
 
Z á p i s n i c a  

 
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 21. februára 2012 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS Michalovce 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
 
1.  O t v o r e n i e  
   
  V súlade  s § 12 ods. 1  zákona  č. 369/1990 o obecnom  zriadení a v znení neskorších 
predpisov  VIII.  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  v Michalovciach  otvoril  a viedol  
p. Viliam ZAHORČÁK, primátor mesta . 

 
Po  úvodnom  privítaní  poslancov  primátor  mesta  na  tomto  zasadnutí    MsZ  ďalej  

privítal prednostu mestského úradu Ing. Vasiľa,  zástupcu prednostu mestského úradu JUDr. 
Doriča,  hlavnú  kontrolórku  Ing.  Bobovníkovú,  riaditeľov  organizácií  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta,  náčelníka  Mestskej  polície  Michalovce,  vedúcich  zamestnancov 
mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.   
  

Konštatoval,  že na  VIII.  zasadnutí MsZ je prítomných 13 poslancov (stav na  začiatku 
rokovania MsZ), takže  mestské zastupiteľstvo bolo  uznášania schopné.  Zároveň informoval,  
že z tohto zasadnutia MsZ   sa ospravedlnil poslanci:   MUDr. Farkaš, MUDr.   Paľovčík, Mgr. 
Eštok, Ing. Dlugoš a Ing. Braník.   

 
V rámci organizačných záležitostí   obedňajšiu prestávku  navrhol o13.00 hodine, 

prípadne, ak si to poslanci neodhlasujú ináč,  po skončení rokovania MsZ. 
 

 
PROGRAM: 
 
  Primátor  konštatoval,  že  návrh  programu    rokovania  VIII.  zasadnutia  MsZ    majú 
poslanci uvedený v písomnej pozvánke, ktorá im bola doručená spolu s ostatnými písomnými 
materiálmi  na  zasadnutie  tohto MsZ  ( táto pozvánka tvorí prílohu č. 2 zápisnice).   
Poprosil  poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania MsZ vyjadrili. 
 
  Keďže  k navrhovanému  programu  neboli  vznesené  doplňujúce  ani  pozmeňujúce 
návrhy,  primátor  dal  hlasovať  o programe  rokovania  tak,  ako  je  uvedený  na  písomnej 
pozvánke. 
 
 

 1



Hlasovanie o programe rokovania MsZ: 
(hlasovanie č.  1) 
za: 13, proti: 0, hlasovanie a sa zdržali: 0 
‐  Primátor konštatoval, že program tohto zasadnutia MsZ bol schválený.  
 
  Za  overovateľov  zápisnice  o priebehu  rokovania  VIII.  zasadnutia  Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach primátor  určil poslancov: 
 
         1. MUDr.  Pavla   H i r j a k a  
         2. Bc. Zlatušu   P o p a ď á k o v ú  
 
  Ďalej poznamenal,  že informátormi zo zasadnutí  Mestskej rady Michalovce, ktoré sa 
uskutočnili 24. januára 2011 a 7. februára 2011, sú poslanci MUDr. Pavol Kuchta a MUDr. Ján 
Mihalečko.  Poprosil menovaných poslancov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom.  
 
 
 
BOD 2: 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta  p.  Viliam  Zahorčák  odporučil mestskému  zastupiteľstvu,  aby  v návrhovej 
komisii pracovali títo poslanci:   
 

- MUDr. Anton Rudáš 
- MUDr. Štefan Lipčák 
- Bc. Stanislav Gaľa 

 
Keďže iné návrhy  neboli predložené,  primátor  dal hlasovať o uvedenom návrhu. 
 
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 
(hlasovanie č. 2) 
za: 12 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec  
‐  Primátor konštatoval, že  návrhová komisia bola zvolená v zložení:  pán poslanec  
    MUDr. Rudáš,   pán  poslanec MUDr. Lipčák a pán poslanec Bc. Gaľa. 
    Požiadal  zvolených členov návrhovej komisie, aby zaujali miesta vo vyhradenom   
    priestore pre návrhovú komisiu.  
 
