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     V zmysle  §  14  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  
Mesto Michalovce pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6. V tejto zmene 
rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom  rozpočte. Navrhovaným  rozpočtovým 
opatrením je  celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií prebytkový vo výške  
110 771 € (príloha č. 6).   
       Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkovo o 473 121 €. Sú to vlastné príjmy Mesta, granty 
od  iných  subjektov, príjmy  zo  štátneho  rozpočtu, ako aj upravené príjmy  z NFP na  základe 
podpísaných dodatkov k základným zmluvám (príloha č.1).  
       Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú celkom o 231 819 €. V týchto zmenách sú premietnuté  
finančné  prostriedky  zo  štátneho  rozpočtu  na  účelovo  viazané  výdavky  a presuny medzi 
výdavkovými položkami (príloha č.2). 
     Kapitálové  príjmy  sa  znižujú  celkom  o 844  290  €  z dôvodu  zníženia  vlastných  príjmov 
z predaja majetku,  úpravy  platieb  u  nenávratných  finančných  prostriedkov  (ďalej NFP)  na 
projekt rekonštrukcia ZpS, pozastavenia rekonštrukcie ZOS a nevyfinancovania rekonštrukcie 
I. ZŠ (príloha č.3).  
     Kapitálové  výdavky  sa  znižujú  celkovo  o 642  570  €.  U jednotlivých  položiek  dochádza 
k zníženiu, kde sa nepredpokladá rozpočtované čerpanie (príloha č.4).  
     Rozdiel  medzi  príjmami  a výdavkami  bežného  a kapitálového  rozpočtu  po  úpravách 
predstavuje schodok vo výške 2 878 821 €. 
      Zmeny rozpočtu  jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú 
zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte  (príloha č. 12). 
 
Komentár  k jednotlivým  položkám  rozpočtu,  pri  ktorých  dochádza  k zmene  týmto 
rozpočtovým opatrením č. 6: 
 

BEŽNÝ ROZPOČET 
 

BEŽNÉ PRÍJMY (príloha č.1) 
 
1. DAŇOVÉ PRÍJMY 
 
Podielové dane 
Daň z príjmov  fyzickej osoby  ‐ podielové dane sa zvyšujú o 55 000 € na základe očakávanej 
skutočnosti.  
  
Dane za tovary a služby  
Daň za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady od právnických osôb sa   zvyšujú celkom o 66 000 €, podľa dosiahnutých príjmov za 
obdobie január – august.  
  
2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY 
 
Príjmy z vlastníctva  
Príjmy  za  Zemplínsky  jarmok  sa  znižujú  o 1 800  €  podľa  skutočne  prijatých  platieb  počas 
Zemplínskeho jarmoku.  
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   
Rozpočet vlastných príjmov sa znižuje celkom o 215 152 €. Najvyššie zníženie je u správnych 
poplatkov  za výherné automaty vo výške 80 000 €. V r. 2012 na  týchto poplatkoch Mesto 
získalo 190 000 €  a pre  r. 2013    vzhľadom na  klesajúci počet  výherných  automatov nie  je 
predpoklad rozpočtované príjmy vo výške 270 000 € naplniť.  
     Príjmy za stravné v školských jedálňach vo výške 166 750 € sa presúvajú, z dôvodu zmeny 
postupov  účtovania,  z časti  nedaňové  príjmy  do  časti  granty  a transfery,  teda  nejde 
o zníženie celkových príjmov, ale o ich presun do inej kategórie.  
     Z dôvodu  ukončenia  prevádzky  kuchyne  a strediska  osobnej  hygieny  v MMB  a presunu 
týchto  činností na SMM  s.r.o. a Zariadenie pre  seniorov od 1.10.2013  sa  znižujú príjmy  za 
stravné o 10 000 € a za  stredisko osobnej hygieny o 800 €. Upravujú  sa  tiež vlastné príjmy 
škôl  a školských  zariadení.  Za  zmeny  a doplnky  územného  plánu  č.  4  sa  od  právnických 
a fyzických osôb predpokladá spolufinancovanie vo výške 1 800 €.  
 
Iné nedaňové príjmy 
Iné  nedaňové  príjmy  sa  celkom  zvyšujú  o 70 710  €,  pričom  z výťažkov  hazardných  hier 
dochádza  k ich  zníženiu  o 30 000  €,  na  základe  ich  vývoja  za  mesiace  január  –  august. 
Zvýšenie  príjmov  o 100 000  €  je  z dôvodu  prijatých  dobropisov  a vrátenej  zálohy  na  daň 
z príjmov z r. 2012.       Príjem za služby Angi mlyn bloky D, E sa zvyšujú presunom z položky 
Poplatky z nepriemyselného predaja služieb, z dôvodu zmeny účtovania.  
 
