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1. Úvod 

 
     Rok 2019 bol rokom, ktorý bol v Michalovciach venovaný hlavne športu. Boli sme počas 
neho držiteľom titulu Európske mesto športu ako doposiaľ jediné nie krajské mesto na 
Slovensku, čo bolo ocenením hlavne za to, akú podporu naša samospráva športu v meste 
poskytovala. Popri tomto ocenení sme zároveň museli deklarovať, že ho osobitne v tomto 
roku budeme podporovať ešte intenzívnejšie, čo sme aj v plnej miere splnili. I vďaka tomu 
bolo v Michalovciach v minulom roku viac ako tristo športových podujatí, do ktorých sa mali 
možnosť zapojiť takmer všetky kategórie našich občanov. Popri týchto tradičných mestských 
podujatiach boli v minulom roku v Michalovciach aj podujatia celoslovenského 
i medzinárodného významu.  
Napriek tomu, že v minulom roku sme žili hlavne športom, v meste pulzoval aj kultúrny, 
spoločenský a politicky život. Najvýznamnejšou udalosťou z tohto pohľadu bolo rokovanie 
vlády SR, ktoré bolo v júni v obradnej miestnosti nášho mestského úradu. I vďaka tomu sme 
získali finančné prostriedky na rekonštrukciu križovatky pri hoteli Družba a následne vďaka 
skutočnosti, že sme boli Európskym mestom športu aj viac ako dva milióny eur na 
rekonštrukciu našej plavárne. 
     V roku 2019 sme, ako jedni z prvých na Slovensku, reagovali na dnes až prehnane 
zvýrazňovaný trend smart city, na elektromobilitu i na iné témy, vrátane cyklodopravy, kde 
nás však mrzí, že kvôli objektívnym obmedzeniam sme nemohli urobiť aj viac. Popritom sme 
však pokračovali aj v našom dlhoročnom trende zlepšovania podmienok pre život najmä na 
sídliskách, v skvalitňovaní školskej, dopravnej a športovej infraštruktúry, pokračovali sme vo 
výraznej podpore športu, kultúry a vzdelávania, pričom sme ani teraz nezabúdali aj na ľudí 
v seniorskom veku.  
     Osobitnou kapitolou každého hodnoteného obdobia sú investície, ktoré mesto získalo 
a vložilo do svojho majetku. Ani z tohto pohľadu sa v uplynulom roku nemáme za čo hanbiť.  V 
roku 2019 v rámci kapitálových výdavkov boli zrealizované  stavebné úpravy na V. ZŠ na Ul. 
školskej, ktoré dnes slúžia Dennému centru seniorov zo Stráňan. Stavebnými úpravami prešli 
priestory na ZŠ P. Horova, kde pribudla nová chemická učebňa vrátane jej vybavenia. 
Osadením lávky cez Laborec bola dokončená  cyklotrasa CMZ – Biela hora. Rekonštrukciou 
prešiel ďalší teplovod na Sídlisku východ, chodníky v časti Močarany a Vrbovec.  
Nové detské ihriská pribudli na Ulici Verbovčík a na Ulici Martina Rázusa. Kompletnou 
rekonštrukciou sme dosiahli aj zníženie energetickej náročnosti MŠ na Ulici S. H. Vajanského 
a pre potreby najvyššej hokejovej súťaže sme inštalovali tzv. video rozhodcu na našom 
zimnom štadióne. 
Košický samosprávny kraj neprerušil to, o čom bolo už v minulosti rozhodnuté a na čo boli aj 
odsúhlasené finančné prostriedky a dokončil rekonštrukciu hlavného objektu Zemplínskeho 
múzea a cesty na Kapušianskej ulici. 
Popri investičných aktivitách, ktoré sú už ukončené, sú aj také, ktorých proces realizácie ešte 
stále prebieha. Najvýznamnejšou z nich je revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a 
parkovacích plôch na Sídlisku západ, ktorú by sme chceli celú ukončiť v tomto roku. Popri tom 
realizujeme aj priechod pre chodcov vrátane jeho osvetlenia na Ulici Verbovčík,  upokojenie 
dopravy na Ulici školskej, osvetlenie priechodu pre chodcov na Ulici Jána Švermu pri II. ZŠ, 
budujeme  multifunkčné ihrisko na IV. ZŠ, realizujeme  rekonštrukciu objektu bývalej 
materskej školy na Ulici vrbovskej a pripravujeme sa na realizáciu rekonštrukcie telocvične II. 
ZŠ.  
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2.     Všeobecné údaje 
Rozloha mesta: 
52,81 km2 (k 3. 3. 1991) 
 
Počet obyvateľov:  
37 055 (k 31.12.2019) 
 
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. 
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Farby mesta 
Farby mesta Michalovce sú modrá a žltá. 
 
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: Ing. Jozef Sokologorský 
             PhDr. Jana Cibereová 
Hlavná kontrolórka mesta: Ing. Marta Bobovníková 
 
Mestské zastupiteľstvo: 
1. RNDr. Daniela Barkasi, PhD.  
    Hrnčiarska 8, volebný obvod I.     
 2. Mgr. Anna Berešová  
     Užhorodská 3, volebný obvod II.  
 3. PhDr. Jana Cibereová 
     Tichá 6023/1A, volebný obvod  II.  
 4. Ing. Martin Čornej 
     Jána Hollého 78, volebný obvod II. 
 5. Mgr. Miroslav Dufinec 
     Štefánikova 70, volebný obvod III.  
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 6. MUDr. Maroš Eľko 
     Farská 9, volebný obvod III. 
 7. Radovan Geci  
     Starolaborecká 9, volebný obvod IV. 
 8. PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD. 
     Odbojárov 4,  volebný obvod  I. 
9. Goda Dušan, MUDr. 
     Okružná 1297/52, volebný obvod  II. 
10. MUDr. Iveta Jasovská 
      Brezová 740/38, volebný obvod V. 
11. Ing. Filip Kaľavský 
      Školská 1418/3, volebný obvod  V. 
12. Mgr. Milan Kaplan   
      J. Murgaša 1320/3, volebný obvod III. 
13. MUDr. Štefan Kvak 
       Kamenárska 44, volebný obvod III. 
14. MUDr. Jozef Makohus 
      Tehliarska 33, volebný obvod  IV. 
15. MUDr. Ján Mihalečko  
      Nábrežie J.M.Hurbana 408/15, volebný obvod II . 
16. Mgr. Martin Nebesník  
      Jilemnického 56,  volebný obvod  III. 
17. Milan Potocký 
       Višňová 1835/19, volebný obvod V. 
18. Mgr. Marián Sabovčík  
       Kapušianska 480/59, volebný obvod VI. 
19. JUDr. Erik Sibal   
      Široká 3, volebný obvod V. 
20. RNDr. Lýdia Sidivárová 
       B. Nemcovej 11, volebný obvod IV. 
21. Ing. Jozef Sokologorský   
      Štefánikova 64, volebný obvod  I. 
22. JUDr. Timea Sotáková  
      N.V.Gogoľa 19, volebný obvod IV. 
23. Mgr. Erika Šimková   
      Topolianska 5940/1B, volebný obvod VI. 
24. Valiska Jozef, MUDr. 
     Jána Palárika 2600/12, volebný obvod I.  
25. Várady Ján, Mgr. 
      Užhorodská 29, volebný obvod II. 

Mestská rada:   

1. PhDr. Jana Cibereová 
2. PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD 
3. Mgr. Milan Kaplan 
4. MUDr. Jouzf Makohus 
5. MUDr. Ján Mihalečko 
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6. Mgr. Martin Nebesník 
7. RNDr. Lýdia Sidivárová 
8. Ing. Jozef Sokologorský 
 

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. Džara 
3. ZŠ Moskovská 1 RO   PaeDr. Novák 
4. ZŠ Komenského 1 RO   Mgr.Semko 
5. ZŠ Školská 2 RO   Mgr. Mach 
6. ZŠ Okružná 17 RO   Mgr. Kanocová 
7. ZŠ Krymská 5 RO   Mgr. Novotná 
8. ZŠ kpt. Nálepku 16 RO   Mgr. Pavolko 
Základná umelecká škola Štefánikova 20 RO   PaedDr.Hersteková 
21. MŠ S.H.Vajanského 5 RO   p.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      
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   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  
 