 
 
BOD č. 3: 
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce  
za obdobie: január – február 2012 
 

‐ Písomný materiál k tomu bodu tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
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Predmetnú správu predkladal p. Viliam Záhorčák, primátor mesta. 
Pri  uvedení  tejto  správy  na  rokovaní MsZ    konštatoval,  že  v uvedenom  období  sa 
uskutočnili dve zasadnutia mestskej rady a že väčšina uznesení, ktoré MsR na týchto 
zasadnutiach  prijala,  súvisí  aj  s programom  VIII.  zasadnutia  MsZ,  pretože  drvivá 
väčšina bodov je aj programom tohto rokovania MsZ.  
 
 
R o z p r a v a :  
‐ k predloženej správe neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie, za návrhovú komisiu,  predniesol pán poslanec MUDr. Anton 
Rudáš, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
berie  na  vedomie  
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: január – 
február 2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 3) 
za: 13, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 

 

BOD č. 4: 
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce  
za II. polrok 2011 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
 
Materiál predkladal p. Viliam Zahorčák, primátor mesta: 
Na rokovaní MsZ k tomuto bodu poznamenal, že  väčšina uznesení MsZ, ktoré boli 
prijaté v II. polroku 2011, je splnená, niektoré sú v plnení.  
 
R o z p r a v a :  
‐ k predloženej správe neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol, za návrhovú komisiu, pán poslanec   MUDr. Anton 
Rudáš ‐ v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
a)  B e r i e   n a   v e d o m i e  
      informatívnu správu  o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce 
      za II. polrok 2011.  
b)  S ú h l a s í  
     s predĺžením platnosti uzn. MsZ č. 80 zo 6. 9. 2011 v bode I/11, ktorým bol schválený 
     odpredaj pozemkov zastavaných objektmi garáží v lokalite Ul. špitálska a v lokalite         
     Chempik. 
            Nový termín: do 31. 3. 2012 
                                                                   Zodpovedný:  Ing. Jozef Doležal, vedúci odb. HsM                                       
                                 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 4) 
za: 13, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
BOD č. 5: 
Informatívna správa o riešení interpelácií predložených na VII. zasad‐ 
nutí MsZ Michalovce dňa 9. 2. 2012 
 
‐ Písomný materiál k tomuto bodu tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 
 
Predmetnú správu  predkladal p. Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
Pri uvedení tejto informatívnej správy  na rokovaní MsZ pán primátor poznamenal, 
že poslanci na svoje  interpelácie dostali písomné odpovede a že časť odpovedí na 
ich interpelácie už  bola aj zverejnená v dvojtýždenníku Michalovčan.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
MUDr.  Jozef Makohus: 
Poďakoval  za odpoveď na svoje  interpelácie. Zároveň k druhej  interpelácii, ktorá sa 
týkala predaja  lístkov na    jednotlivé kultúrne podujatia v meste a   na ktorú mu bolo 
tiež odpovedané,  ešte poznamenal:  „Viem,  že  lístky na podujatia,  ktoré organizujú 
súkromné  osoby,  si  zabezpečujú  sami,  ale  na  kultúrne  podujatia,  ktoré  organizuje 
mesto, sa predávajú na viacerých miestach a na rôznych miestach, v rôznych časoch. 
Mnohí  ľudia mi hovoria, že majú s tým problém, pretože nevedia kedy a kde  ‐ prídu 
na  jedno miesto,  tam  je  zatvorené,  prídu  na  druhé,   majú  obed,  prídu  na  ďalšie 
a tam  im  povedia,  že  oni  lístky  nemajú.  Čiže  k  tomu,  aby  na  kultúrne  podujatia 
chodili,  mnohí  potom  nejdú,  lebo  ich  to  znechucuje.    Pritom  tie  podujatia  sú 
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vynikajúce  a škoda  tej  vynaloženej  práce  na  organizáciu  týchto  podujatí.  Preto 
navrhujem    predsa  len,  aby  sa  zjednotil  predaj  lístkov  –  vstupeniek    na  podujatia 
organizované mestom. Myslím  si,  že  v  informačnom  centre,  ktoré  je  otvorené  od 
rána  do  16.  hodiny,    myslím  dennodenne,    a potom    kino  má  otvorené  pred 
podujatím, čiže po pracovnej dobe a tým pádom ľudia budú vedieť, že hlavne na tom 
jednom  mieste  budú  predávané  vstupenky.  Navrhujem  tiež,  aby  sa  predávali  cez 
Ticketportál. Neviem,  či  to niečo  stojí,  či  to  zaťažuje  financie mesta, ale predsa  len  
je internet, každý ho využíva čím ďalej tým viacej a by si mohol zakúpiť vstupenky aj 
cez Ticketportál.“ 
 
