blokov. Deti mestu,  samotnej 
slávnosti venovanej 600. výročiu hrnčiarstva v regióne a Mihaľovskim deskom 2016. 
Každé dva roky organizujeme aj Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium. 12. ročníka 
MMaSS sa v roku 2016 zúčastnilo 18 umelcov z Ukrajiny, Poľska, Česka a Slovenska. 
K činnosti  MsKS  neodmysliteľne  patrilo  aj  Kultúrne  leto.  Otvorili  ho  Chóry  Zemplína  – 
prehliadka cirkevných zborov. Návštevníci si mohli vypočuť koncerty Štefa – Čiko – Barančíka, 
slovenskú klezmer kapelu Di Asher Klezmer, nevidiaceho speváka Maroša Banga. Špacirki po 
varošu  predstavili  pravoslávny  chrám,  michalovské  hrady  aj  putovanie  Po  stopách  prvej 
svetovej vojny. 
Mesto  každoročne  usporadúva  tri  jarmoky  ‐  Jarni  jurmarok,  Zemplínsky  jarmok  a Vianočné 
trhy.  47.  ročník  Zemplínskeho  jarmoku  sa  prelínal  s 57.  ročníkom  Zemplínskych  slávností, 
folklórnym  festivalom  spevu a tanca. Na Zemplínskych  slávnostiach  sa prezentovalo cca 700 
účinkujúcich, 19 folklórnych súborov a skupín a navštívilo ich cca 3 000 ľudí. Zopakovali sme aj 
Karičku 2016. 
V programe  nechýbal  Mikuláš  2016,  Vianočný  benefičný  koncert  pod  záštitou  primátora, 
Slávnostné mestské  zastupiteľstvo  s udeľovaním mestských  ocenení,  ďalšia  premiéra  nášho 
ochotníckeho  Divadla  pri  fontáne,  súťaž  vo  vystreľovaní  zátok  z fliaš  šumivého  vína,  24. 
výročia osláv štátnosti a Silvestra 2016. 
Súčasťou kultúry v meste boli v uplynulom roku aj výstavy v Malej galérii. Na 14‐tich výstavách 
sa  predstavili:  Zo  zbierok  Zemplínskeho múzea,  Ľ.  Lakomá  –  Krausová,  J. Olšavský,  Vesmír 
očami detí, Svet remesiel, S. Orolín a F. Demský, účastníci XII. ročníka MMaSS, E. Hochman, K. 
Macenková,  Labík,  Kováč,  Bosnovič,  M.  Špeník,  T.  Wagner,  E.  Koppon.  súťažné  práce  – 
Autobus očami detí. 
Mesto usporiadalo aj viaceré profesionálne vystúpenia, ktoré boli tak isto organizované MsKS 
‐  Piesne  donských  kozákov  – Volnij Don,  divadelné  predstavenie Nízkotučný  život,  tanečnú 
drámu Carmen a la Gypsy devils, komédie: Všetko o ženách, Všade dobre, Aj muži majú svoje 
dni, Nemá kocúr večne hody, Radošinské naivné divadlo – Lás – ka – nie, Ach Júlia, koncerty: L. 
Filipovej, Honzu Nedvěda, R. Müllera – To najlepšie tour 2016, Pálenicu B. Filana, Bílé Vánoce 
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Lucie  Bílé  –  Jubileum,  Simy  Martausovej.  Týchto  15  profesionálnych  predstavení  videlo 
približne 5 500 divákov. 
MsKS  v Michalovciach  svoj  Plán  hlavných  úloh  na  rok  2016  zrealizovalo,  participovalo  na 
množstve iných akcií a prinieslo aj nové aktivity, ktoré zaujali.  
 
ŠPORT  
     Jednou z hlavných úloh Mesta  je aj  investovanie do športovej  infraštruktúry v meste, a to 
predovšetkým  využitím  externých  finančných  prostriedkov.  V meste  sa  nachádza  futbalový 
a zimný štadión, mestská plaváreň, mestská športová hala a  športoviská v areáloch škôl.  
Na  rekonštrukciu  zimného  štadióna Mesto  získalo  zdroje  z Úradu  vlády,  rekonštrukcia bude 
prebiehať  v r.  2017.  V roku  2016  bola  spracovaná  štúdia   modernizácie Mestskej  plavárne 
s rekonštrukciou ktorej sa postupne začne v budúcom období. V roku 2016 bolo vybudované 
multifunkčné  ihrisko a osvetlenie v areáli ZŠ na Ul. školskej. Mestu na realizáciu tohto  ihriska 
bola z Úradu vlády poskytnutá dotácia.  
 
BEZPEČNOSŤ OBČANOV  
      Bezpečnosť občanov mesto zabezpečuje aktívnou činnosťou MsP a  jej úzkou spoluprácou 
so štátnou políciou a občanmi.   Situácia na úseku bezpečnosti a verejného poriadku v meste        
v roku 2016 bola na požadovanej úrovni. MsP okrem bežného výkonu služby zabezpečovala       
množstvo  kultúrnych,  spoločenských  a športových  podujatí,  počas  ktorých  nedošlo        
k mimoriadnej  udalosti  ani  k vážnejšiemu  narušeniu  verejného  poriadku.  Menej 
závažné porušenia  či  už  na  úseku  verejného  poriadku  alebo  cestnej  premávky  boli  riešené 
v zmysle platných právnych predpisov. Značná pozornosť zo strany MsP bola venovaná úseku 
preventívnej  činnosti,  ktorej  obsahom  bolo  množstvo  prednášok  besied  a prezentácii 
 zameraných na predchádzanie nežiaducich  javov. V meste evidujeme približne   20  ľudí bez 
domova.  Z uvedeného  dôvodu  mesto  vstúpilo  do  jednania  s   armádou  SR,  ktorá   nám 
zapožičala  stan  s  kapacitou  20  posteli  a   vykurovaním  tuhým  palivom.  Nad  stanoveným 
režimom dohliadala MsP. V roku 2016 došlo aj k rozšíreniu kamerového systému o 6 kamier 
ktoré boli financované z externých zdrojov. 
 