HOSPODÁRSKY RAST 
 
     Mesto sa dlhodobo snaží vytvárať vhodné prostredie na podnikanie. Drobných 
podnikateľov podporuje najmä tým, že im umožňuje prenajímať si od Mesta nehnuteľnosti, 
pričom sa zohľadňuje ich podiel na zhodnotení majetku Mesta. V roku 2019 sa zvýšil záujem 
o prenájom nebytových priestorov o osem nájomcov, na 226 nájomcov. Počet nájomcov, ktorí 
zhodnotili majetok mesta sa zvýšil na 37.  
      V súvislosti s podporou podnikania Mesto na svojich pozemkoch aj naďalej umožňuje 
podnikateľom ukladať inžinierske siete s príslušenstvom (rozvodné skrine, revízne šachty, 
podperné body), ktoré slúžia pre napájanie ich obchodných prevádzok a administratívnych 
priestorov. V roku 2019 bolo s podnikateľskými subjektami uzatvorených 20 zmlúv o uzavretí 
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorých premetom bol súhlas s budúcim 
uložením inžinierskych sietí a 6 zmlúv o zriadení vecného bremena na uložené inžinierske 
siete. O uvoľnení mestských priestorov je podnikateľská verejnosť informovaná 
prostredníctvom Úradnej tabule MsÚ, novín Michalovčan, webovej stránky Mesta a televízie 
Mistral. 
     Mesto buduje geografický informačný systém (GIS) voľne prístupný pre obyvateľov mesta 
a s autorizovaným prístupom a rozšírením vrstiev GIS pre zamestnancov Mesta. V roku 2016 
bola sprístupnená autorizovaná vrstva pre Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, 
ktorá uľahčuje evidenciu a prehľad kosenia plôch v meste. Pribudli tiež ďalšie autorizované 
vrstvy podzemných sietí vo vlastníctve Mesta pre využitie optickej siete a potreby  tepelného 
hospodárstva. V roku 2018 prešiel GIS komplexnou úpravou backendu aj frontendu. Boli 
upravené dátové vrstvy, ktoré sa aktualizujú na dennej báze z poskytovaných otvorených dát 
integračných rozhraní. Bola doplnená ortofotomapa z roku 2016 a historická mapa z roku 
1949. V roku 2019 bola doplnená aktuálna ortofotomapa  - snímkovanie v lete 2019. 
V autorizovanej zóne systému vznikli ďalšie vrstvy, ktoré sa postupne napĺňajú internými 
pracovníkmi  – vrstva detských ihrísk, mobiliáru a pod. Vrstvy zatiaľ slúžia pracovníkom MsÚ a 
TaZS.. Stránku geografického systému využíva mnoho fyzických ako aj právnických osôb mesta 
najmä na meranie vzdialeností, plôch, na vyhľadávanie a pod.    
     Elektronické služby ESMAO  (Elektronické služby miest a obcí) sa začali nasadzovať v roku 
2016. Do konca roka 2017 bolo zintegrovaných   104 elektronických služieb prostredníctvom 
servera ESMAO s prepojením na ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Súčasne 
je prístupná aj 105. služba – všeobecná agenda. V roku 2019 boli doplnené ďalšie elektronické 
služby, ich celkový počet je 114.   Všetky služby boli zintegrované do informačného systému 
samosprávy (IS Noris a IS Helios Green). Do informačného systému samosprávy je integrovaná 
okrem elektronických služieb aj elektronická schránka mesta na Ústrednom portáli verejnej 
správy www.slovensko.sk. Mesto bolo nápomocné integrácii e-schránok aj pri svojich 
príspevkových a rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (základné školy, 
MsKS, TaZS, MDS). V súčasnosti pripravujeme prístupnosť všetkých služieb aj priamo cez 
vyhľadávanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.  

http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.slovensko.sk/
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      V rámci výzvy Wifi pre teba, Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu, Mesto získalo 
NFP na projekt Wifi pre Michalovce. Projekt bol v roku 2019 ukončený, vznikla voľná wifi zóna 
na Námestí slobody a Námestí osloboditeľov s 8 externými a 3 internými prístupovými bodmi 
s maximálnym možným pokrytím priestorov a dostupnou rýchlosťou 30 Mbps.  Osem  
prístupových bodov je umiestnených na mestských budovách námestí, interiérové prístupové 
body sú  umiestnené vo foyer v 3 verejne prístupných budovách - na prízemí vstupnej haly v 
budove Okresného úradu a Mestského úradu na Námestí slobody 1, na 1. poschodí pred 
sobášnou sálou v budove Mestského úradu na Námestí osloboditeľov 30 a vo foyer na prízemí 
v budove Mestského kultúrneho strediska pred kinom Centrum na Námestí osloboditeľov 25.  
    
SOCIÁLNA OBLASŤ 
       Mesto Michalovce poskytuje pre svojich občanov sociálnu službu – terénnu 
opatrovateľskú službu – dlhodobo, už od roku 2003. Na pôde samosprávy je táto služba 
vnímaná ako prioritná. 
     Počas roka 2019 bolo, na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú 
službu, posúdených 58 občanov mesta, ktorým bolo vydané Rozhodnutie o odkázanosti na 
túto sociálnu službu. Posúdeným s odkázanosťou v stupni II – VI, ktorí žiadosťou 
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby požiadali o jej poskytovanie, bola služba 
poskytnutá. Celkovo v roku 2019 požiadalo o túto sociálnu službu 41 občanov mesta 
a všetkým bola služba aj poskytnutá. V priebehu roku 2019 bola celkom služba poskytnutá pre  
147 občanov mesta Michalovce.   

V priebehu roka 2019 mesto úspešne presťahovalo Denné centrum č. 2 Stráňany do 
nových zrekonštruovaných priestorov v objekte Základnej školy na Ul. školskej. Mesto 
vynaložilo z vlastného rozpočtu na úpravu predmetných priestorov z kapitálových výdavkov 
sumu 42 000 €. Mesto uhradilo aj finančnú čiastku vo výške 6 885 € z prevádzkových 
nákladov, ktoré boli použité na nákup: novej kuchynskej linky s vybavením, el. sporáka, 
digestoru, chladničky a  skríň. Do spoločenskej miestnosti bolo zakúpených 20 nových 
stoličiek. Do kancelárie vedúceho DC bol zakúpený nový počítač a v celom klube boli 
namontované žalúzie na okná. Ku koncu roka 2019 sa zrealizovala výroba a montáž zábradlia a 
krycej striešky nad vstupom do denného centra. K novovybudovanému vstupu do DC bol 
zhotovený betónový príjazdový chodník. 
        Mesto zabezpečuje stravovanie pre seniorov a ZŤP občanov, ktorí o to prejavia záujem 
a spĺňajú kritéria „Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného 
stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pre dôchodcov a určené 
skupiny občanov Mesta“.            
     V roku 2019 sa mesto Michalovce opätovne zapojilo do celoslovenskej dobrovoľníckej akcie 
určenej pre firemných dobrovoľníkov „Naše Mesto“. 
Celkom 226 firemných dobrovoľníkov sa v meste Michalovce zapojilo do dobrovoľníckych 
aktivít: 

- maľovanie plota v mestských detských jasliach na Ul. Š. Markuša 
- estetizácia externého areálu Komunitného centra na Ul. mlynskej 
- maľovanie plota a obnova náterov na prvkoch detského ihriska v MŠ na Ul. 

leningradskej a na Ul. masarykovej 
- náter oplotenia na cintoríne v Topoľanoch na Ul. letnej, 
- natieranie železného oplotenia v Parku Mieru 
- náter oplotenia v objekte Sýpka  
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- asistencia pri denných aktivitách u klientov Michalovského domova seniorov (kreatívne 
dielne – quilling, posedenie pri spoločenských hrách, návšteva cukrárne, čítanie kníh 
a počúvanie audiokníh na bytových jednotkách, organizácia opekačky v altánku 
zariadenia) 

Dobrovoľníckej aktivity „Naše Mesto“ sa zúčastnili firemní dobrovoľníci z nasledovných 
závodov: Syráreň Bell a.s., Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, BSH Drives and 
Pumps, Východoslovenská vodárenská spoločnosť závod Michalovce, Tesco Michalovce, 
Convatec Michalovce, Mestský úrad v Michalovciach, Vysoká škola sv. Alžbety pobočka 
Michalovce. 
     V období od 16.9. – 22.9.2019 sa Mesto úspešne zapojilo do dobrovoľníckej aktivity 
organizovanej Dobrovoľníckym centrom Košického kraja v rámci celoslovenskej akcie „Týždeň 
dobrovoľníctva“. Išlo o nasledovné dobrovoľnícke aktivity: 

- maľovanie oplotenia Materskej školy na Vajanského ulici 
- výroba dekoračných mydielok v Komunitnom centre na Ul. mlynskej 
- náter oplotenia objektu Malometrážnych bytov na Ul. obrancov mieru 
- náter oplotenia detských jaslí na Markušovej ulici 

Predmetnej dobrovoľníckej aktivity sa zúčastnili dobrovoľníci z nasledovných inštitúcií: 
Mestský úrad v Michalovciach, seniori z denných centier, študenti z Gymnázia P. Horova a zo 
Strednej školy obchodu a služieb, študenti z Vysokej školy sv. Alžbety pobočka Michalovce. 
     Mesto Michalovce sa v roku 2019 prvýkrát zapojilo do osláv Gving Tuesday – sviatku 
dobrých skutkov, darovania a štedrosti. Tento charitatívny sviatok sa oslavuje prvý utorok 
v mesiaci decembri každého kalendárneho roku. Je to odpoveď - revolta ľudí, ktorý takýmto 
spôsobom reagujú na nákupné šialenstvo Black Friday a ich odpoveďou je pravý opak, keď 
Giving Tuesday je dňom nezištnej pomoci druhým. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny 
ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje 
ich k prejavom štedrosti. Zamestnanci Mestského úradu v Michalovciach a zamestnanci 
organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce boli oslovení klientami 
Komunitného centra v Michalovciach o finančný príspevok na prípravu vianočnej kapustnice 
pre marginalizované skupiny občanov v meste. Klienti komunitného centra obdarovali 
každého finančného darcu vlastnoručne vyrobenými vianočnými sviečkami. Organizátori 
podujatia zaznamenali veľmi pekný výsledok v svojom snažení: vyzbierali finančnú čiastku vo 
výške 657,83 €, z ktorej pripravili 400 porcií chutnej vianočnej kapustnice pre občanov 
rómskej lokality Angi Mlyn a zakúpili 52 párov zimných ponožiek pre klientov do provizórneho 
stanu pre ľudí bez prístrešia. 
     V závere roka 2019 mesto Michalovce získalo krajské ocenenie „Srdce na dlani“ ako 
Dobrovoľník roka 2019 v rámci Krajského oceňovania dobrovoľníckych skutkov „za 
mimoriadne nasadenie pri vykonávaní dobrovoľníckych činností, ktoré významným spôsobom 
prispeli k zmene života jednotlivcov alebo skupiny v roku 2019“. Toto ocenenie si zástupcovia 
Mesta prebrali dňa 28. novembra 2019 v Redute v Spišskej Novej Vsi. 
     Mesto Michalovce zahájilo poskytovanie novej služby v sociálnej oblasti mesta od 1.8.2019. 
Jedná sa o Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH). Táto služba nie je sociálnou službou, je 
to služba, ktorú poslanci mesta odobrili a schválili ako dobrovoľnú výpomoc z rozpočtu mesta.  
KSOH slúži pre marginalizované skupiny občanov mesta Michalovce. Ide predovšetkým 
o občanov bez prístrešia, občanov po návrate z výkonu trestu, poberateľov pomoci v hmotnej 
núdzi, ľudí závislých na alkohole a drogách, ide o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, 
dôchodcov, týrané ženy a opustené matky s deťmi. KSOH je zriadená priamo v objekte 
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Komunitného centra na Ul. mlynskej. Charakter služby je nízkoprahový to znamená, že táto 
služba je ľahko dostupná, bez zbytočných obmedzení. Táto ľahká dostupnosť je myslená 
všestranne, teda aj pri stanovení cenovej hladiny za jednotlivé úkony v stredisku. 
     Mesto zabezpečovalo v r. 2019 aj výkon terénnej sociálnej práce v lokalite Angi mlyn  s 
cieľom zlepšovania životných a sociálnych podmienok obyvateľov tejto lokality. Terénni sociálni 
pracovníci v kancelárii TSP a TP Michalovce za rok 2019 v lokalite Angi Mlyn evidovali: 