p. Viliam Zahorčák:  
Áno, ďakujem, pán poslanec. Neviem,  či pani  riaditeľka   MsKS chce na  to  reagovať. 
Možno  by  stačilo  organizáciám  uviesť  pri  plagáte  alebo  kdesi  inde,  kde  sa  lístky 
predávajú  alebo  na  dvere  tej miestnosti,  kde  sa  obyčajne  predávajú,  že  lístky  sa 
predávajú inde, aby ľudia, tak ako hovorí pán poslanec, nechodili  od dverí k dverám 
a hľadali. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol, za návrhovú komisiu, pán poslanec MUDr. Anton 
Rudáš ‐ v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
berie  na  vedomie  
správu o riešení interpelácií  poslancov predložených na VII. zasadnutí  Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 9. 12. 2011, 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 5) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č.  6: 
Správa o výsledkoch kontroly 
 
‐ Písomný materiál k tomuto bodu tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 
 
Správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka. 
Pri uvedení tejto správy na rokovaní MsZ hlavná kontrolórka informovala,  že od posledného 
zasadnutia MsZ boli vykonané  štyri kontroly a že výsledky  z posledných dvoch kontrol,  t.j. 
kontroly plnenia uznesení a kontroly plnenia opatrení majú poslanci uvedené v nasledujúcej 
správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2011. Ďalej konštatovala: 
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„Predmetom  kontroly boli podmienky  a realizácia  záujmov  seniorov  v  kluboch dôchodcov, 
teraz nazývaných denné centrá. Tam  som  sa  sústredila na kontrolu dodržiavania   platných 
predpisov a nariadení a   kontrolu výdavkov   na  zariadeniach  sociálnych  služieb,    tie denné 
centrá.  Druhou  kontrolou  vykonanou  v II.  polroku  2011  bola  kontrola  hospodárenia  IV. 
Materskej školy v Michalovciach. Predmetom kontroly boli príjmy MŠ, ako aj príjmy školskej 
jedálne  pri  MŠ,  výdavky,  platové  dekréty,  pracovné  zmluvy  a hmotné  zodpovednosti.  
Zistenia, ako aj návrh opatrení máte uvedené v predloženej správe a v správe   o výsledkoch 
kontrolnej činnosti za II. polrok 2011.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
‐ k predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky, otázky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol, za návrhovú komisiu,  pán poslanec MUDr. Anton 
Rudáš ‐  v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o výsledkoch kontroly. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 6) 
za: 15 poslancov, proti:0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
BOD č. 7: 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2011 
 
‐ Písomný materiál k uvedenému bodu tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 
 
Správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka. 
Na rokovaní  MsZ túto správu uviedla nasledovne: 
 