3. GRANTY A TRANSFERY 
 
Granty 
     Spoločnosť Spievankovo s.r.o. poskytla Mestu grant vo výške 1 000 € pre MŠ Fraňa Kráľa, 
na nákup pružinových hojdačiek.  
     Spoločnosť MADD FRUIT s.r.o. Sobrance poskytla pre  jednotlivé školské  jedálne finančné 
prostriedky na nákup kuchynských potrieb.   
     Pre základné školy boli poskytnuté granty v celkovej výške 21 957 €: 
I. ZŠ – 3 257 € ‐ Rodičovské združenie – spolufinancovanie projektu ‐ Brána poznania   
                                                                      otvorená             
           2 600 € ‐ Ekofond, z toho: 1 600 € – realizácia energetického opatrenia pre budovu          
                            školy – kotolňa, 1 000,‐ nákup učebných pomôcok 
II. ZŠ – 8 000 € ‐ Nadácia SPP – projekt „Poďme sa spolu hrať“ – detské ihrisko – besiedka,   
                             preliezky, šmýkačka 
V. ZŠ – 1 000 € ‐ finančná výhra v súťaži Twinning 2012‐2013 – Žilinská univerzita –  
                              interaktívna tabuľa 
 VI. ZŠ – 100 € ‐  McDonalds – 100 € ‐ nákup cien na futbal žiakov 
              3 000 € ‐ Dôvera ‐  na rozvoj športu (doprava a organizácia futbalového turnaja)  
VIII. ZŠ – 3 160 € ‐ spolufinancovanie projektu ESF ‐ čitateľská gramotnosť 
                708 € ‐ Nadácia Petit academy – Sme v škole (dopravná výchova) 
                132 € ‐ Basketbalová asociácia – zabezpečenie basketbalovej súťaže 
 
Transfery v rámci verejnej správy 
     Na  prenesené  kompetencie  školstva  sa  zvyšujú  výdavky  o 97 448  €  na  základe  úpravy 
rozpočtu  normatívnych  a nenormatívnych  prostriedkov  pridelených  MŠVVaŠp  SR 
prostredníctvom KŠÚ pre jednotlivé ZŠ, ktoré stanovuje ministerstvo.    
     Pre jednotlivé základné školy boli poskytnuté transfery v celkovej výške 192 130 €: 
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I. ZŠ – 61 877 € ‐ projekt Brána poznania otvorená  
           1 090 € ‐ Obvodný úrad Košice – športové súťaže  
II. ZŠ ‐ 390 € ‐ Obvodný úrad Košice – obvodné kolá chemickej olympiády a olympiády z AJ 
IV. ZŠ – 1 513 € ‐ Obvodný úrad Košice ‐ majstrovstvá kraja v atletike 
              200 € ‐ Obvodný úrad Košice ‐  majstrovstvá okresu v atletike 
              200 € ‐ Obvodný úrad Košice ‐ pytagoriáda 
VII. ZŠ – 80 € ‐ Obvodný úrad Košice – obvodné kolo ‐ volejbal žiačok 
               100 € ‐ Obvodný úrad Košice – obvodné kolo biologická olympiáda 
               180 € ‐ Obvodný úrad Košice ‐ fyzikálna olympiáda 
VIII. ZŠ ‐ 126 240 € ‐ projekt ESF   
                260 € ‐ Obvodný úrad Košice – slávik, obvodné kolo matematickej olympiády  
     Transfery pre školy sa ďalej zvyšujú o 5 834 € za prijaté platby od  iných obcí na  činnosť 
CVČ. Od  1.1.2013  sa  zmenil  spôsob  rozdeľovania  výnosu  dane  z príjmov  obciam  pre  CVČ 
Výnos  z dane   sa  rozdeľuje  pre CVČ  podľa  počtu  obyvateľov  obce  od  5  do  15  rokov  veku 
s trvalým pobytom na území obce a nie podľa počtu detí v CVČ ako to bolo do 31.12.2012. 
Z uvedeného  dôvodu  Mestu  Michalovce  na  základe  „Zmlúv  o poskytnutí  finančných 
prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania„ poukázali obce, ktorých deti navštevujú 
CVČ pri ZŠ v Michalovciach finančné prostriedky.  
     NFP za rekonštrukciu I. ZŠ vo výške 23 927 € v príjmoch sa znižuje, nakoľko v operačnom 
programe    1.1.  dochádza  k prerozdeľovaniu  zdrojov.  Proces  ešte  nie  je  ukončený.  Žiadosť 
o záverečnú platbu bola podaná ešte 6.11.2012.  
     Príjmy u NFP ROP – cestovný ruch sa zvyšujú o 22 034 € z dôvodu prijatej úhrady žiadosti  
o platbu č. 2, ktorá bola zaslaná ešte v r. 2012.  
      NFP na  rekonštrukciu Zariadenia pre  seniorov  sa  znižuje o 58 010 € na  základe nového 
dodatku  s MPaRV  SR  pre  chybné  zaradenia  výdavkov  podľa  ekonomickej  klasifikácie  zo 
strany ministerstva. 
     Príjmy z NFP ROP – vzdelávanie seniorov sa zvyšujú na 37 000 €. Je to príjem zo zálohovej 
platby tohto projektu. 
     Nepoužité finančné prostriedky z r. 2012 z depozitného účtu vo výške 3 796 € sa napájajú 
do príjmovej časti rozpočtu.  
     MV SR poskytlo bežný transfer na údržbu vojnových hrobov vo výške 2 087 €.  
     Košickým  samosprávnym  krajom  bol Mestu  poskytnutý  transfer  vo  výške  16 000  €  na 
podujatie Fest Dupľa.  
 