– celkový počet intervencií za rok 2019: 4481 
– celkový počet obslúžených klientov za rok 2019: 2177 klientov 

 Dňa 30.10.2019 došlo k plynulému prechodu v rámci Národného projektu Terénna 
sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
I. fáza na jeho pokračovanie prostredníctvom II. fázy. Realizácia spomínaného pokračovania 
projektu by mala byť uskutočňovaná do 22.12.2022. 
     Komunitné centrum – ako sociálna služba -  začalo svoju činnosť od 1.9.2017, jeho 
prevádzkovateľom je Mesto Michalovce. Komunitné centrum je financované z externých 
zdrojov (financie zo ŠR) a z vlastných finančných zdrojov Mesta. Komunitné centrum od 
01.11.2019 priebežne nadviazalo na I. fázu projektu II. fázou národného projektu 
Komunitných služieb v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít, ktoré má trvať do 31.12.2021.   
Za rok 2019 pracovníci Komunitného centra evidovali : 

• 211 skupinových aktivít pri príprave na školské vyučovanie s 515 klientmi,  
• 22 skupinových preventívnych aktivít so  171 klientmi, 
• 195 skupinových záujmových aktivít so 619 klientmi,  
• 25 komunitných aktivít , ktorých sa zúčastnilo 1513 klientov.  

Za rok 2019 komunitní pracovníci podali 124x základné poradenstvo pre 122 klientov, 79x  
špeciálne poradenstvo pre 71 klientov a poradenstvo pre právom chránených 28x  pre 28 
klientov.  
     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.  
     V rámci benefitov a svojpomocných činností mesto v r. 2019 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.. 
     Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa. 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 príjemcom dávok v hmotnej núdzi 
u nájomcov bytov na ul. Mlynskej.  
      

RODINNÁ POLITIKA  
     Zvýšenú pozornosť Mesto venuje bytovej otázke. Je záujem nadobudnúť minimálne jeden 
ďalší bytový dom do svojho vlastníctva na základe získania externých finančných zdrojov, 
alebo riešiť rekonštrukciu internátu na Ul. partizánskej s prispôsobením na účely bývania. Za 
týmto účelom sa započal výkup pozemkov v areáli objektu.  
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ŠKOLSTVO 
     V rámci starostlivosti o  deti v predškolskom a  školskom veku mesto Michalovce 
zabezpečuje činnosť a prevádzku 8 materských škôl, 8 základných škôl, 16 školských jedálni,  8 
školských klubov detí, 7 centier voľného času a jednej základnej umeleckej školy.  
     V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta aj v r. 2019 zostalo 8 materských škôl, ktoré patria do 
originálnych kompetencií mesta. Plánovaný počet detí navštevujúcich MŠ v roku 2019 je 
porovnateľný s minulým rokom, skutočnosť za rok 2019 bola 912 detí, čo zodpovedá 
plánovanému počtu.   Plánovaný  počet detí  v predškolskom veku a detí s odkladom povinnej 
školskej dochádzky bol tiež porovnateľný s  predchádzajúcim rokom, skutočnosť rok 2019 bola 
288 detí. 
     Výchovno-vzdelávací proces v materských školách je zabezpečený po personálnej i 
materiálnej stránke. V oblasti personálnej je zabezpečený zodpovedajúci  počet zamestnancov 
k počtu prijatých detí a vytvorených tried, so 100% kvalifikovanosťou  učiteliek MŠ. Narástol 
počet učiteliek s vysokoškolským vzdelaním a s ukončeným odborným vzdelaním v rámci 
kreditového systému. V roku  2019 získala v rámci kontinuálneho vzdelávania v zmysle zákona 
o pedagogických a odborných zamestnancoch kreditové príplatky a atestácie viac ako polovica 
učiteliek MŠ. Mimo toho sú pre nich pripravované ďalšie odborné semináre a vzdelávania 
hlavne cez MPC Prešov a Košice. 
     V základnom školstve nedošlo v roku 2019 k výraznej zmene v počte ZŠ. Plánovaný a 
skutočný počet žiakov bol v posledných rokoch pomerne vyrovnaný. Skutočný počet žiakov 
s dosiahnutým priemerom 1 v 5.-9. ročníku bol v porovnaní s minulým rokom vyrovnaný 
a oproti plánovanému počtu v roku 2019 bol zvýšený. Počet učiteľov  na školeniach 
a vzdelávaniach mierne klesol úmerne počtu žiakom, z dôvodu získaných kreditových 
príplatkov a atestácií a účinnosťou nového zákona č.138/2019 o pedagogických a odborných 
zamestnancoch od 1.9.2019 kde sa zmenil systém vzdelávania. Výchovno-vzdelávací proces 
v základných školách bol v roku 2019 zabezpečený obdobne ako u materských škôl po 
personálnej i materiálnej stránke. V oblasti materiálnej boli vytvárané vhodnejšie podmienky 
a to hlavne údržbou objektov - opravou hygienických zariadení, odborných učební, podláh 
v triedach, na chodbách, maľbami ako aj dopĺňaním moderných učebných 
pomôcok, didaktickej a počítačovej techniky. K zlepšeniu výučby na školách sa každoročne 
nakupovali rôzne učebné pomôcky, ktoré boli odporúčané MŠVVaŠ SR v rámci štátnych 
a školských vzdelávacích programov.  
      Mesto podalo projektové zámery a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
zriadenie modernizovaných odborných učební pre päť základných škôl – odborné učebne 
biochémie v ZŠ, Komenského 1 a ZŠ Pavla Horova, odborné jazykové učebne v ZŠ T.J. 
Moussona, ZŠ, Okružná 17 a ZŠ, Školská 2. V roku 2018 bol poskytnutý nenávratný finančný 
príspevok na ZŠ Pavla Horova vo výške 41 554,21 € na vytvorenie učebne biochémie včítane 
IKT vybavenia a pomôcok, učebňa je od IX/2019 plne v prevádzke. Táto škola v roku 2018 
vyučovala žiakov v duchu modernizácie výučby v tejto oblasti v zriadenej „Triede budúcnosti“. 
Súčasne bola v roku 2019 podpísaná zmluva na odbornú učebňu biochémie na ZŠ 
Komenského 1, kde prebehli stavebné úpravy,  nákup nábytku IKT a učebných pomôcok bude 
prebiehať v roku 2020. V decembri 2020 bola podpísaná aj zmluva o NFP na vytvorenie 
jazykovej odbornej učebne a školskej digitálnej knižnice na ZŠ, Školská 5, práce na učebniach 
ako aj nákup pomôcok a IKT vybavenia budú realizované v roku 2020. Zvyšné jazykové učebne 
na ZŠ Okružná 17 a ZŠ T.J. Moussona 4 budú realizované taktiež v r. 2020, pričom systém 
výučby jazykov bude prebiehať pomocou digitálnych technológií.   
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     Mesto v rámci podaných projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) na zriadenie modernizovaných odborných učební získalo NFP aj na zriadenie školskej 
digitálnej knižnice pri ZŠ, Školská. Súčasťou tejto Základnej školy sú žiaci z Ukrajiny a Ruska s 
doplnenou výučbou slovenského jazyka, škola integruje 10% marginalizovaných žiakov. Je 
potrebná obnova vnútorných priestorov školy, najmä odborných učební a obnova ich 
zastaraného vybavenia. Cieľom projektového zámeru je zvyšovanie kvality vzdelávania a 
zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v nadväznosti na výučbu jazykov, 
profesijnú orientáciu a na potreby trhu práce; zlepšením podmienok výučby zlepšiť aj výsledky 
žiakov v národných meraniach dosiahnutých vedomostí. Projektom sa na škole vytvoria 2 
odborné učebne – odborná jazyková učebňa a digitálna školská knižnica. Mesto podpísalo 
zmluvy o NFP vo výške 66 180,92 € v decembri 2019. 
     V rámci projektov Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Okružná 17, 
Základnej školy, T.J. Moussona 4 sa aj na týchto školách vytvoria jazykové odborné učebne. 
včítane stavebných úprav učebne v celkovej výške NFP 31 024,98 €.  
V rámci ďalších projektov Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Kpt. 
Nálepku 16 bola vytvorená odborná učebňa chémie včítane stavebných úprav učebne, kde bol 
získaný NFP vo výške 52 231,68 €, spolufinancovanie mesta je 5% oprávnených výdavkov. Na  
Základnej škole, J.A. Komenského 1 sa realizuje projekt odbornej učebne chémie včítane 
stavebných úprav učebne, kde bol získaný NFP vo výške 42 266,71 €, spolufinancovanie mesta 
je 5% oprávnených výdavkov.  
     V školských jedálňach pri ZŠ bol plánovaný počet stravníkov 70 % a skutočnosť 71%, čo je 
potešiteľné z pohľadu zdravej výživy detí a predpoklad v II. polroku bol ešte vyšší vzhľadom na 
poskytovanie dotácie 1,20 € za obed pre rodičov od 1.9.2019. Diétne stravovanie podľa 
vydaných materiálno-spotrebných noriem a podmienok stanovených MŠ SR sa realizovalo na 
jednej škole, vo väčšom rozsahu sa nerealizuje pre nezáujem rodičov.  
      Stravovanie detí v školských jedálňach bolo zabezpečované v súlade s vyhláškou o 
školskom stravovaní. V školských jedálňach boli dodržiavané odporúčané výživové dávky 
podľa jednotlivých vekových kategórií. Na ich plnenie boli vytvorené finančné limity, ktoré sa 
upravujú podľa pokynov MŠVVaŠ SR a v prípade výrazného zvýšenia cien potravín. Aj napriek 
tomu bolo stravovanie  finančne dostupné pre deti a žiakov.  
     Skutočný stav detí v porovnaní s plánovaným počtom v školských kluboch detí pri 
základných školách bol zvýšený o 8% a každoročne v posledných troch rokoch narastá. Je 
potešujúce, že je záujem zo strany rodičov o umiestnenie detí, kde trávia svoj voľný čas 
organizovanými aktivitami. Podľa počtu detí prihlásených do školských klubov detí, bol 
vytvorený zodpovedajúci počet oddelení a tiež vychovávateliek, ktoré sú plne kvalifikované. 
Voľný čas detí bol vypĺňaný ponukou rôznych akcií a krúžkovou činnosťou.   
     V základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta bol počet žiakov za 
sledované obdobie 1 143. ZUŠ si dlhodobo udržiava vyrovnaný počet žiakov podľa možných 
kapacít, ktorí sa vzdelávajú v odbore výtvarnom, hudobnom, tanečnom a v literárno-
dramatickom. Škola má zriadené 4 elokované pracoviská v obciach Jovsa, Vinné, Pavlovce nad 
Uhom a Budkovce, na základe záujmu rodičov.  
 