Vážení poslanci!  
  Prekladám  vám  správu  o kontrolnej  činnosti,  teraz  je  to  správa  o kontrolnej 
činnosti za II. polrok 2011. Táto správa je rozdelená do štyroch častí. 
  Prvá  časť  je  venovaná  kontrole  plnenia  uznesení mestského  zastupiteľstva  ‐ 
obsahuje  uznesenia,  ktoré  boli  prijaté  aj  v predchádzajúcom  období  a ich  plnenie. 
Tie, ktoré ešte nie sú splnené, ostávajú v sledovaní aj na nasledujúce obdobie.  
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  Druhá  časť  je  venovaná  evidencii  spracovania  stanovísk.  Za  II.  polrok  boli 
spracované  dve  stanoviská,  a  to  stanovisko  k zmene  rozpočtu  na  rok  2011  
a stanovisko k návrhu rozpočtu – viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014. 
  Tretia  časť  je  venovaná  kontrolnej  činnosti,  v tejto  časti  vás  oboznamujem 
s opatreniami,  ktoré  prijali  kontrolované  subjekty  a takisto  je  venovaná  aj 
opatreniam,  ktoré  neboli  splnené  z predchádzajúceho  obdobia, aj  opatrenia,  ktoré 
boli prijaté v II. polroku 2011. 
  Štvrtá  časť  je venovaná vybavovaniu sťažností. Takisto máte rozpísané, koľko 
sťažností boli prijatých, koľko bolo vybavených a aké boli.  
  V II. polroku 2011 bolo    vykonaných 10  kontrol a bolo prijatých 45 opatrení. 
Kontrolované subjekty časť opatrení splnili. Tie, ktoré nesplnili, ostávajú v sledovaní 
na nasledujúce obdobie. 
  Čo  sa  týka  sťažností,  na  mestský  úrad  došlo  13  sťažností,  z toho  dve  boli 
opakované,  jedna sťažnosť bola anonymná. Dve prišli elektronickou  formou a keďže 
neboli dodatočne predložené aj v písomnej podobe, nie sú súčasťou evidencie. Čiže 
dohromady máme  evidovaných  10  sťažnosti,  z toho  6  bolo  opodstatnených. Bližšie 
to máte rozpísané v písomnej podobe.  
 
R o z p r a v a :  
‐ k predloženej správe neboli vznesené  žiadne pripomienky, otázky ani iné návrhy 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol, za návrhovú komisiu, pán poslanec  MUDr. Anton 
Rudáš ‐  v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2011. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 7) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
BOD č. 8: 
Návrh  zmien  a doplnkov  Všeobecne  záväzného  nariadenia  MsZ  
č.  117/2009  o procese,  podmienkach  a poplatkoch  pri  povoľovaní 
užívania verejných priestranstiev 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 
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V úvode k tomuto bodu rokovania  primátor mesta p. Viliam Zahorčák povedal: 
Čo  sa  týka poplatkov,  tie  sme  schvaľovali už  koncom  roka 2011,  kedy  sme hovorili 
o poplatkoch, miestnych daniach a tu v súvislosti najmä s parkovaním na priestoroch  
pred bytovými domami, alebo aj  inde, sme hovorili o tom, že bude potrebné doplniť 
všeobecne záväzné nariadenie jestvujúce, ktorého znenie som citoval, tak aby v ňom 
bolo  zakomponované  a presne  uvedené,  za  akých  podmienok  a komu  bude 
umožnené  práve  takéto  užívanie  verejného  priestranstva,  teda  na  parkovanie 
motorovými  vozidlami.  Samozrejme,  toto  všeobecne  záväzné nariadenie pojednáva 
aj o inom, ale jeho hlavná zmena , hlavné doplnky sa týkajú práve tohto bodu. 
Predkladateľkou  tohto  materiálu  je  Ing.  Mrázová,  vedúca  odboru  výstavby, 
životného  prostredia  a miestneho  rozvoja,  prítomní  sú  tu  aj  spracovatelia  p.  JUDr. 
Juričko a p. Ing. Berilla.  ‐ Poprosil predkladateľku, ak je potrebné, aby ho doplnila. 
 
 
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru Výstavby, ŽP a miestneho rozvoja:  
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!  
 
  Predkladám vám  návrh zmien a doplnkov  VZN č. 117/2009 o procese, podmienkach 
a poplatkoch  pri  povoľovaní  užívania  verejného  priestranstva  v meste  Michalovce.  
Konkrétne v materiáli, ktorý máte pred sebou, a mali ste možnosť sa s ním zoznámiť, zmeny 
sa týkajú článkov  3, 5, 6, 7 a 9.  
 