BEŽNÉ VÝDAVKY (príloha č. 2) 
 
Zamestnanci úradu 
Výdavky  na  mzdy  a odvody  sa  znižujú  o 8 256  €  z dôvodu  delimitácie  zamestnancov 
sociálneho  odboru  –  kuchyňa  v MMB  a stredisko  osobnej  hygieny  na  SMM  s.r.o.  a ZpS 
rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
 
Aktivačné práce 
Výdavky  na  aktivačné  práce  sa  znižujú  celkom  o 10 000  €  na  základe  platných  zmluvných 
podmienok s ÚPSVaR v Michalovciach.  
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Poslanci mesta 
V rámci  tejto  skupiny  výdavkov  dochádza  k presunu  finančných  prostriedkov  z cestovných 
náhrad na služby a školenia v celkovej výške 1 000 €. 
 
Informatika 
Výdavky na nákup výpočtovej techniky sa znižujú o 5 000 €.  
 
Organizačný odbor 
Na organizačnom odbore sa celkovo znižujú výdavky o 39 500 €, pričom výdavky na energie 
sa zvyšujú o 6 500 na údržbu o 3 000 €, z dôvodu opravy priestorov hygienických zariadení 
a priestorov  výdajne  stravy.  Znižujú  sa  položky  na  všeobecný  materiál  o 40 000  a služby 
o 18 200 €.  
 
Odbor informatizácie a grantov 
Výdavky  na  projekt  financovaný  z NFP  na  cestovný  ruch  sa  znižujú  o 19 417  €  z dôvodu 
nerealizovania všetkých aktivít projektu – workshopy a stretnutia cestovného ruchu.  
Výdavky ROP – Zariadenie pre seniorov sa zvyšujú o 4 160 € z dôvodu uzatvorenia dodatku 
k zmluve s MPaRV pre chybné zaradenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie zo strany 
ministerstva.  
Výdavky na rekonštrukciu ZOS z ROP sa znižujú o 8 280 € z dôvodu pozastavenia projektu v r. 
2013.  
Výdavky  na NFP  vzdelávanie  seniorov  sa  zvyšujú  o 38 950  €  na  základe  prijatej  zálohovej 
platby na tento účel. 
Košickým samosprávnym krajom bol poskytnutý Mestu transfer vo výške 16 000 € na projekt 
Fest Dupľa, ktorý je premietnutý do výdavkovej časti rozpočtu.  
 
Školský úrad 
Na  základe oznámenia KŠÚ v Košiciach dochádza k zníženiu výdavkov o 61 € na prenesený 
výkon štátnej správy na činnosť školského úradu.  
 
Finančná a rozpočtová oblasť 
Výdavky  sa  znižujú  o 70 000  €  na  základe  zmeny  zákona  o dani  z  príjmov,  keď  sa  zrušila 
povinnosť platenia dane z príjmov z predaného majetku.  
 
Transakcie verejného dlhu  
Znižujú sa výdavky na splátky úrokov voči komerčným bankám vo výške 20 000 € na základe 
skutočne realizovaných platieb a platných zmluvných vzťahov s bankovými inštitúciami.  
 
