
Doklad o zmene rozpočtu na rok 2010 
(v zmysle § 14 zák. 583/2004 Zz) 

 
Rozpočtové opatrenie číslo:    5 
 
Rozpočtovým opatrením sa menia ukazovatele rozpočtu na rok 2011: 
 
 a) znižujú sa kapitálové  výdavky  v rozpočte mesta o sumu                      72 410  € 
      06.6.0–Občianska vybavenosť      
      položka 717 001 – kofinancovanie projektov - akcia 77                       - 62 410 € 
      položka 717 002 – športová hala – akcia 78                                          - 10 000 € 
 
 b) zvyšujú sa kapitálové výdavky v rozpočte mesta o sumu                        72 410 € 
     06.6.0- Občianska vybavenosť    
     položka 717 002-MMB-rekonštrukcia a zateplenie-akcia 78                   24 710 €  
     položka 717 002-Modernizácia TH – akcia 78      16 500 €           
     položka 717 002-Zimný štadión–akcia 78       12 000 € 
     01.1.1.6-Obce 
     položka 713 – kamerový monitorovací systém – akcia 80     19 200 € 
  
 
Zdôvodnenie úpravy rozpočtu: 
 
MMB-rekonštrukcia a zateplenie 
Pre zabezpečenie prístupu lekára v nočných hodinách do objektu, ako aj na základe 
požiadavky nájomníkov pre zvýšenie bezpečnosti bude nainštalovaný automatický vrátnik vo 
výške 16 600 €.  Zároveň budú realizované TV rozvody vo výške 8 110 €.  
 
Modernizácia TH 
Schválený rozpočet na modernizáciu tepelného hospodárstva v roku 2011 predstavuje 
480 000 €. Z rozpočtovanej výšky je zazmluvnených spolu 433 446 € na akcie schválené 
v MsZ a to:  
* výmena čerpacej techniky ul. prof. Hlaváča,  SNP1, PK4 
* rekonštrukcia výmenníkových staníc (ul. prof. Hlaváča a Kuzmányho) 
* rekonštrukcia teplovodu sídlisko Východ B1 cca 300 bm 
* teplovod VUB banka 
* PD - teplovod sídlisko Východ B4-B5 
* PD - teplovod sídlisko Východ B6-B7 
* PD - výmena čerpacej techniky ul. prof. Hlaváča,  SNP1, PK4- časť ELI 
* PD - teplovod medzi blokmi B-C ul. prof. Hlaváča 
Nepoužité finančné prostriedky vo výške 46 554 € budú použité na čiastočné krytie výdavkov 
„Rekonštrukciu teplovodu SNP 72 bm“, kde je havarijný stav. Keďže táto investície je vo 
výške 63 300 €, zvyšuje sa rozpočet na modernizáciu tepelného hospodárstva o 16 746 €.  
 
Zimný štadión 
V rámci stavebných úprav na zimnom štadióne bude zrealizovaný aj vnútorný kamerový 
systém – osadenie 6 ks kamier vrátane kabeláže. Dochádza k zvýšeniu finančných 
prostriedkov na uvedenej položke rozpočtu o 12 000 €.  
 
 



Kamerový monitorovací systém 
Z dôvodu zabezpečenia ochrany objektu zrekonštruovanej Mestskej športovej haly budú 
osadené kamery zo severnej, západnej a južnej strany športovej haly s napojením na pult 
centrálnej ochrany Mestskej polície. Rozpočet na kamerový systém sa zvyšuje o 19 200 €.  
 
     Uvedené zvýšenie kapitálových výdavkov bude kryté ušetrenými zdrojmi jednak v rámci 
rekonštrukcie športovej haly vo výške 10 000 €, nakoľko rozpočtované výdavky boli vo výške 
250 000 €. V skutočnosti boli práce zrealizované za 240 000 €. K šetreniu dochádza tiež na 
položke kofinancovanie projektov, nakoľko v r. 2011 boli zo strany ministerstiev zrušené 
výzvy, kde mesto počítalo s podaním ďalších projektov.  
 
  
Michalovciach, dňa 10.8.2011 
 
 
 
 
Predkladá:    Ing. Anna Mrázová, ved. OVŽPaMR 
                               
 
 
Finančný odbor: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
 
 
 
                                            Schválil: Viliam Zahorčák 
                                                                                                         primátor mesta 