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA, MIESTNY ROZVOJ  

V rámci posudzovania investičných  zámerov, projektových dokumentácií stavieb na 
území mesta bolo vydaných 147 záväzných stanovísk z hľadiska územno-plánovacieho pre 
účely konaní podľa ustanovení stavebného zákona.  
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Pre predprojektovú prípravu investičných aktivít boli zabezpečované  vyjadrenia 
k existencii a vytýčeniu podzemných vedení, geometrické a porealizačné zamerania stavieb, 
polohopisné a výškopisné zamerania, vytýčenia hraníc pozemkov, posudky k projektovým 
dokumentáciám.  
      V rámci investičných akcií Mesto zrealizovalo rekonštrukciu  MŠ Vajanského, denné 
centrum, strechu telocvične II. ZŠ, časti tepelného hospodárstva (TH). Vo väčšom rozsahu boli 
realizované detské ihriská, boa vybudovaná cyklotrasa a iné aktivity investičného charakteru.  
     Pokračovalo v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu  

• chodníky –  Ul. močarianska po obidvoch stranách, Ul. vrbovská chodník po ľavej 
starne od Ul. kapušianskej po autobusovú zastávku. 

• Sídliskové plochy –  v rámci sídliska západ I. a etapa - časť na Ul. Švermovej pri 
bytovom dome A1, pred materskými školami, II. ZŠ,  chodník po ľavej strane od Ul. 
Masarykovej po okružnú križovatku, I. b etapa – Ul. Humenská pred bytovými domami 
A až C., III. etapa  - časť  medzi bytovým domom E na Ul. Prof. Hlaváča a Z3 na Ul. 
Martina Rázusa, pri bytových domoch Z1 a Z2 na Ul. Martina Rázusa a pri bytovom 
dome A-6 na Ul. Štefánikovej. 

      V roku 2019 bolo v rámci stavebného úradu vydaných 46 územných rozhodnutí, 200 
stavebných povolení,  103 kolaudačných rozhodnutí, o zmene v užívaní stavby bolo konané 
10-krát, 25-krát bolo konané o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad vydal 12 
rozhodnutí o odstránení stavby a bolo vydaných 191 súhlasov s ohláseniami stavebnému 
úradu v rámci spoločného úradu. Spolu pre mesto a obce bolo vybavených 587 podaní. Pre 
 samotné mesto Michalovce bolo vydaných 32 územných rozhodnutí, 115 stavebných 
povolení, 49 kolaudačných rozhodnutí, o zmene v užívaní stavby bolo konané 6 krát, 13-krát 
bolo konané o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad vydal 7 rozhodnutí o odstránení 
stavby a bolo vydaných 183 súhlasov s ohláseniami stavebnému úradu. Počet všetkých 
vybavených podaní bolo pre mesto Michalovce 405. 
     Ďalej boli vydané rozhodnutia o udelení licencií na výherné prístroje, povolenia zmien 
výherných hracích prístrojov, stanoviská k umiestneniu výherných prístrojov 
a videoterminálov, stanoviská k prevádzkovaniu ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle 
zákona č.171/2005 o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, ďalej povolenia pre 
vjazd do pešej zóny, prekopávkové povolenia, povolenia na vyhradené parkovanie pre ŤZP, 
povolenia na umiestnenie prevádzky, povolenia na záber verejného priestranstva - letné 
terasy, atrakcie na jarmokoch, povolenia na verejné zbierky, povolenia ambulantného predaja 
na verejnom priestranstve, povolenia na záber  lešenia, povolenia na skládky odpadu na 
verejnom priestranstve, povolenia na umiestnenie reklám, v zmysle platného VZN, ďalej 
povolenia pre činnosť samostatne hospodáriacich roľníkov, rozhodnutia o vyrubení dane za 
užívanie verejného priestranstva.  
     V roku 2019 Mesto Michalovce povolilo 18 letných terás,  65 platených vjazdov do CMZ pre 
podnikateľské subjekty, 14 platených vjazdov do CMZ pre občanov, 40 rozkopávkových 
povolení, vydalo súhlas na umiestnenie 57 nových prevádzok,  vydalo 31 rybárskych lístkov, za 
záber verejného priestranstva vyrubilo daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 
34 659,83, vydalo povolenie na bezodplatné parkovanie pre 119 ŤZP občanov, 24 platených 
vyhradených parkovacích miest a 66 stanovísk k hazardným hrám na území mesta. 
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

V súlade s uzatvorenou zmluvou medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou ENVI-PAK 
a.s. (organizácia zodpovednosti výrobcov), ktorej cieľom  je spolupráca a financovanie 
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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. Boli spracované propagačné materiály triedeného zberu, 
likvidácia nepovolených skládok a zabezpečené odstraňovanie hniezd havranov na území 
mesta v súlade s vydaným rozhodnutím. 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.       
      Každoročne je vydávaný kalendár triedeného zberu pre domácnosti v rodinných domoch, 
kde sú uvedené termíny vývozu vytriedených zložiek komunálneho odpadu  a základné 
informácie o triedení odpadu a prevádzke zberných dvorov. 
     Mesto Michalovce v roku 2019 na webovej stránke mesta vytvorilo v časti „Životné 
prostredie“ zložku „Aktuality – životné prostredie“, kde sú postupne  dopĺňané  informácie pre 
občanov  o triedení odpadu. Zverejnené boli  informácie ako:  
- článok „Od sáčku k sáčku“ 
- plagát „Čas rozkladu odpadu v prírode“ 
- plagát „Trieďme odpad   má to zmysel“ 
- informácia „Ak správne triedime – svet je krajší“ 
- článok „Nie, všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope! Ani na skládke!“ 
- informácia „Označovanie obalov“ 
- plagát „Nebuďme lenivý trieďme odpad!“ 
- článok  „Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje“ 
- základné pravidlá triedenia  
- označovanie obalov 
- čo sa z recyklovaného odpadu vyrába  
     Na webovej stránke mesta v časti „Životné prostredie“ je priamo link na stránku ENVI-PAK 
a.s „Triedime.sk“  a Ako nakladať a predchádzať odpadom. 