Odbor výstavby, ŽPaMR 
V rámci ochrany ŽP sa znižujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy o 305 €. V rámci 
služieb dochádza k zníženiu  celkových výdavkov o 3 163 €, kde  sa nepredpokladá  čerpanie 
v plnej výške na  likvidáciu divokých skládok a deratizáciu mesta. Naopak sa zvyšujú výdavky 
na údržbu vojnových hrobov o 2 087 €, na ktorú bol poskytnutý účelový transfer zo ŠR a tiež 
sa zvyšujú výdavky na zmenu ÚPN Mesta o 3 150 €.  
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Odbor hospodárenia s majetkom 
Výdavky odboru sa zvyšujú celkom o 7 692 € predovšetkým z dôvodu zvýšených výdavkov  na 
odvod  zrážkových  vôd  súvisiacich  s objektom  neodpredaného  autoservisu  na  Ul. 
močarianskej a výdavkov na rozšírený výkon správy verejného osvetlenia. Tieto zvýšenia sú 
čiastočne kryté šetrením výdavkov na oprave a údržbe a službách.  
 
Detské jasle  
Vo  výdavkoch  v detských  jasliach  dochádza  k presunu  finančných  prostriedkov  medzi 
výdavkovými položkami vo výške 800 €, podľa predpokladaných výdavkov.  
 
Zariadenia sociálnych služieb 
V zariadeniach  sociálnych  služieb  dochádza  celkovo  k zníženiu  výdavkov  o 27 542  €.  Vo 
výdavkoch  malometrážnych  bytov  je  zohľadnené  ukončenie  prevádzkovania  kuchyne 
a presun týchto činností na SMM s.r.o., tiež ukončenie prevádzky strediska osobnej hygieny 
a jeho  presun  na  ZpS.  V denných  centrách  pre  seniorov  dochádza  k presunom  finančných 
prostriedkov medzi jednotlivými položkami podľa predpokladaných výdavkov vo výške 1 450 
€. V zariadení pre seniorov sa zvyšujú výdavky o 2 978 €, kde je zohľadnený presun činností 
práčovne a strediska osobnej hygieny. Zvýšenie výdavkov tohto zariadenia je kryté zvýšením 
vlastných príjmov tohto zariadenia (príloha č. 10).  
 
Opatrovateľská služba 
Výdavky  na  opatrovateľskú  službu  sa  zvyšujú  o 5 000  €  presunom  z položky  príspevok  na 
sociálno‐právnu ochranu. Z dôvodu narastajúcich požiadaviek  zo  strany občanov Mesta na 
poskytovanie  sociálnej  služby  terénnou  formou,  je potrebné  zvýšiť  stav  zamestnancov o 3 
opatrovateľky.  V priebehu  mesiacov  august  –  september  bolo  zaevidovaných  12  nových 
žiadostí  na  poskytovanie  opatrovateľskej  služby.  K 30.9.2013  je  zamestnaných          81 
opatrovateľov, ktorí opatrujú 106 klientov (príloha č. 11).  
 
Dávky sociálnej pomoci 
Výdavky  na  príspevok  sociálnych  služieb  sa  presúvajú  z výdavkov,  ktoré  boli  určené  na 
prevádzky  v malometrážnych  bytoch,  z dôvodu  príspevku  Mesta  na  stravovanie  a iné 
sociálne  služby  seniorom podľa platného VZN po prevzatí prevádzok kuchyne SMM.  s.r.o., 
práčovne a strediska osobnej hygieny ZpS v celkovej výške 17 900 €.  
 
Príspevok pre TaZS 
Príspevok  pre  TaZS  sa  zvyšuje  o 20  000  €.  Nakoľko  Mestu  nebol  schválený  projekt 
kompostárne,  financovaný  z NFP, na  likvidáciu biologicky  rozložiteľného odpadu  sa  zvyšuje 
príspevok  o 6 700  €,  pretože  odpad musí  byť  do  31.12.2013  zlikvidovaný.  Ďalšie  zvýšenie 
príspevku  o 13 700  €  je  určené  na  náklady  spojené  s ochranou  objektov  práčovne  na Ul. 
lastomírskej  a autoservisu  na  Ul.  okružnej  a nákladov  na  zrážkové  vody,  keďže  uvedené 
objekty sa nepodarilo v priebehu roka odpredať.  
 