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA   
     Mesto  Michalovce  má  uzatvorenú  družbu  s  9  mestami:  Užhorod,  Vyškov,  Jaroslaw, 
Sátoraljáujhély, Vila‐real, Kavarna, Pančevo,  Cognac. V roku 2016  získalo mesto Michalovce v 
poradí deviateho, ale  prvého slovenského partnera. Dňa 19. augusta  bola  podpísaná Dohoda  
o  spolupráci  s mestom  Liptovský Mikuláš.  S  týmito mestami    pokračujú  osvedčené  formy 
spolupráce.  
 
UPLATŇOVANIE POLITIKY KVALITY 
     Mestský  úrad Michalovce má  zavedený,  udržiavaný  a  certifikovaný  systém manažérstva 
kvality  podľa  normy  ISO  9001  Zavedenie  systému  manažérstva  kvality  prináša  zlepšenie 
celkového  riadenia  úradu,  presné  zadefinovanie  zodpovedností  a právomocí,  poriadok 
v organizácii,  budovanie  kultúry  úradu,  zlepšenie  image  úradu,  dôkaz  serióznosti  úradu, 
zníženie počtu sťažností občanov, možnosť účasti vo verejných súťažiach. 
Jedným  zo  základných  princípov  trvalého  zlepšovania  systému  manažmentu  kvality,  je 
systematické  preskúmanie  požiadaviek  občanov,  ich  rýchle  a efektívne  uspokojovanie, 
previazanosť  cieľov  kvality  s  potrebami  a  očakávaním  občanov  a  systematické  meranie 
spokojnosti. 



                                                                        19

Hlavnými a najúčinnejšími vstupmi merania spokojnosti a preskúmania funkčnosti systému 
manažérstva kvality sú výsledky dozorných auditov. Tie sú pravidelne vykonávané internými 
audítormi a nezávislými externými audítormi .  
V roku  2016 Mesto Michalovce  úspešne  absolvovalo  recertifikačný  audit  podľa  normy  ISO 
9001:2015. Na základe výsledkov auditu bol Mestu Michalovce obnovený Certifikát kvality na 
dobu 3 rokov. Počas tohto obdobia certifikačný orgán každoročne v rámci dozorného auditu 
kontroluje súlad systému s požiadavkami normy.  
 
TURIZMUS 
     Mesto Michalovce ma  zriadenú  turistickú  informačnú  kanceláriu.  Turistická  informačná 
kancelária  mesta  Michalovce  spolupracuje  s ostatnými  turistickými  kanceláriami  v rámci 
Košického  samosprávneho  kraja,  Asociácie  informačných  centier  Slovenska, Slovenskej 
agentúry  pre  cestovný  ruch  a partnerských  miest.  Krajská  organizácia  cestovného  ruchu 
Košický  kraj  zrealizovala  pracovné  workshopy  pre  turistické  kancelárie,  kde  bola možnosť 
prezentácie  činností  jednotlivých  kancelárií,  pracovné  skúseností,  ich  výmena  a uplatnenie 
získaných  výsledkov  v praxi.  Asociácia  informačných  centier  Slovenska,  ktorej  členom  je  aj 
Turistická  informačná kancelária mesta   Michalovce  zorganizovala v meste Poprad  spoločné 
stretnutie  všetkých  informačných  centier  v rámci  celého  Slovenska,  kde  bola  nadviazaná 
spolupráca v oblasti činnosti a poskytovaných služieb centier. 

Turistická  informačná  kancelária  mesta  Michalovce  vedie  v knihu  návštev  pre 
návštevníkov  kancelárie,  ktorí  mohli  vyjadriť  svoje    názory,  pripomienky  na  činnosť 
a poskytované  služby  kancelárie.  Všetky  doterajšie  zápisy  obsahovali  iba  kladné  názory 
turistov, ktorí navštívili túto kanceláriu.   

Mesto Michalovce je členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu. 
Zemplínska  oblastná  organizácia  cestovného  ruchu  každoročne  schvaľuje  plán  činnosti 
a aktivít  členov,  medzi  ktoré  patrí  aj  mesto  Michalovce.  Spoločným  marketingom, 
propagáciou,  podporou  podujatí  sa  prispelo  k zvýšenej  ponuke  poskytovaných  služieb  pre 
návštevníkov  a turistov  regiónu,  čím  došlo    k zatraktívneniu  územia,    keďže  v   roku  2016  
celkový nárast návštevníkov sa oproti roku 2015 zvýšil počas letnej turistickej sezóny o 28,7 %, 
počet turistov z Českej republiky presiahol 50 %. 
 
