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Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza k napojeniu nepoužitých
finančných prostriedkov z r. 2013 cez príjmové finančné operácie v celkovej výške 811 156 €.
Finančné prostriedky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a zdrojov Európskej únie v r.
2013. Vzhľadom k tomu, že tieto finančné prostriedky je potrebné buď vrátiť do ŠR, alebo ich
čerpať v súlade so zmluvnými podmienkami od začiatku roka, Mesto pristupuje k zmene
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Do príjmových finančných operácií sa napájajú:
* transfer z Úradu vlády na výmenu okien na budove ZUŠ
12 000 €
1 830 €
* projekt chóry Zemplína – vrátka do ŠR
* transfer na dopravné v ZŠ
2 610 €
* transfer na 5. ročné deti
8 717 €
* NFP – projekt vzdelávanie seniorov
8 533 €
* transfer ZOS – vrátka do ŠR
8 238 €
* transfer ZpS – vrátka do ŠR
33 056 €
* transfer pre neštátne soc. zariadenia – vrátka do ŠR
379 €
* transfer ŠFRB – vrátka do ŠR
18 €
* projekty I., IV. a VIII. ZŠ
50 849 €
* transfer pre CVČ
290 €
* transfer z Úradu vlády – rekonštrukcia MŠ a nástupišťa SAD
684 636 €
SPOLU
811 156 €
Vzhľadom k tomu, že v r. 2014 je v záujme Mesta podporiť novovzniknuté mládežnícke
kluby (napr. florbal, kixboks) a o prerozdelení finančných prostriedkov rozhoduje MsR už
v mesiaci marec, presúvajú sa v rámci bežných výdavkov zdroje vo výške 5 000 €. Znižujú sa
výdavky na energie v rámci organizačného odboru, na základe realizovaných výdavkov v r.
2013 a zvyšujú sa výdavky na dotácie pre mládežnícke kluby.
Dochádza tak k zmene bežného a kapitálového rozpočtu, ako aj vo finančných operáciách,
pričom rozpočet mesta na r. 2014 navrhovaným rozpočtovým opatrením je vyrovnaný
(príloha č. 6).
Bežné a kapitálové príjmy Mesta sa nemenia, ich výška je 23 062 528 €. Bežné výdavky
Mesta sa zvyšujú celkom o 126 520 € (príloha č.2) a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 684 636
€ (príloha č. 4). Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o 811 156 € (príloha č. 5).
Transfery na dopravné v ZŠ, transfery pre 5. ročné deti, transfery pre CVČ a projekty pre I.
IV. a VIII. ZŠ, ktoré budú použité v r. 2014 sú premietnuté v rozpočtoch jednotlivých MŠ
(príloha č. 7) a ZŠ (príloha č. 8).
Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny
v programovom rozpočte (príloha č. 9).
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 25. februára 2014

číslo: ......................

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 23 062 528 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 21 216 060 € na 21 342 580 €, zvýšenie o 126 520 €
kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 1 989 495 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 4 238 409 € na 4 923 045 €, zvýšenie o 684 636 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 708 746 € na 2 519 902 € , zvýšenie
o 811 156 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 1 300 000 €
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MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

Návrh na uznesenie

zo dňa: 11. februára 2014

číslo: ......................

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 1
Mestská rada v Michalovciach

ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť rozpočtové opatrenie č. 1 na najbližšie rokovanie MsZ.

T: v texte

4