Dňa 14. 5. 2019 sa na Námestí  osloboditeľov uskutočnil „DIA deň“, na ktorom sa 
podieľalo aj Mesto Michalovce – na   námestí boli umiestnené kontajnery na triedený odpad 
všetkých zložiek, ktoré sa v meste zberajú a poskytli sme aj 500 letákov – „Nebuďme lenivý, 
trieďme odpad!“  

Dňa 24.5.2019 sa uskutočnilo v Michalovciach (Kino Centrum)  odborné školenie pod 
názvom Vek smetí. Školenie interaktívnou  formou ukázalo pedagógom, ako ešte lepšie naučiť  
žiakov správať sa zodpovednejšie  voči životnému  prostrediu a prečo  je dôležite triediť 
odpad. Každý z pedagógov na školení dostal edukačný DVD nosič s materiálmi určenými 
špeciálne pre potreby základných škôl, na ktorom sú  okrem  iného aj ukážky filmov 
z unikátneho autorského slovenského projektu  s názvom „Požičaná planéta“,  ako i pracovné 
listy určené pre prácu  so žiakmi. 
Na webovej stránke mesta sú zverejnené a priebežne dopĺňané informácie o nakladaní 
s komunálnym odpadom a jeho triedením, ako aj aktuálna informácia o úrovni vytriedenia  
komunálnych odpadov  za kalendárny rok 2019.    
 
DOPRAVA  

V spolupráci s TaZS mesta Michalovce a Okresným riaditeľstvom policajného zboru SR  
sú vydávané určenia dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách. Riešila sa 
problematika chodu mestskej autobusovej dopravy a to úpravy cestovných poriadkov, 
organizovanie týždňa mobility a pod..  
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     V roku 2019  v rámci upokojenia dopravy na Ul. školskej boli pri materskej škole,  V. ZŠ a  pri  
BD V3 zrealizované priechody pre chodcov spolu s nasvetlením a chodník pri časti oplotenia 
materskej školy. Realizované boli na základe projektu „Bezpečné priechody pre chodcov“. 
Práce realizovala spoločnosť O.S.V.O. Prešov, s.r.o. vo finančnom objeme 17 000 €. Na 
nasvetlenie priechodu pre chodcov mesto získalo z Nadácie ČSOB dotáciu vo výške 5 000€. 
Ďalšie nasvetlenie  priechodu pre chodcov bolo  na Ul. Jána  Švermu pri II. ZŠ. Práce realizovala 
spoločnosť O.S.V.O. Prešov, s.r.o. vo finančnom objeme 12 640 €. Na nasvetlenie priechodu 
mesto získalo z Nadácie ČSOB dotáciu vo výške 5 000 €. Rovnako bol zrealizovaný aj priechod 
pre chodcov na Ulici Vrbovčík spolu s preložkou autobusovej zastávky na Ulici Užhorodskej. 

 
 
KULTÚRA 
     Kultúra má v meste Michalovce svoje  nezastupiteľné miesto, o čom svedčí aj množstvo 
kultúrnych podujatí, zorganizovaných v roku 2019. Tieto zabezpečovali rôzne súkromné  
agentúry, občianske združenia, školy a kultúrne inštitúcie. Jednou z nich je  Mestské kultúrne 
stredisko ( MsKS ), ktoré je kultúrno spoločenským zariadením Mesta Michalovce a zároveň 
jeho príspevkovou organizáciou.  
     Dramaturgický plán MsKS zahŕňal aktivity pre všetky vekové kategórie, od najmenších až po 
seniorov. Najširšiu ponuku mali už tradične deti a mládež, ktorí v roku 2019 navštívili 
výchovné koncerty, ktoré boli tematicky zamerané na historické udalosti a osobnosti, hudbu, 
tanec, ekológiu a protidrogovú tematiku. Nechýbali ani divadelné predstavenia, filmové 
predstavenia, prezentácie, prehliadky, súťaže, akadémie a výstavy.  
     MsKS participovalo aj na podujatiach akými boli aj 60. Zemplínske slávnosti, ktoré 
pripravoval Organizačný výbor ZS zložený zo zástupcov Mesta Michalovce, MsKS, ZOS a Domu 
Matice slovenskej.  
     V roku 2019 sa deviaty ročník akcie Michalovce Michalom a Michaelám presúval zo 
septembrového termínu kvôli účinkujúcim na októbrový termín. Na koncerte venovanom 
Michalom a Michaelám vystúpil J. Laufer a Roxette revival. Kvôli zmene termínu sme už pokus 
o rekord, čo najviac Michalov a Michael nerealizovali. 
V roku 2019 bol do veľkej sály zakúpený a zrekonštruovaný zvukový systém. Počas 
Zemplínskych slávností bol na tribúne zakúpený a nainštalovaný baletizol. K baletizolu bol 
zakúpený aj špeciálny vozík. 
 
 
ŠPORT  
     Jednou z hlavných úloh Mesta je aj investovanie do športovej infraštruktúry v meste, a to 
predovšetkým využitím externých finančných prostriedkov, ako aj vlastných zdrojov formou 
dotácií pre jednotlivé športové kluby. V meste sa nachádza futbalový a zimný štadión, mestská 
plaváreň, mestská športová hala a  športoviská v areáloch škôl.  
     Mesto získalo dotáciu z ÚV SR na vybudovanie nového multifunkčného ihriska na IV. ZŠ 
Komenského 1 vo výške 37 000 €, mesto spolufinancovalo ihrisko vo výške 28 000 €. Výstavba 
ihriska bola ukončená v decembri 2019. 
Súčasne mesto získalo z ÚV SR 60 000 € na rekonštrukciu futbalového ihriska na VI. ZŠ 
Okružná 17, na spolufinancovaní sa okrem mesta bude podieľať ja OZ Humanitas, ktoré na 
rekonštrukciu prispelo  výškou 15 000 €. Rekonštrukcia  bude realizovaná v r.2020. 
Mesto získalo dotáciu Min. školstva SR na rekonštrukciu strechy telocvične ZŠ Švermova vo 
výške 143 000 €, rekonštrukcia začala v r.2019 a bude ukončená v auguste 2020.  
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     Mesto Michalovce získalo pre rok 2019 titul Európske mesto športu. Tento titul, znamená 
medzinárodné uznanie a  zviditeľnenie mesta. má prispieva k zvýšeniu úrovne športových 
klubov, k zvýšeniu úrovne podujatí, ktoré už v meste existujú a najmä k zviditeľneniu nášho 
mesta. Z tohto dôvodu Mesto v roku 2019 vydalo v náklade 4 tis. kusov brožúru s témou 
športu, kde predstavujeme športovú infraštruktúru v meste, športové zariadenia v meste, 
športové kluby, športové iniciatívy a podujatia v meste, ktorých sa zúčastňujú rôzne vekové 
kategórie, ako aj plán pripravovaných aktivít v tomto roku. 
 
 
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         
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.  
     Mestská polícia sa tiež zapájala do rôznych akcií, ktoré organizujú občianske združenia, 
domovy sociálnych služieb, detské domovy a špeciálne internátne školy. MsP sa tak isto 
zapojila už do tradičnej akcie Deň  polície, ktorú organizuje OR PZ a HaZZ za účasti všetkých 
škôl v meste a širokého okolia. Prostredníctvom tejto akcie bolo rôznymi aktivitami, ukážkami 
a hrami poukázané na odbornú pripravenosť príslušníkov MsP a ich materiálno–technické 
vybavenie. Účastníci si mohli vyskúšať negatívny vplyv alkoholu na ľudský organizmus 
prostredníctvom špeciálnych okuliarov, ktoré simulujú opitosť. Zaujali aj ukážky práce 
služobnej kynológie predovšetkým reálne zadržanie páchateľa pri kladení aktívneho odporu. 
     Mestská polícia aj naďalej poskytuje služby v prevencii oblasti obchodovania s ľuďmi. 
Kancelária prvého kontaktu je vždy sprístupnená občanom, ktorí potrebujú pomoc. 
     Keďže príslušníci MsP sú často prvými účastníkmi násilia páchaného na ženách a domáceho 
násilia vznikla potreba nadobudnúť potrebné znalosti z tejto oblasti. Preto je príslušník 
oddelenia prevencie súčasťou pracovnej skupiny v rámci multi-inštitucionálnej spolupráce, 
ktorú založilo občianske združenie Pomoc rodine v Michalovciach. Cieľom pracovnej skupiny je 
zabezpečiť rýchlu, koordinovanú a účinnú pomoc ženám zažívajúcim násilie. MsP bude 
pokračuje v týchto aktivitách naďalej.  
     Mestská polícia v Michalovciach pokračovala vo svojich preventívnych aktivitách pričom 
prioritou boli besedy a prednášky realizované rôznou formou. Prioritnou časťou bola 
komunikácia so žiakmi materských, základných a stredných škôl pričom sa nezabudlo ani na 
deti s rôznym zdravotným postihnutí na špeciálnych školách. Tematiku prednášok si volia 
pedagógovia, prihliadnuc na danú potrebu riešenia problému v ich skupine.  

V rámci prevencie kriminality Mestská polícia vykonala viacero akcií zameraných na 
kontrolu požívania alkoholu osobou maloletou a mladistvou v miestnych baroch, podnikoch 
a reštauračných zariadeniach.   
 
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA  
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     Mesto Michalovce má uzatvorenú družbu s 9 mestami: Užhorod, Vyškov, Jaroslaw, 
Sátoraljáujhély, Vila-real, Kavarna, Pančevo,  Cognac, Liptovský Mikuláš. S týmito mestami  
pokračujú osvedčené formy spolupráce.  
          Už v roku 2018  bola plánovaná  vzájomná výmena expozícii  Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach a Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Z dôvodu rekonštrukcie 
Zemplínskeho  múzea sa výstava v Michalovciach neuskutočnila ani v r. 2019. Rovnako sa 
neuskutočnila ani výstava v Liptovskom Mikuláši.  
 
 
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. 
     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. 
     Manažment Mesta Michalovce, ale aj ostatní  zamestnanci,  prijatím cieľov politiky kvality 
pre rok 2018 sa zaviazali zaoberať  kvalitou poskytovaných služieb občanom a samozrejme aj 
ich uplatňovaním pri každodennej činnosti. 
 