 

3. Ekonomické výsledky 
 

3.1. Rozpočet Mesta a jeho plnenie 
 
     Rozpočet  Mesta  na  rok  2016  bol  schválený  MsZ  dňa  10.12.2015  uznesením  č.  130. 
V priebehu  roka  bol  upravovaný  šiestimi  rozpočtovými  opatreniami,  ktoré  podliehali 
schvaľovaniu  v MsZ,  resp.  primátorom  Mesta.  Mestské  zastupiteľstvo  schválilo  zmenu 
rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 23.2.2016 uznesením č. 153, č. 2 dňa 19.4.2016 
uznesením č. 171 č. 3 dňa 21.6.2016 uznesením č. 196, č. 4 dňa 25.10.2016 uznesením č. 228 
a č. 5 dňa 8.12.2016 uznesením č. 242. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 schválil 
primátor  Mesta  vo  svojej  kompetencii,  v súlade  s pravidlami  rozpočtového  hospodárenia 
Mesta Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2016 po zapracovaní všetkých 
zmien bez finančných operácií bol prebytkový v celkovej výške 2 909 789 €. 
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   Opatrením  Ministerstva  financií  SR,  ktorým  sa  ustanovuje  usporiadanie,  obsahové 
vymedzenie,  spôsob  a termín  predkladania  informácií  z účtovníctva  na  účely  hodnotenia 
rozpočtu verejnej správy došlo k zmenám vykazovania rozpočtu v tom zmysle, že do výkazov 
o rozpočte  FIN‐1‐12  sa  uvádzajú  aj mimorozpočtové  finančné  prostriedky.  Uvedený  výkaz 
sumarizuje dosiahnuté rozpočtové výsledky, pričom údaje rozpracované v záverečnom účte sú 
v súlade  s výkazom. Za mimorozpočtové  finančné prostriedky  sa považujú príjmy  za  stravné 
v školských jedálňach, nákup potravín v stravovacích zariadeniach, prijaté a vrátené zábezpeky 
napr.  v rámci  procesov  obstarávania,  bytového  hospodárstva. Mimorozpočtové  prostriedky 
neovplyvňujú tvorbu rozpočtového hospodárskeho výsledku.     
 
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 
ukazovateľ  schválený 

rozpočet 
upravený  
rozpočet 

      
skutočnosť 

% ‐ né  
plnenie 

BEŽNÝ ROZPOČET         

‐ bežné príjmy      26 188 370 €  27 312 580 €  28 003 471 €  102,53 

‐ bežné výdavky      23 344 315 €  24 468 395 €  23 833 247 €    97,40 

rozdiel ‐ prebytok(+) schodok (‐)        2 844 055 €    2 844 185 €    4 170 224 €  146,62 

‐ bežné príjmy‐ mimorozpočtové                  0                    0       830 750 €       0 

‐ bežné výdavky‐mimorozpočtové                  0              0       821 983 €       0 

         

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET          

‐ kapitálové príjmy        1 722 890 €    1 779 455 €    2 879 653 €   161,83 

‐ kapitálové výdavky           570 600 €    1 713 851 €    1 556 087 €     90,79 

rozdiel ‐ prebytok (+) schodok (‐)       1 152 290 €         65 604 €    1 323 566 €   201,75 

         

PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ      27 911 260 €  29 092 035 €  30 883 124 €   106,16 

VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ      23 914 915 €  26 182 246 €  25 389 334 €     96,97 

rozdiel ‐ prebytok (+) schodok (‐)        3 996 345 €    2 909 789 €    5 493 790 €  188,80 

         

FINANČNÉ OPERÁCIE         

‐ príjmové           101 420 €   1 196 476 €      946 635 €    79,12 

‐ výdavkové       4 097 765 €   4 106 265 €   3 829 314 €    93,26 

rozdiel ‐ prebytok (+) schodok (‐)      ‐3 996 345 €  ‐2 909 789 €  ‐2 882 679 €    96,16 

‐ príjmové operácie mimorozpočtové               0              0      148 043 €       0 

‐ výdavkové operácie mimorozpočtové                0              0      120 271 €       0 

 
CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 

‐ príjmy rozpočtové      28 012 680 €      30 288 511 €   31 829 759 €     105,09 

‐ výdavky rozpočtové      28 012 680 €      30 288 511 €   29 218 648 €       96,47 

výsledok rozpočtový                        0 €                       0 €      2 611 111 €   
 

      V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške   4 170 224 € a to splnením bežných 
príjmov na 102,53 % a čerpaním bežných výdavkov na 97,40 %.  
    Kapitálové príjmy boli naplnené na 161,83 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 90,79 %, 
čím vznikol schodok v kapitálovom rozpočte   1 323 566 €. 
    Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté  v celkovej výške 30 883 124 €, čo 
predstavuje 106,16 %‐né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového 
rozpočtu boli čerpané vo výške 25 389 334 €, čo predstavuje 96,97 %‐né čerpanie 
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k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie,  kde príjmové operácie 
boli vo výške 946 635 € a výdavkové operácie vo výške 3 829 314 €.  

V  zmysle  §  10  zák.  č.  583/2004  o  rozp.  pravidlách  územnej  samosprávy,  prebytok 
hospodárenia  Mesta  tvorí  rozdiel  medzi  príjmami  a  výdavkami  bežného  a  kapitálového 
rozpočtu. Hospodárenie  bežného  rozpočtu  sa  skončilo  prebytkom  vo  výške  4 170  225  €  a 
kapitálového  rozpočtu  prebytkom  vo  výške  1 323  566  €.  Okrem  toho  súčasťou  rozpočtu 
mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške   2 882 
679 €.    