Školstvo 
Výdavky  na  originálne  kompetencie  sa  zvyšujú  o 17 996  €  a sú  kryté  zvýšením  vlastných 
príjmov  týchto  školských  zariadení  a prijatými  grantmi  a transfermi.    Zmena  výdavkov 
v jednotlivých zariadeniach je uvedená v prílohe č. 8. 
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Výdavky  na  prenesené  kompetencie  sa  zvyšujú  o 321  645  €  v súlade  s pridelenými 
finančnými  prostriedkami  z MŠ  SR  prostredníctvom  KŠÚ  Košice  (príloha  č.  9).  Znižujú  sa 
finančné  prostriedky  zo  zdrojov  zriaďovateľa  o 680  €.  Zároveň  sa  prerozdeľujú  zdroje 
u jednotlivých základných škôl.  
 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 
 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (príloha č. 3) 
 
Granty a transfery 
     Príjmy  z predaja  kapitálových  aktív  –  budov  a bytov  sa  znižujú  o 488 000  €  a z  predaja 
pozemkov  sa  zvyšujú  o 145 000  €,  podľa  očakávaných  príjmov  z predaného  majetku, 
odsúhlaseného MsZ.  
 Príjmy z NFP na projekt rekonštrukcia I. ZŠ sa znižujú o 58 900 €, nakoľko v ROP 1.1. nebolo 
ukončené prerozdeľovanie zdrojov do jednotlivých programov zo strany ministerstva a nie je 
predpoklad zaplatenia zo strany ministerstva do konca r. 2013.  
     Príjmy  z NFP  na  projekt  rekonštrukcia  Zariadenia  pre  seniorov  sa  znižujú  o 135  900  €, 
nakoľko  nedôjde  v r.  2013  k vyfinancovaniu  záverečnej  platby  zo  strany  ministerstva.      
Príjmy  z NFP  na  projekt  rekonštrukcia  ZOS  sa  znižujú  o 350 890  €  z dôvodu  pozastavenia 
projektu a nerealizácie prác v r. 2013.  
     Mesto Michalovce podalo na MDVRR SR  (dotácia) a ŠFRB  (úver)  žiadosti na kúpu bytov 
pre nájom  v Polyfunkčnom dome na Ul. Okružnej. MDVRR  SR Mestu Michalovce  schválilo 
dotáciu vo vyššej výške o sumu 36 400,00 € ako bola podaná žiadosť a následne na to ŠFRB 
priznal Mestu Michalovce  úver  v nižšej  výške  o sumu  36 400,00  €.  Celková  suma  dotácie 
a úveru  zostáva  nezmenená.  Na  základe  vyššie  uvedeného  sa  zvyšujú  kapitálové  príjmy, 
položku  „MDVRR  SR  –  dotácia  na  polyfunkčný  dom  ul.  Okružná  –  byty  +  technická 
infraštruktúra“  o 36 400 €.  
     Nafta  a.s.  poskytla mestu  vo  výške  3000  €,  ktorý  bude  použitý  na  výstavbu  detského 
ihriska.    
     Ministerstvo vnútra SR – Obvodný úrad Košice,  poskytlo Mestu transfer vo výške 5 000 € 
na financovanie výdavkov projektu Digitálni strážcovia zákona a poriadku, ktorý bude použitý 
na rozšírenie kamerového systému na novom cintoríne na Ul. partizánskej. 
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (príloha č. 4) 
 
Obce 
Softvér 
Výdavky  na  softvér  sa  znižujú  o 70 000  €  z dôvodu  oneskoreného  vyhlásenia  výzvy  pre 
elektronizáciu verejnej správy. Tieto  finančné prostriedky boli určené na spolufinancovanie 
projektu.   
  
Kamerový monitorovací systém 
Výdavky sa zvyšujú o 5 000 € na základe poskytnutého transferu MV SR na projekt Digitálni 
strážcovia  zákona  a poriadku.  Kamerový  systém  bude  rozšírený  o  nový  cintorín  na  Ul. 
partizánskej.  
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Zariadenie pre seniorov – vybavenie  
Kapitálové  výdavky  na  vybavenie  zrekonštruovaného  zariadenia  pre  seniorov  sa  znižujú 
o 4 161 € z dôvodu uzatvorenia dodatku s MPaRV SR pre chybné zaradenia výdavkov podľa 
ekonomickej klasifikácie zo strany ministerstva.  
 
Občianska vybavenosť 
Nákup pozemkov 
Z dôvodu,  že  nenastala  potreba  výkupu  pozemkov  pre  potreby Mesta,  znižujú  sa  výdavky 
o 2 000 €.  
 