TURIZMUS 
    Turizmus je cieľavedome sa rozvíjajúce hospodárske odvetvie. Mesto Michalovce má 
zriadenú Informačnú kanceláriu, ktorá ponúka návštevníkom, turistom a obyvateľom 
dostupné informácie o cestovom ruchu v našom regióne.  
Turistické  informačné kancelárie sú dôležitým prvkom vo všetkých krajinách, kde je rozvinutý 
cestovný ruch. Poslaním Turistickej informačnej kancelárie mesta Michalovce je plnenie úloh 
vo vzťahu k návštevníkom v cestovnom ruchu a úlohy súvisiace s podporou cestovného ruchu 
v meste – poskytovanie bezplatných informácií,  poradenských služieb súvisiacich 
s potenciálom cestovného ruchu v meste a okolí, atraktivity, kultúrne, historické, športové 
podujatia, možnosti relaxu v regióne, ubytovanie, gastroturizmus, príjem inzercie do 
dvojtýždenníka Michalovčan. Kancelária vytvára komplexné a stále aktuálne ponuky 
cestovného ruchu na území mesta a celej destinácie dolný Zemplín. 
TIK je členom AICES,  zastrešujúcou neziskovou organizáciou, ktorá podporuje a skvalitňuje 
činnosť kancelárie, v záujme rozvoja domáceho a aktívneho cestovného ruchu. Členstvo 
v AICES garantuje znak kvality poskytovaných služieb. 
Významnou úlohou kancelárie je poskytovanie informačných služieb, ktoré sú súčasťou 
informačného systému mesta. 
Turistická informačná kancelária Michalovce spolupracuje s členmi Zemplínskej oblastnej 
organizácie cestovného ruchu a Košice Región Turizmus  pri propagácii spoločných kultúrnych, 
spoločenských, športových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v regióne 
dolný Zemplín a v Košickom samosprávnom kraji.  

https://managementmania.com/sk/kvalita-akost
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Mesto Michalovce získalo medzinárodné uznanie – titul Európske mesto športu 2019, ktorým 
sa  zviditeľnilo mesto, zvýšila  sa úroveň športu a cestovného ruchu, čím sa  zaradilo mesto do 
siete miest športu v Európe. Získanie titulu prispelo k zvýšeniu úrovne a počtu podujatí, ktoré 
následne navštívilo väčší počet návštevníkov destinácie, vďaka ktorým nastal rozvoj 
cestovného ruchu nielen v meste, ale v celej destinácii dolný Zemplín. Mesto vydalo 
propagačné materiály pre  návštevníkov mesta, ktorých úlohou bola propagácia mesta, 
športových a spoločenských podujatí.  Cielený marketing a propagácia mesta prispeli k nárastu 
všetkých indikátorov rozvoja cestovného ruchu, pri porovnaní štatistických údajov za 
predchádzajúce obdobie  sa zvýšili tržby za ubytovanie  v Michalovciach o 399 124 € (rok 2019 
– 1 632 559, rok 2018 – 1 233 435),  počet prenocovaní vzrástol o 36,37 % (rok 2018 – 25 848, 
rok 2019 – 35 250), počet návštevníkov, ktorí sa ubytovali v ubytovacích zariadeniach mesta  
sa zvýšil o 3 501 osôb, čo predstavuje nárast o 22,85 % . Na základe uvedených štatistických 
ukazovateľov sa potvrdilo, že mesto Michalovce má kľúčové miesto v destinácii  dolný Zemplín 
ako strategický cieľ rozvoja cestovného ruchu.  
 
3. Ekonomické výsledky 
 
3.1. Rozpočet Mesta a jeho plnenie 
 
     Rozpočet Mesta na rok 2019 bol schválený MsZ dňa 2.10.2018 uznesením č. 438. 
V priebehu roka bol upravovaný deviatimi rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali 
schvaľovaniu v MsZ, resp. schváleniu primátorom Mesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo 
zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1 dňa 26.2.2019 uznesením č. 13, č. 3 dňa 
14.5.2019 uznesením č. 38, č. 5 dňa 27.8.2019 uznesením č. 57, č. 7 dňa 27.11.2019 
uznesením č. 78. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2, 4, 6, 8 a 9 schválil primátor 
Mesta vo svojej kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia Mesta 
Michalovce. Upravený rozpočet Mesta Michalovce na r. 2019 po zapracovaní všetkých zmien 
bez finančných operácií bol prebytkový v celkovej výške 1 767 421 €. 
   
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 
ukazovateľ schválený 

rozpočet 
upravený  
rozpočet 

      
skutočnosť 

% - né  
plnenie 

BEŽNÝ ROZPOČET     
- bežné príjmy 32 375 633 33 885 915 34 134 795 100,73 
- bežné výdavky 29 026 175 31 638 501 30 646 059   96,86 
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)   3 349 458   2 247 414   3 488 736 155,23 
     
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET     
- kapitálové príjmy 2 505 876 1 314 033   1 836 064  139,73 
- kapitálové výdavky 2 455 384 1 794 026   1 558 273   86,86 
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)       50 492   -479 993      277 791   
     
PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ  34 881 509 35 199 948 35 970 859 102,19 
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ  31 481 559 33 432 527 32 204 332   96,33 
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)   3 399 950   1 767 421   3 766 527  213,11 
     
FINANČNÉ OPERÁCIE          
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- príjmové      315 250   1 951 174   1 888 270   96,78 
- výdavkové  3 715 200   3 718 595   3 589 401   96,53 
rozdiel - prebytok (+) schodok (-) -3 399 950 - 1 767 421 - 1 701 131  
 
      V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške   3 488 736 € a to splnením bežných 
príjmov na 100,73 % a čerpaním bežných výdavkov na 96,86 % vo výške 30 646 059 €.  
    
  Kapitálové príjmy boli naplnené na 139,73 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 86,86 % 
a bol dosiahnutý prebytok 277 791 €. 
 
   Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté  v celkovej výške 35 970 859 €, čo 
predstavuje 102,19 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového 
rozpočtu boli čerpané vo výške 32 204 332 €, čo predstavuje 96,33 %-né čerpanie 
k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie,  kde príjmové operácie 
boli vo výške 1 888 270 € a výdavkové operácie vo výške 3 589 401 €.  
 

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 3 488 736 € a kapitálového rozpočtu prebytkom vo 
výške  277 791 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom 
vyjadrení boli schodkové vo výške  1 701 131 €.    

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
a iných zdrojov v celkovej výške  635 514,10 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku  2020, 
zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu sa vylučujú. Sú to finančné 
prostriedky:    
a) nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške                                                             548 959,44 € 
     z toho: 
   * transfer na prenesené kompetencie ZŠ                                                                        4 023,28 € 
   * transfer na 5. ročné deti                      15 161,13 € 
   * transfer prenesené kompetencie – vrátka úrokov do ŠR                      132,12 € 
   * ERASMUS – nedočerpaný grant VI. ZŠ                                                                        19 296,00 € 
   * transfer  - vrátka do ŠR za sociálnu oblasť                                                                    2 544,61 € 
   * transfer MDS – vrátka úrokov do ŠR                                                                                   59,24 € 
   * zdroje na projekt HUSKROUA – Zl. Býk        68 612,61 € 
   * zdroje na projekt HUSKROUA – green transport network                                      24 130,45 €  
   * dotácia na kamerový systém           5 000,00 € 
   * dotácia na križovatku Ul. J.Hollého      350 000,00 € 
   * dotácia na futbalové ihrisko ZŠ Ul. okružná                   60 000,00 € 
    
   b) nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške                                                                 86 554,66 €      
     * za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach ZŠ                                          46 526,88 € 
     * za stravné prijaté od rodičov v školských jedálňach MŠ                                          7 068,70 € 
     * Unomedical – grant na výstavbu inkluzívneho ihriska MŠ Vajanského                 8 072,00 € 
     * zábezpeky a cudzie zdroje            2 525,55 €  
     * grant na výstavbu ihriska VI. ZŠ          15 000,00 € 
     * prijaté preddavky na služby – Ul. mlynská           7 361,53 €
  
      SPOLU                                                                                                                       635 514,15 € 
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3.2. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia Mesta 
3.2.1. Štruktúra nákladov Mesta 

      
Celkové náklady Mesta dosiahli výšku 25 828 426 €. Štruktúra nákladov je uvedená v tab. č. 4.  
        v €                                                                                               tab.č.4 

Náklady  
 

r. 2017 
 

r. 2018 
 

r. 2019 
rozdiel 2019-

2018 
spotrebované nákupy (materiál, energie) 762 050 751 590 834 871 +83 281 
služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné) 1 763 253 1 704 102 1 749 404 +45 302  
osobné náklady (mzdy, odvody) 4 629 308 5 291 398 5 877 955 +586 557 
dane a poplatky 4 478 9 323 45 069     +35 746 
ostatné náklady 1 102 100 519 001 462 572 -56 429 
Odpisy, rezervy a opravné položky 1 551 105 2 075 406 1 870 600 -204 806 
finančné náklady (úroky, ostatné) 115 947 92 539 93 809   +1 270 
náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subjektov) 11 360 187 13 388 625 14 894 146    +1 505 521  
SPOLU 21 288 829 23 831 983 25 828 426    +1 996 443 

    
  V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 došlo k celkovému zvýšeniu nákladov o 1 996 
443 €. Zvýšenie nákladov je spôsobené zvýšenými osobnými nákladmi z dôvodu zákonnej 
valorizácie a zvýšenými transfermi poskytnutými zo štátneho rozpočtu.  
 