V prebytku  rozpočtu  sú  zúčtované  aj  nevyčerpané  finančné  prostriedky  zo  štátneho 
rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 1 031 473,68 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu 
roku    2017,  zapojením  cez  príjmové  finančné  operácie  a z prebytku  rozpočtu  sa  v zmysle 
zákona vylučujú. Sú to finančné prostriedky určené na:    
* transfer z Úradu vlády – rekonštrukcia zimného štadióna                               1 000 000,00 € 
* transfer pre ZŠ ul. J.A.Komenského – havárie                                  15 277,00 € 
* transfer na dopravné ZŠ                                                                                                 2 935,23 € 
* transfer na 5. ročné deti                           5 850,81 € 
* transfer prenesené kompetencie – úroky – vrátka do ŠR                      395,36 € 
* transfer MDS – vrátka do ŠR                                                                                   6 985,28 € 
* hmotná núdza – vrátka do ŠR                   30,00 € 
   SPOLU                       1 031 473,68 € 
 
     Rekapitulácia rozpočtu mesta Michalovce za r. 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:  

Prehľad rozpočtového hospodárenia  v € 

bežné príjmy  28 003 471
bežné výdavky  23 833 247

Prebytok bežného rozpočtu  4 170 224

kapitálové príjmy  2 879 653
kapitálové výdavky  1 556 087

schodok kapitálového rozpočtu  1 323 566

Prebytok rozpočtu celkom  5 493 791

finančné operácie príjmové  946 635
finančné operácie výdavkové  3 829 314

Finančné operácie   ‐2 882 679

Rekapitulácia: 

Prebytok bežného rozpočtu  4 170 224

Prebytok kapitálového rozpočtu  1 323 566

Finančné operácie  ‐2 882 679

Zostatok prebytku bežného rozpočtu   2 611 111

v tom:  iné zdroje (preddavky na služby bloky Ul. mlynská)  10 053

              nevyčerpané prostriedky zo ŠR  1 031 474

 
Rozdelenie do fondov:  1 569 584

1. Fond ochrany psov (50 % z dane za psa v zmysle uznesenia č. 40 zo dňa 6.7.1999)  10 958 
2. Fond pešej zóny (100 % príjmov zo vstupu do CMZ)  1 327
3. Fond rezerv  1 557 299

Stav  finančných  prostriedkov  na  rozpočtových  bankových  účtoch  a  v pokladni  vo  výške 
3 250 930,60 €, znížený o cudzie prostriedky z účtu 379 –  Iné záväzky vo výške 69 275,58 €, 
ktoré sa do rozpočtu nenapájajú, ďalej znížený o fond opráv a údržby nájomných bytov, ako aj 
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prijaté  preddavky  na  služby  v týchto  bytoch  vyjadrené  na účte  324  vo  výške  580 643,31  €, 
ďalej  znížený  o zdroje  ŠR  vyjadrené  na  účtoch  357  a 359  vo  výške  1 031 473,68  €    bude 
rozdelený do príslušných fondov.  

 
3.2. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia Mesta 

3.2.1. Štruktúra nákladov Mesta 
      
Celkové náklady Mesta dosiahli výšku 23 585 852,39 €. Štruktúra nákladov je uvedená v tab. č. 
4.  
 
        v €                                                                                                 tab.č.4 

Náklady  
 

r. 2014 
 

r. 2015 
 

r. 2016 
rozdiel 

2016‐2015 

spotrebované nákupy (materiál, energie)  694 031 823 377 819 374  ‐4 003

služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné)  1 524 188 1 267 477 1 866 680  599 203

osobné náklady (mzdy, odvody)  4 189 511 4 232 461 4 420 263  187 802

dane a poplatky  2 328 3 214 3 116  ‐98

ostatné náklady   915 088  692 094 1 911 902  1 219 808

odpisy  2 614 185 2 790 126 3 420 423  630 297

rezervy a opravné položky  1 306 348 1 474 891 2 049 652  574 761

finančné náklady (úroky, ostatné)  238 730 279 439 123 556  ‐155 883

náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subjektov)  9 537 237 10 168 694 11 020 538  851 844

SPOLU  19 715 298 20 256 882 23 585 852  3 328 970

     V porovnaní  s predchádzajúcim  rokom  2015  došlo  k celkovému  zvýšeniu  nákladov 
o 3 328 970 €. Tento nárast je ovplyvnený zvýšenými nákladmi na služby, zvýšenými osobnými 
nákladmi  z dôvodu  zákonnej  valorizácie,  zvýšenými  nákladmi  na  odpisy majetku  z dôvodu 
ukončenia  rekonštrukcií  a zaradenia  nových  stavieb  do  majetku  mesta  v priebehu  roka, 
tvorbou  rezerv  na  súdne  spory,  tvorbou  opravných  položiek  k  pohľadávkam  a zvýšenými 
nákladmi na transfery, ktoré boli poskytnuté zo ŠR.  
 
 

3.2.2. Štruktúra výnosov Mesta 
 

     Výnosy r. 2016 boli zúčtované v celkovej výške 25 280 755 €. Štruktúra výnosov je uvedená 
v tab. č. 5. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich zvýšeniu o 4 868 735 €.  
v €       tab.č.5

Výnosy 
 

r. 2014 
 

r. 2015 
 

r. 2016 
rozdiel 

2016‐2015 

tržby za vlastné výkony a tovar (služby)  369 025 382 314 378 738  ‐3 576

daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)   13 288 337 14 454 074 15 859 645  1 405 571

ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty...) 2 615 327 2 170 572 3 941 323  1 770 751

rezervy a opravné položky (rozpustenie)  1 050 347 733 473 2 171 474  1 438 001

finančné výnosy (úroky, tržby z predaja cenných 
papierov ) 

8 112 171 959 8 385  ‐163 574

výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov)  2 404 993 2 499 627 2 921 190  421 563

SPOLU  19 736 141 20 412 020 25 280 755  4 868 735
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3.2.3. Výsledok hospodárenia Mesta 
     Výsledok  hospodárenia (tab.č.6) vo výške 1 693 325 je k 1.1.2017 zúčtovaný na účte 431  ‐ 
Výsledok  hospodárenia  za  účtovné  obdobie,  ktorý  bude  preúčtovaný  na  účet  428  – 
Nevysporiadaný  výsledok  hospodárenia  minulých  rokov  v súlade  s platnými  postupmi 
účtovania.   
v €                      tab.č.6 