Realizácia nových stavieb 
Cintorín Biela hora 
V zmysle uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom Inžinierske stavby a.s. Košice o dielo cena za II. 
etapu  predstavuje  čiastku  430 000  €.  Z uvedeného  dôvodu  dochádza  k úspore  finančných 
prostriedkov na uvedenej položke rozpočtu vo výške 70 000 €.  
  
Detské ihrisko 
Nafta a.s. poskytla Mestu grant vo výške 3 000 € na vybudovanie nového detského ihriska. 
Z uvedeného  dôvodu  sa  do  kapitálových  výdavkov  zaradzuje  položka  na  výstavbu  tohto 
ihriska vo výške 3 000 €.   
 
Rekonštrukcia a modernizácia 
Modernizácia fontány – nám. slobody 
Na  základe  prieskumu,    z dôvodu,  že  finančný  objem  na  realizáciu  úprav  fontány  podľa 
spracovanej  dokumentácie  je  vyšší  ako  plánovaná  čiastka  v rozpočte  na  r.  2013  sa  práce 
realizovať nebudú.    
 
Miestne komunikácie – II. etapa 
Na  základe  zmluvy  so  zhotoviteľom  Eurovia  a.s.  budú  práce  za  rekonštrukciu miestnych 
komunikácií  uhradené  v 60‐tich  rovnomerných mesačných  splátkach,  pričom  prvá  splátka 
bude k 25.1.2014. Z uvedeného dôvodu dochádza k úspore finančných prostriedkov v r. 2013 
na danej položke vo výške 65 000 €.  
 
ZOS  
Výdavky z NFP na rekonštrukciu ZOS sa znižujú o 443 995 € z dôvodu pozastavenia realizácie 
projektu zo strany ministerstva.   
 
MsÚ – budova B 
Na základe uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľom TIMOTI s.r.o.  finančný náklad na realizáciu 
prác predstavoval čiastku 179 900 €. Z uvedeného dôvodu sa zvyšujú výdavky o 900 €.  
 
ZpS – rehabilitačné zariadenia, 
Výdavky na rehabilitačné zariadenia pre Zariadenie pre seniorov sa zvyšujú o 18 684 €. Tieto 
budú  financované z vlastných zdrojov zariadenia. Z finančných prostriedkov bude zakúpené 
zariadenie  na  magnetickú  terapiu,  parafínová  vaňa  a bude  dofinancovaný  elektrický 
zabezpečovací systém budovy.  
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FINANČNÉ OPERÁCIE 
PRÍJMOVÉ OPERÁCIE (príloha č. 5)  
V príjmových  operáciách  dochádza  k zníženiu  výdavkov  na  prijatý  úver  zo  ŠFRB  na  kúpu 
nájomných bytov v obytnom dome na Ul. okružnej o 36 400 €. Mesto Michalovce podalo na 
MDVRR SR (dotácia) a ŠFRB (úver) žiadosti na kúpu bytov pre nájom v Polyfunkčnom dome 
na  Ul.  Okružnej.  MDVRR  SR  Mestu  Michalovce  schválilo  dotáciu  
vo vyššej výške o sumu 36 400,00 € ako bola podaná žiadosť a následne na to ŠFRB priznal 
Mestu Michalovce  úver  v nižšej  výške  o sumu  36 400,00  €.  Celková  suma  dotácie  a úveru 
zostáva nezmenená. Na základe uvedených skutočností sa znižuje položka na úver zo ŠFRB 
o 36 400 €.  
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  MICHALOVCIACH 
 
 
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
 

zo dňa: 22. októbra 2013                                             číslo: ...................... 
 
 
K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 6 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:  
 

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 22 979 991 € na 23 453 112 €, zvýšenie o 473 121 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 522 311 €  na 21 754 130 €, zvýšenie o 231 819 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 5 288 676 € na 4 444 386 €, zníženie o 844 290 € 
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 9 664 759 € na 9 022 189 €, zníženie o 642 570 € 
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú z 3 930 992 € na 3 894 592 €, zníženie 

o 36 400 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 905 000 € 
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MESTSKÁ RADA V  MICHALOVCIACH 
 
 
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
 

zo dňa: 8. októbra  2013                                             číslo: ...................... 
 
 
K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 6 
 
 
Mestská rada v Michalovciach  
 
 
u k l a d á     
 
Predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 6 na 
najbližšie rokovanie MsZ.   
 
 
            T: v texte 
            Z: ved. FO 
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