 

3.2.2. Štruktúra výnosov Mesta 
 

     Výnosy r. 2019 boli zúčtované v celkovej výške 25 685 750 €. Štruktúra výnosov je uvedená 
v tab. č. 5. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich zvýšeniu o 1 116 781 €.  
v €       tab.č.5 

Výnosy 
 

r. 2017 
 

r. 2018 
 

r. 2019 
rozdiel 

2019-2018 
tržby za vlastné výkony a tovar (služby) 367 083 368 950 315 843 -53 107 
daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)  16 587 829 17 893 974 19 229 353 +1 335 379 
ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty...) 2 648 964 2 199 539 2 193 819 -5 720 
rezervy a opravné položky (rozpustenie) 254 182 134 484 307 575 +167 371 
finančné výnosy (úroky, tržby z predaja cenných 
papierov ) 

 
8 690 

 
103 941 

 
5 016 -98 925 

výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov) 2 969 496 3 867 868 3 634 141 -233 727 
SPOLU 22 836  244 24 568 970 25 685 750 +1 116 780 

 
3.2.3. Výsledok hospodárenia Mesta 

     Výsledok  hospodárenia (tab.č.6) vo výške -143 623 € je k 1.1.2020 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. 2017 r. 2018 r. 2019 rozdiel 

 2019-2018 
Účtovná trieda 5 celkom -náklady 21 288 829 23 831 983 25 828 426    +1 996 443 
Účtovná trieda 6 celkom  22 836 244 24 568 970 25 685 750 +1 116 780 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 547 416 736 986 -142 675 -879 661 
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VÝKAZ  ZISKOV  A STRÁT  r. 2017 r. 2018 r. 2019 rozdiel 
 2019-2018 

Splatná daň z príjmov (daň zrážkou) 1 569 1 341 948 -393 
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 545 847 735 645 -143 623 -879 268 

 
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 
1 035 154 €.  
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3.3.3. Náklady v rámci konsolidovaného celku   
v € 

          tab.č.7 

AE účtovná jednotka 213 501 502 503 504 511 518 527 538 548 586 513
01 ZŠ T.J.Moussona 17 669,76 2 230,80 19 900,56
02 ZŠ J.Švermu 23 304,87 1 437,50 2 974,40 27 716,77
03 ZŠ Moskovská 15 928,15 1 315,60 17 243,75
04 ZŠ Komenského 10 115,92 2 230,80 12 346,72
05 ZŠ Školská 3 641,64 1 475,65 2 588,30 7 705,59
06 ZŠ Okružná 30 611,92 362,74 4 461,60 35 436,26
07 ZŠ Krymská 131,07 1 867,60 1 998,67
08 ZŠ P.Horova 12 612,23 110,67 2 345,20 15 068,10
09 21.MŠ 371,80 12 502,07 12 873,87
10 ZUŠ 18 330,24 2 372,81 1 739,45 2 956,50 743,60 26 142,60
12 MDS 7 436,00 7 436,00
13 TaZS 497,10 364,96 862,06
14 MsKS 1 247,01 4 461,60 597,20 6 305,81
15 SMM s.r.o. 18 847,45 2 324,86 1 956,75 3 407,72 26 536,78
16 TV Mistrál s.r.o. 5 856,79 5 856,79
18 Mesto Michalovce 6 344,78 125 677,57 247 953,10 242 833,22 103 185,76 84 000,00 1 729,17 811 723,60

náklady celkom 0,00 6 344,78 144 007,81 19 344,55 2 324,86 365 588,48 256 137,73 2 956,50 36 435,02 116 285,03 84 000,00 1 729,17 1 035 153,93

Náklady celkom
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3.3.4. Výnosy v rámci konsolidovaného celku 
 Tab. č. 8 

 

AE účtovná jednotka 602 633 632 648 691
01 ZŠ T.J.Moussona 249,66 249,66
02 ZŠ J.Švermu 246,74 246,74
03 ZŠ Moskovská 135,78 135,78
04 ZŠ Komenského 13 140,87 13 140,87
05 ZŠ Školská 12 407,17 12 407,17
06 ZŠ Okružná 1 591,40 1 591,40
07 ZŠ Krymská 9 933,27 9 933,27
08 ZŠ P.Horova 315,36 315,36
09 21.MŠ 0,00 0,00
10 ZUŠ 0,00 0,00
12 MDS 8 092,48 8 092,48
13 TaZS 29 044,85 29 044,85
14 MsKS 3 300,00 31 119,52 34 419,52
15 SMM s.r.o. 790 047,10 790 047,10
16 TV Mistrál s.r.o. 7,17 84 000,00 84 007,17
18 Mesto Michalovce 14 819,76 36 001,70 103,90 597,20 51 522,56

výnosy celkom 883 331,61 36 001,70 103,90 115 716,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1 035 153,93

Výnosy 
celkom
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3.3.5. Štruktúra nákladov v rámci konsolidovaného celku 
 

Náklady za konsolidovaný celok dosiahli výšku 34 613 735 €. Štruktúra nákladov je uvedená 
v tab. č. 9.  
        v €                                                                                               tab.č.9 

Náklady  
 

r. 2017 
 

r. 2018 
 

r. 2019 
rozdiel 2019-

2018 
spotrebované nákupy (materiál, energie) 4 073 144 4 442 741 4 753 594 +310 853 
služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné) 2 798 203 2 688 385 2 825 590              +137 205 
osobné náklady (mzdy, odvody) 17 011 863 18 710 438 21 067 208 +2 356 770 
dane a poplatky 11 840 27 921 57 096 +29 175 
ostatné náklady 1 333 893 747 111 708 664 -38 447 
Odpisy, rezervy a opravné položky 5 091 777 5 589 371 5 379 165 -210 206 
finančné náklady (úroky, ostatné) 180 403 159 748 158 135 -1 613 
náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subjektov) 1 497 714 2 248 020 2 786 400              +538 380 
SPOLU 31 998 836 34 613 735 37 735 852 +3  122 117 

     V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 došlo k celkovému zvýšeniu nákladov o  
3 122 117 €. Toto zvýšenie je ovplyvnené zvýšenými osobnými nákladmi z dôvodu zákonnej 
valorizácie, zvýšenými nákladmi na energie, tovary a služby, ako aj zvýšené transfery zo 
štátneho rozpočtu,  

 
3.3.6. Štruktúra výnosov v rámci konsolidovaného celku 

 
     Výnosy v rámci konsolidovaného celku boli zúčtované v celkovej výške 37 589 306 €. 
Štruktúra výnosov je uvedená v tab. č. 10. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich 
zvýšeniu  o 2 470 782 €.  
v €       tab.č.10 

Výnosy 
 

r. 2017 
 

r. 2018 
 

r. 2019 
rozdiel 

2019-2018 
tržby za vlastné výkony a tovar (služby) 4 018 201 4 227 408 4 041 969 -185 439 
aktivácia 24 598 61 233 25 778 -35 455 
daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy)  16 476 008 17 784 663 19 193 247 +1 408 584 
ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty...) 2 987 495 2 515 869 2 576 772 +60 903 
rezervy a opravné položky (rozpustenie) 260 784 137 044 309 434 +172 390 
finančné výnosy (úroky, tržby z predaja cenných 
papierov ) 

 
10 493 

 
104 467 

 
5 498 -98 969 

výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov) 9 790 284 10 285 923 11 437 864 +1 151 941 
SPOLU 33 567 861 35 118 524 37 589 306 +2 470 782 

 
3.3.7. Výsledok hospodárenia v rámci konsolidovaného celku 

 
 V €          tab.č.11 
VÝKAZ  ZISKOV  A STRÁT  r. 2017 r. 2018 r. 2019 rozdiel 

 2019-2018 
Účtovná trieda 5 celkom  31 998 836 34 613 735 37 735 852 +3 122 117 
Účtovná trieda 6 celkom  33 567 861 35 118 524 37 589 306 +2 470 782 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 569 025 504 789 -146 545 -651 334  
Splatná daň z príjmov (daň zrážkou) 10 466 21 409 17 151 -4 258 
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 558 559 483 380 -163 697 -647 347 
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4. Bilancia aktív a pasív   

      4.1. Bilancia aktív a pasív Mesta 

       4.1.1  Aktíva Mesta    

 v €            tab.č.12  

Názov  
k 31.12.2017 

 
k 31.12.2018 

 
k 31.12.2019 

rozdiel 
2019-2018 

Majetok spolu 110 895 504 109 359 615 108 547 838 -811 777 

Neobežný majetok spolu 57 770 251 54 870 250 52 961 417 -1 908 833 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 64 440 66 744 50 053 -16 691 

Dlhodobý hmotný majetok 44 871 463 42 242 284 40 607 234 -1 635 050 

Dlhodobý finančný majetok 12 834 348 12 561 222 12 304 131 -257 091 

Obežný majetok spolu 53 057 674 54 472 043 55 568 796 +1 096 753 

z toho :     

Zásoby 77 738 108 874 104 217 -4 657 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 47 577 866 49 319 189 50 352 427 +1 033 238 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  2 138 762 1 323 084 1 034 548 -288 536 

Finančné účty  3 263 308 3 720 895 4 077 604 +356 709 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie  67 579 17 322 17 625 +303 

 

4.1.2 . Pasíva  Mesta  
v €                  tab. č.13 

Názov  
k 31.12.2017 

 
k 31.12.2018 

 
k 31.12.2019 

rozdiel 
2019-2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 110 895 504 109 359 615 108 547 838 -811 777 