VÝKAZ  ZISKOV  A STRÁT   r. 2014  r. 2015  r. 2016  rozdiel 
 2016‐2015 

Účtovná trieda 5 celkom ‐náklady  19 715 298 20 256 882 23 585 852  3 328 970 

Účtovná trieda 6 celkom   19 736 141 20 412 020 25 280 755  4 868 735 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  20 843 155 138 1 694 903  1 539 765 

Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)  1 549 1 320 1 577  257 

Výsledok hospodárenia po zdanení  19 293 153 817 1 693 326  1 539 509 

     Výsledok  hospodárenia  pozitívne  ovplyvnilo  zvýšenie  daňových  výnosov  a výnosov 
z predaja majetku.  

 
3.3. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia v rámci konsolidovaného 

celku 
 

3.3.1. Druh poskytovaných služieb 
 základné školy – poskytovali stravovanie pre zamestnancov ZUŠ, dôchodcov, za 

splnenia podmienok stanovených pre poskytovanie tejto služby Mestom 

 MsKS – zabezpečovalo prenájom nebytových priestorov 

 TaZS – zabezpečovali vývoz odpadu a iné služby v rámci hlavnej činnosti 

 Mistrál s.r.o. – zabezpečovala verejnoprospešné služby pre občanov Mesta 

 SMM s.r.o. – zabezpečovala výkon správy určeného majetku Mesta, jeho opravu 
a údržbu, vrátane refakturácie médií 

 MsÚ – účtoval v zmysle zákona poplatok za uloženie odpadu na skládke Žabany 
 

3.3.2. Výška poskytovaných služieb 
V tabuľke č.7  „Výnosy“ je uvedená výška výnosov bez DPH. Rozpočtové organizácie a MsKS – 
príspevková organizácia,  nie sú platcami DPH, teda výnosy sú vykázané bez DPH. TaZS ‐ 
príspevková  organizácia a obchodné spoločnosti sú platcami DPH, výnosy sú uvádzané bez 
DPH.  
    V rámci konsolidačných opatrení boli eliminované náklady (tab.č. 7) a výnosy (tab.č.8) zo 
služieb v rámci konsolidovaného celku. Náklady a výnosy boli eliminované vo výške 
1 139 157,91 €.  
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3.3.3. Náklady v rámci konsolidovaného celku   
v € 

                    tab.č.7 

c
       účt. 
jednotka

1.ZŠ 
Mouss

2.ZŠ   
Švermu

3.ZŠ 
Moskovsk
á

4.ZŠ 
Komens

5.ZŠ   
Školská

6.ZŠ   
Okružn

7.ZŠ 
Krymská

8.ZŠ          
Horova 21.  MŠ ZUŠ ZpS TaZS MsKS SMM s.r.o. TV Mistrál

Mesto        M
ce

náklady 
celkom

01 1.ZŠ x 6453,39 2230,80 8684,19

02 2.ZŠ  x 200,00 42629,30 2974,40 45803,70

03 3.ZŠ  x 13181,37 1920,51 15101,88

04 4.ZŠ  x 114,21 28371,70 2230,80 30716,71

05 5.ZŠ x 1443,75 10175,26 2588,30 14207,31

06 6.ZŠ x 688,21 12028,95 4461,60 17178,76

07 7.ZŠ  x 10381,47 1887,60 12269,07

08 8.ZŠ x 333,09 14325,59 2974,40 17633,08

09 21.MŠ x 371,80 371,80

10 ZUŠ 404,48 408,32 122,88 236,80 1140,48 299,52 x 31746,97 743,60 35103,05

11 ZpS x 7436,00 7436,00

12 TaZS x 751,40 71743,93 72495,33

13 MsKS x 67,27 7689,65 7756,92

14 SMM 2766,53 20332,81 x 14,34 5643,10 28756,78

15 TV Mistrál  2387,86 3851,99 x 6239,85

16 Mesto 11890,13 9921,83 75,00 6253,84 37647,24 38510,13 33926,29 612179,02 69000,00 x 819403,48

spolu 404,48 408,32 122,88 12126,93 9921,83 1215,48 6253,84 299,52 0,00 2766,53 37647,24 61422,20 36514,15 786076,41 69081,61 114896,49 1139157,91    
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3.3.4. Výnosy v rámci konsolidovaného celku 
 

c
       účt. 
jednotka

1.ZŠ 
Mouss

2.ZŠ   
Švermu

3.ZŠ 
Moskovsk
á

4.ZŠ 
Komens

5.ZŠ   
Školská

6.ZŠ   
Okružn

7.ZŠ 
Krymská

8.ZŠ          
Horova 21.  MŠ ZUŠ ZpS TaZS MsKS SMM s.r.o. TV Mistrál

Mesto        M
ce

náklady 
celkom

01 1.ZŠ x 404,48 404,48

02 2.ZŠ  x 408,32 408,32

03 3.ZŠ  x 122,88 122,88

04 4.ZŠ  x 236,80 11890,13 12126,93

05 5.ZŠ x 9921,83 9921,83

06 6.ZŠ x 1140,48 75,00 1215,48

07 7.ZŠ  x 6253,84 6253,84

08 8.ZŠ x 299,52 299,52

09 21.MŠ x 0,00

10 ZUŠ x 2766,53 2766,53

11 MDS x 37647,24 37647,24

12 TaZS 114,21 1443,75 688,21 333,09 x 20332,81 38510,13 61422,20

13 MsKS 200,00 x 2387,86 33926,29 36514,15

14 SMM 6453,39 42629,30 13181,37 28371,70 10175,26 12028,95 10381,47 14325,59 31746,97 751,40 x 3851,99 612179,02 786076,41

15 TV Mistrál  67,27 14,34 x 69000,00 69081,61

16 Mesto 2230,80 2974,40 1920,51 2230,80 2588,30 4461,60 1887,60 2974,40 371,80 743,60 7436,00 71743,93 7689,65 5643,10 x 114896,49

spolu 8684,19 45803,70 15101,88 30716,71 14207,31 17178,76 12269,07 17633,08 371,80 35103,05 7436,00 72495,33 7756,92 28756,78 6239,85 819403,48 1139157,91  
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3.3.5. Výsledok hospodárenia v rámci konsolidovaného celku   
  V €                    tab.č.9 

VÝKAZ  ZISKOV  A STRÁT   r. 2014  r. 2015  r. 2016  rozdiel 
 2016‐2015 

Účtovná trieda 5 celkom   29 017 343 29 767 389 33 713 796  3 946 407 

Účtovná trieda 6 celkom   29 126 507 29 918 106 35 455 578  5 537 472 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  109 165 150 817 1 741 783  1 590 966 

Splatná daň z príjmov (daň zrážkou)  17 812 14 832 8 338  ‐6 494 

Výsledok hospodárenia po zdanení  90 169 136 185 1 733 445  1 597 260 

 
 

4. Bilancia aktív a pasív   

      4.1. Bilancia aktív a pasív Mesta 

 

       4.1.1  Aktíva Mesta    

 v €                        tab.č.10  

Názov   
k 31.12. 2014 

 
k 31.12.2015 

 
k 31.12.2016 

rozdiel 
2016‐2015 

Majetok spolu  108 280 071 108 741 215 110 146 374  1 405 159

Neobežný majetok spolu  61 132 064 59 664 293 57 026 796  ‐2 637 497

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok  29 631 31 871 46 640  14 769

Dlhodobý hmotný majetok  48 054 895 46 517 098 43 925 382  ‐2 591 716

Dlhodobý finančný majetok  13 047 538 13 115 324 13 054 774  ‐60 550

Obežný majetok spolu  47 104 111 49 061 790 53 104 179  4 042 389

z toho :   

Zásoby  56 807 44 161 61 529  17 368

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  33 683 585 45 117 747 46 752 968  1 635 221

Dlhodobé pohľadávky  0 0 0  0

Krátkodobé pohľadávky   876 573 1 208 848 1 817 231  608 383

Finančné účty   3 757 300 2 691 034 4 472 451  1 781 417

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  0 0 0  0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.  0 0 0  0

Časové rozlíšenie   53 848 15 132 15 400  268
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4.1.2 . Pasíva  Mesta  
v €                              tab. č.11 

Názov   
k 31.12. 2014 

 
k 31.12.2015 

 
k 31.12.2016 

rozdiel 
2016‐2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu  108 280 071 108 741 215 110 146 374  1 405 159

Vlastné imanie   69 847 714 69 895 287 71 632 892  1 773 605

Výsledok hospodárenia   69 847 714 69 895 287  71 632 892  1 773 605

Záväzky  22 865 278 21 432 310 21 293 283  ‐139 027

z toho :   

Rezervy   1 035 854 1 710 942 728 100  ‐982 842

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  113 188 418 509 1 031 474  612 965

Dlhodobé záväzky  8 379 034 7 285 112 3 868 734  ‐3 416 378

Krátkodobé záväzky  8 070 245 7 186 415 5 231 208  ‐1 955 207

Bankové úvery a výpomoci  5 266 958 4 831 332 10 433 768  5 602 436

Časové rozlíšenie  15 567 079 17 413 618 17 220 199  ‐193 419

4.2. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok   
4.2.1. Aktíva  za konsolidovaný celok 
v €                         tab.č.12 

Názov   
k 31.12. 2014 

 
k 31.12.2015 

 
k 31.12.2016 

rozdiel 
2016‐2015 

Majetok spolu  110 833 320 111 327 290 112 980 071  1 652 781

Neobežný majetok spolu  105 480 456 105 393 662 104 265 984  ‐1 127 678

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok  29 631 31 871 46 640  14 769

Dlhodobý hmotný majetok  92 448 166 92 283 710 91 201 813  ‐1 067 128

Dlhodobý finančný majetok  13 002 659 13 078 081 13 017 531   ‐60 550

Obežný majetok spolu  5 256 241 5 857 767 8 655 469  2 797 702

z toho :   

Zásoby  237 524 163 883 152 396  ‐11 487

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  0 0 0  0

Dlhodobé pohľadávky  0 0 0  0

Krátkodobé pohľadávky   1 044 049 1 355 628 2 033 942  678 314

Finančné účty   3 974 668 4 338 257 6 469 131  2 130 874

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  0 0 0  0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.  0 0 0  0

Časové rozlíšenie   96 623 75 860 58 618  ‐17 242



4.2.2. Pasíva za konsolidovaný celok 

v €                        tab.č.13 

Názov   
k 31.12. 2014 

 
k  31.12.2015 

 
K 31.12. 2016 

rozdiel 
 2016‐2015 

Vlastné imanie a záväzky spolu  110 833 320 111 327 290 112 980 071  1 652 781

Vlastné imanie   70 163 563 70 249 814 72 027 586  1 777 772

z toho :   