Vlastné imanie  73 178 739 73 389 435 73 245 812 -143 623 

Výsledok hospodárenia  73 178 739 73 389 435 73  245 812 -143 623 

Záväzky 19 929 568 18 404 969 17 722 389 -682 580 

z toho :     

Rezervy  464 300 762 500 881 836 +119 336 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 92 257 177 358 673 012 +495 654 

Dlhodobé záväzky 3 856 529 3 574 549 3 399 579 -174 970 

Krátkodobé záväzky 5 305 333 4 401 294 3 550 164 -851 130 
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Bankové úvery a výpomoci 10 211 149 9 489 268  9 217 799 -271 469 

Časové rozlíšenie 17 787 197 17 565 211 17 579 637 +14 426 

 
4.2. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok   
4.2.1. Aktíva  za konsolidovaný celok 
v €             tab.č.14 

Názov  
k 31.12.2017 

 
k 31.12.2018 

 
k 31.12.2019 

rozdiel 
2019-2018 

Majetok spolu 113 525 793 111 880 135 111 375 226 -504 909 

Neobežný majetok spolu 105 337 643 104 213 817 103 334 559 -879 258 

z toho :     

Dlhodobý nehmotný majetok 64 440 66 744 50 053 -16 691 

Dlhodobý hmotný majetok 92 476 098 91 625 532 91 020 146 -605 386 

Dlhodobý finančný majetok 12 797 105 12 521 541 12 264 360 -257 181 

Obežný majetok spolu 8 071 984 7 561 085 7 916 102 +355 017 

z toho :     

Zásoby 245 665 238 089 262 646 +24 557 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 961 752 +961 752 

Krátkodobé pohľadávky  2 320 912 1 549 011 1 261 567 -287 444 

Finančné účty  5 505 407 5 773 984 5 430 138 -343 846 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie  116 166 105 234 124 564 +19 330 



4.2.2. Pasíva za konsolidovaný celok 
v €            tab.č.15 

Názov  
K 31.12. 2017 

 
K 31.12. 2018 

 
K 31.12. 2019 

rozdiel 
 2019-2018 

Vlastné imanie a záväzky spolu 113 525 793 111 880 135 111 375 226 -504 909 

Vlastné imanie  75 586 014 73 410 816 73 247 212 -163 604 

z toho :     

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 0 

Fondy 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia  73 586 014 73 410 816 73 247 212 -163 604 

Záväzky 22 014 852 20 767 773 20 432 910 -334 863 

z toho :     

Rezervy  1 198 147 1 637 976 1 890 658 +252 682 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 92 257 178 158 673 012 +494 854 

Dlhodobé záväzky 3 907 080 3 637 302 3 472 590 -164 712 

Krátkodobé záväzky 6 606 213 5 825 069 5 178 851 -646 218 

Bankové úvery a výpomoci 10 211 155 9 489 268 9 217 799 -271 469 

Časové rozlíšenie 17 924 926 17 701 546 17 695 103 -6 443 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2.4. Konsolidácia pohľadávok a záväzkov 
v €  
                  tab.č.16  

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 

 

Dodávateli
a

Ostatné 
záväzky

Účet 351 355 311 318 321 354

Názov Účet Riadok 
súvahy 041 043 61

311 6 455,53 6 455,53
Zúčtovanie odvodov 
príjmov rozpočtových 
organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa

351 133 1 140,06 1 140,06

Zúčtovanie transferov 
rozpočtu obce a 
vyššieho územného 

lk

355 135 50 351 286,81 50 351 286,81

Dodávatelia 321 152 0,00
Ostatné záväzky 325 155 0,00
Ostatné pohľadávky 378 0,00

50 358 882,40

Konsolidujúca účtovná jednotka Mesto Michalovce

Konsolidovené 
účtovné jednotky

Suma

 
         
         

 



   
5. Ľudské zdroje 

     Ľudské zdroje, 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 zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov veku 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. 
     V roku 2019, so stavom ku dňu 31.12.2019, bol na jednotlivých organizačných zložkách 
mesta nasledovný evidenčný počet zamestnancov: 
Názov  Evidenčný počet 

zamestnancov k 
31.12.2019 

 

Z toho žien % zastúpenia žien 

Mestský úrad 109 79 72,5 
Mestská polícia 45 4 8,9 
Zariadenie starostlivosti 
o deti do troch rokov veku 

16 16 100 

Školstvo 152 145 95,4 
Opatrovateľská služba 75 72 96,0 
SPOLU 397 316 79,6 
      V porovnaní s rokom 2018 sme zaznamenali nižší stav všetkých zamestnancov,  celkom 
o 19,5 zamestnancov. Podľa  organizačných zložiek sa počet zamestnancov Mestského úradu 
zvýšil oproti koncu roku 2018 o dvoch zamestnancov. Zvýšenie zamestnancov je na úseku 
sociálnych služieb, keď sa v druhom polroku spustilo do prevádzky krízové stredisko osobnej 
hygieny, kde bolo vytvorené jedno miesto správca-údržbár a jedno miesto upratovačka. 
Najväčší nárast bol zaznamenaný v    Mestskej polícii, kde   sa zvýšil počet zamestnancov 
celkom o 14, z toho o dvoch policajtov a 12 zamestnancov  zaradených v Miestnej poriadkovej 
občianskej službe. U zamestnancov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity sa  
počet zamestnancov zvýšil  o 6,5 zamestnanca. U zamestnancov domácej opatrovateľskej 
služby sa počet zamestnancov znížil o 3  a  v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
sa počet zamestnancov nezmenil. Zvýšenie a zníženie počtu zamestnancov je spôsobené 
prirodzeným pohybom pracovných síl a realizáciou projektov.  Vo vyššie uvedených počtoch  
zamestnancov nie sú zahrnutí tzv. trvale neprítomní zamestnanci, ktorí sú uvoľnení na výkon 
verejnej funkcie, prípadne sú na rodičovských a materských dovolenkách.             
     Okrem zamestnancov v pracovnom pomere bolo uzatvorených Mestom Michalovce celkom 
85 dohôd o vykonaní práce a 19  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  prácu v skladoch civilnej ochrany, korektúru novín 
Michalovčan, zabezpečenie fotodokumentácie z akcií uskutočňovaných v meste, posudky pre 
sociálne účely a práce v stane pre bezdomovcov.  
     Všetky pohyby pracovných síl, či už pri vzniku pracovného pomeru alebo ukončení 
pracovného pomeru, boli uskutočňované v súlade s platnou legislatívou.  Dlhodobejšie je vyšší 
pohyb pracovných síl u opatrovateľskej služby, kde sa jedná o prirodzený proces z dôvodu 
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prirodzeného úbytku ako aj prírastku opatrovaných. V tomto roku bol najväčší pohyb 
pracovníkov na Mestskej polícii, kde sme začali realizovať projekt MOPS a kde popri obsadení 
dvanástich funkčných miest došlo v priebehu skúšobnej doby aj k ukončeniu pracovného 
pomeru v dvoch prípadoch. Tieto pracovné miesta boli obsadené novými zamestnancami. 
Zamestnávateľ dlhodobo neeviduje žiadny pracovno-právny spor vyplývajúci 
z pracovnoprávnych vzťahov, čo svedčí o dobrej práci so zamestnancami zo strany 
zamestnávateľa, ale aj určitej korektnosti a spokojnosti zamestnancov. 
 

6. Udalosti osobitného významu 
     Po skončení účtovného obdobia nenastali významné udalosti, ktoré by ovplyvnili ďalší chod 
účtovnej jednotky.  
 

7. 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 podnikaniu 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      
 
V r. 2020 medzi hlavné priority Mesta patrí: 

•  vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na rizikovej križovatke spájajúcej Ul.    
 Hollého – A. Sládkoviča,   

• regenerácia medziblokových priestorov sídliska západ 
• obnova kultúrnej pamiatky Zlatý Býk 
• rekonštrukcia ihriska na VI. ZŠ 
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• rekonštrukcia telocvične II. ZŠ 
• rekonštrukcia kostolného námestia 

  
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET        v € 
ukazovateľ Rozpočet  

2020 
Rozpočet 
2021 

Rozpočet 
2022 

BEŽNÝ ROZPOČET    
- bežné príjmy     35 766 871      36 827 519 37 563 189 
- bežné výdavky     33 085 129    32 882 519 32 952 189 
rozdiel - prebytok(+) schodok (-)     +2 681 742    +3 945 000  +4 611 000  
    
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET    
- kapitálové príjmy       4 420 296         800 000         50 000 
- kapitálové výdavky       5 396 641      2 157 000   1 397 000 
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)         -976 345     -1 357 000  -1 347 000 
    
PRÍJMY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ      40 187 167     37 627 519 37 613 189 
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVÉ      38 481 770     35 039 519 34 349 189 
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)      +1 705 397     +2 588 000 +3 264 000  
    
FINANČNÉ OPERÁCIE    
- príjmové        1 963 603         971 000        66 000 
- výdavkové       3 669 000     3 559 000   3 330 000 
rozdiel - prebytok (+) schodok (-)      -1 705 397    -2 588 000  -3 264 000 
    
ROZPOČET CELKOM PO ZAPOJENÍ 
FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 

                     0                                   0                   0 

 
8. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Mesto Michalovce vedie súdne spory voči fyzickým a právnickým osobám, taktiež aj voči 
mestu sú vedené súdne spory, ktoré by však nemali mať významný negatívny dopad na 
finančnú situáciu mesta.  
 

9. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 
Po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie  alebo 
vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019. 
 
 
 
 
Prílohy:  
 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky  
• Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 
• Konsolidovaná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
• Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2019  
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