Oceňovacie rozdiely   0 0 0  0

Fondy  85 949 87 960 91 333  3 373

Výsledok hospodárenia   70 077 615 70 161 854 71 936 253  1 774 399

Záväzky  24 500 743 23 070 838 23 166 930  96 092

z toho :   

Rezervy   1 467 086 2 153 501 1 302 034  ‐851 467

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  113 188 418 509 1 031 474  612 965

Dlhodobé záväzky  8 420 716 7 341 960 3 919 182  ‐3 422 778

Krátkodobé záväzky  9 232 771 8 325 535 6 480 472  1 845 063

Bankové úvery a výpomoci  5 266 982 4 831 332 10 433 768  5 602 436

Časové rozlíšenie  16 169 014 18 006 639 17 785 555  ‐221 084

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.4. Konsolidácia pohľadávok a záväzkov 
v €   
                                    tab.č.14  

Názov

Zúčtovanie odvodov 
príjmov rozpočtových 

organizácií do 
rozpočtu 

zriaďovateľa

Zúčtovanie 
transferov rozpočtu 

obce a vyššieho 
územného celku

Ostatné 
pohľadávky 
/dlhodobé/

Pohľadávky z 
nedaňových 

príjmov obcí a 
vyšších územných 

celkov a 
rozpočtových 

Účet 351 355 311 318

Názov Účet
Riadok 
súvahy

041 043 61 068

Zúčtovanie odvodov 
príjmov rozpočtových 
organizácií do rozpočtu 
zriaďovateľa

351 133 436,75 436,75

Zúčtovanie transferov 
rozpočtu obce a 
vyššieho územného 

355 135 46 752 530,97 46 752 530,97

Dodávatelia 321 152 5 598,50 5 598,50
Ostatné záväzky 325 155 4 638,99 4 638,99

46 763 205,21

Konsolidovené 
účtovné jednotky

Suma

 
         
         
 



     
5. Ľudské zdroje 

Ľudské  zdroje,  štatistický  patriace  pod  IČO  Mesta  Michalovce,    sú    zabezpečované 
prostredníctvom  troch  organizačných  zložiek.  Tieto  sú  zabezpečované  podľa  zdrojov 
financovania  a kompetencií  originálnych  a  prenesených.  Originálne  kompetencie  sú 
personálne a organizačne  zabezpečované pre mestský úrad, mestskú políciu a kombinovaný 
denný stacionár pre deti personálnym referátom Mestského úradu. Odbor školstva a športu 
personálne a organizačne zabezpečuje agendu škôl bez právnej subjektivity a odbor sociálnych 
vecí rieši ľudské zdroje pre opatrovateľskú službu a do 30.6.2016 aj zariadenie opatrovateľskej 
služby. 
     V roku  2016,  so  stavom  ku  dňu  31.12.2016,  bol  na  jednotlivých  organizačných  zložkách 
mesta nasledovný evidenčný počet zamestnancov: 
 

Názov   Evidenčný počet 
zamestnancov k 

31.12.2016 
 

Z toho žien  % zastúpenia žien

Mestský úrad  101  77  76,2 

Mestská polícia  32  4  12,5 

KDSD   17  17  100 

Školstvo  144  137  95,1 

Opatrovateľská služba  97  92  94,8 

SPOLU  391  327  83,6 

       
      
Do 30.6.2016 boli zamestnancami Mesta Michalovce aj celkom 12 zamestnancov pracujúcich 
v Zariadení opatrovateľskej  služby. Zariadenie opatrovateľskej  služby bolo k tomuto dátumu  
delimitované na Michalovský domov seniorov.  
Aj v dôsledku tejto delimitácie sme v porovnaní s rokom 2015  zaznamenali nižší stav všetkých 
zamestnancov   celkom  o jedenásť  zamestnancov.  Podľa    organizačných  zložiek    počet 
zamestnancov Mestského úradu  sa  znížil o troch  zamestnancov, Mestskej polície o jedného 
zamestnanca  a KDSD  o dve  zamestnankyne.  U opatrovateľov,  pri  zabezpečovaní  domácej 
opatrovateľskej  služby,  sa  zvýšil  počet  zamestnancov  o sedem  zamestnancov  a u škôl 
a školských  zariadení  bez  právnej  subjektivity  sa  zvýšil  počet  zamestnancov  o jedného 
zamestnanca.  Vo  vyššie  uvedených  počtoch    zamestnancov  nie  sú  zahrnutí  tzv.  trvale 
neprítomní zamestnanci, ktorí sú uvoľnení na výkon verejných funkcií, prípadne rodičovských 
a materských  dovolenkách  na  druhej  strane  v počte  zamestnancov  Mestského  úradu  sú 
započítaní primátor mesta a jeho zástupca.             
     Okrem zamestnancov v pracovnom pomere bolo uzatvorených Mestom Michalovce celkom 
96  dohôd  o vykonaní  práce  a  13    zamestnancov  vykonávalo  práce  na  základe  dohôd 
o pracovnej  činností.  Dohody  o pracovnej  činností  Mesto  Michalovce  uzatváralo  pri 
vykonávaní pracovnej činností v denných centrách pre seniorov. Dohody o vykonaní práce sa 
prioritne uzatvárali na zabezpečenie trhových akcií a činnosť zboru pre občianske záležitostí. 
Ďalej  boli  uzatvorené  dohody  napríklad  na  realizáciu  projektov,  prácu  v skladoch  civilnej 
ochrany,  korektúru  novín  Michalovčan  a ako  aj  zabezpečenie  fotodokumentácie  akcií 
uskutočňovaných v meste.  
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     V rámci pohybu pracovných síl bolo novoprijatých zamestnancov respektíve bol ukončený 
pracovný pomer s 60 zamestnancami spolu. V počte nie sú zahrnutí delimitovaní zamestnanci 
ZOS.   Celkovo došlo  k obmene  cca 7%  zamestnancov.   Pohyb  zamestnancov bol   nižší    ako 
v predchádzajúcom    roku a to  tak na  strane na strane prírastkov aj na  strane úbytkov o cca 
4%.  Najväčší  pohyb  pracovných  síl  je  dlhodobo  u opatrovateľskej  služby,  kde  sa  jedná 
o prirodzený proces, ale aj v školách a školských zariadeniach, čo je dôsledkom predovšetkým 
pohybu počtu detí a odchodov do dôchodku. Môžeme pozitívne konštatovať,  že  v priebehu 
celého  roka  ani  na  jednej  organizačnej  zložke  nedošlo  k ukončeniu  pracovného  pomeru 
výpoveďou, čo svedčí o dobrej práci so zamestnancami zo strany zamestnávateľa, ale aj určitej 
spokojností  zamestnancov.  Najčastejším  ukončením  pracovného  pomeru  bolo  ukončenie 
pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý. Aj 
tento  fakt  potvrdzuje  určitú  plánovitosť  a racionálnosť  pri  uzatváraní  pracovných  pomerov 
a celkovej úrovní personálnej práce.      
 
 

6. Predpokladaný budúci vývoj 
Strategická  vízia  rozvoja  mesta  Michalovce  zohľadňuje  jeho  pozíciu  v celoštátnych 

strategických dokumentoch a zároveň  jeho vnútorné špecifiká. „Mesto Michalovce bude živé 
centrum  hospodárstva,  kultúry  a  cestovného  ruchu,  poskytujúce  služby  a možnosti  vyžitia 
obyvateľom  aj  návštevníkom  regiónu  Zemplína. Mesto  bude  atraktívne  pre  všetky  vekové 
a spoločenské  skupiny  obyvateľstva,  s dôrazom  na  skvalitnenie  života  mladých  obyvateľov 
a rodín v meste.“   

 
Strategická vízia kladie dôraz na posilnenie pozície mesta ako  regionálneho centra, ktoré 

leží  na  priesečníku  3  osí  rozvoja  (Východoslovenská  rozvojová  os  I.  stupňa,  Prešovsko  – 
michalovská  rozvojová  os  II.  stupňa  a  Juholaborecká  rozvojová  os  IV.  stupňa).  Pre 
zabezpečenie  štatútu  Michaloviec  ako  regionálneho  centra  bude  potrebné  identifikovať 
a rozvíjať regionálne a nadregionálne funkcie mesta v oblasti služieb, zamestnanosti, dopravy, 
vzdelávania,  technologických  a  spoločenských  inovácií,  zdravotníctva  či  kultúrneho 
a spoločenského vyžitia. Zabezpečením týchto funkcií dokáže mesto Michalovce naplniť svoju 
víziu  a  zvýšiť  atraktívnosť  pre  prisťahovanie  nových  obyvateľov  najmä  zo  svojho  zázemia 
a okolitých okresov.  

 
V programe  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  na  r.  2016‐2025  má Mesto  vytvorený 

strategický rámec, ktorý nemá ambíciu definovať konkrétne projektové zámery, ktoré mesto 
bude realizovať, ale vytýčiť oblasti na ktoré by malo koncentrovať rozvojové úsilie. Sú to tieto 
oblasti: 

 

 hospodárska  oblasť  –  cieľom  je  podpora  tvorby  pracovných  príležitostí  s vyššou 
pridanou hodnotou prostredníctvom pomoci malému a strednému podnikanu najmä 
v oblasti obchodu a služieb s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu 

 sociálna oblasť – cieľom je poskytovať širokú škálu sociálnych, kultúrnych, výchovných, 
športových  služieb pre všetkých obyvateľov a návštevníkov v bezpečnom meste 

 environmentálna  oblasť  ‐    cieľom  je  vytvárať  atraktívne,  zelené  a zdravé  mesto, 
poskytujúce možnosti oddychu a rekreácie obyvateľov a návštevníkov      
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BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 
ukazovateľ  Rozpočet  

2017 
Rozpočet 
2018 

Rozpočet 
2019 

BEŽNÝ ROZPOČET       

‐ bežné príjmy      27 727 344 €  27 957 940 €  28 788 840 € 

‐ bežné výdavky      24 242 184 €  23 995 280 €  24 003 190 € 

rozdiel ‐ prebytok(+) schodok (‐)        3 485 160 €    3 962 660 €    4 785 650 € 

       

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET        

‐ kapitálové príjmy        2 107 000 €       538 000 €       833 000 € 

‐ kapitálové výdavky        2 177 500 €       684 000 €   2  696 000 € 

rozdiel ‐ prebytok (+) schodok (‐)           ‐ 70 500 €     ‐ 146 000 €  ‐1  863 000 € 

       

PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ      29 834 344 €  28 495 940 €  29 621 840 € 

VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ      26 419 684 €  24 679 280 €  26 699 190 € 

rozdiel ‐ prebytok (+) schodok (‐)        3 414 660 €    3 816 660 €    2 922 650 € 

       

FINANČNÉ OPERÁCIE       

‐ príjmové           593 400 €         47 400 €        47 400 € 

‐ výdavkové       4 008 060 €   3 864 060 €   2 970 050 € 

rozdiel ‐ prebytok (+) schodok (‐)      ‐3 414 660 €  ‐3 816 660 €  ‐2 922 650 € 

       

ROZPOČET  CELKOM  PO  ZAPOJENÍ 
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 

                     0 €                     0 €                   0 € 
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