‐  V článku 3 sa dopĺňa bod 3.7.  
‐  V článku  5  pôvodný  článok  V,  ktorý  je  označený  šikmou  prečiarknutou    kurzívou,  tento 
článok  sa  ruší  a nahrádza  sa  znením  nového  článku  5  (tučné  písmo)  a to:  Podmienky 
užívania parkoviska na trvalé parkovanie motorových vozidiel osobami s preukazom ZŤP. 

‐ V článku  6 tento sa vkladá   za vymeneným   článkom  5 , a to: Podmienky na parkovanie 
vozidla mimo plateného parkoviska na  vyhradenom priestore  verejného priestranstva.  
Toto je tá časť, ktorú spomínal pred chvíľočkou pán primátor.  Nasledujúce články sú už len 
formálne  zmeny,  ktoré  si  vyžiadal  život,  užívanie  verejného  priestranstva  a zmeny 
legislatívnych predpisov, ktoré sme doplnili.  

 
Pán  primátor  ešte  doplnil,    že  zmena  sa  týka  aj  prečíslovania  článkov,  pretože    teraz 
namiesto rímskeho je tam arabské číslovanie. 
 
 
R o z p r a v a :  
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Podotkol, že v predloženom materiáli  je  jedna  formálna chyba: namiesto platového 
výmeru,  má byť rozhodnutie. „Čiže my to v príslušnom článku opravíme.“ 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol, za návrhovú komisiu, pán poslanec  MUDr. Anton 
Rudáš ‐ v tomto znení: 
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Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1.    S c h v a ľ u j e    

zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v  Michalovciach č. 117/2009 
o procese, podmienkach a poplatkoch pri povoľovaní užívania  verejných priestranstiev 
v meste Michalovce,  s účinnosťou od  01. 04. 2012. 

2.  U k l a d á  
     vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ: 
     Po zapracovaní schválených zmien a doplnkov vydať plné znenie VZN č. 117/2009. 
 
                   Z: Ing. Anna Mrázová 
                     T: 01. 03. 2012 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o uznesení:                                                                                 
prezentovalo sa  14 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 8) 
za: 15, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie aj tieto zmeny VZN boli schválené. 
 
 
 
 
BOD č. 9: 
Návrh zmeny  uznesenia MsZ v Michalovciach č. 115 zo ňa 9. 12. 2011 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 
‐  Predmetný  návrh  predkladala  Ing.  Anna  Mrázová,  vedúca  odboru  výtavby,  životného 
    prostredia a miestneho rozvoja MsÚ. 
 
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta: 
Konštatoval,  že MsZ  na  svojom  rokovaní  dňa  12.  decembra  2011  uvedeným  uznesením 
vlastne  schválilo  to,  aby  sa  Mesto  Michalovce  usilovalo  získať  finančné  prostriedky 
ministerstva  výstavby,  dopravy  a zároveň  zo  Štátneho  fondu  rozvoja  bývania  na  to,  aby 
mohlo  odkúpiť  rozostavaný  objekt  bytového  domu  na  Okružnej  ulici,  vrátane  technickej 
infraštruktúry,  ktorá  s tým  súvisí.  „Keďže  situácia    sa  trošku  skomplikovala  tým,  že  tá 
technická  infraštruktúra  nebola  v stave,  aby  sme  sa    o prostriedky  na  ňu mohli  uchádzať, 
chceme navrhnúť zmenu uznesenia v tom zmysle, aby toto, práve tá požiadavka na získanie 
50 % na technickú  infraštruktúru z tohto uznesenia vypadlo. Všetko ostatné by zostalo tak, 
ako bolo predtým uznesením MsZ schválené.“  
 
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a miestneho rozvoja: 
Na doplnenie toho, čo už k danému bodu povedal pán primátor: „Pre mesto Michalovce sa 
zmenou  daného  uznesenia  zmení  len  formálne  znenie  uznesenia    pôvodne  schváleného, 
pretože záväzok mesta sa nemení.“ 
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R o z p r a v a :  
‐ k predloženej správe neboli vznesené  žiadne pripomienky, otázky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol, za návrhovú komisiu,  pán poslanec MUDr. Anton 
Rudáš ‐ v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
I.  R u š í :  

a) časť textu v bode 1 písm. b), a to: 
    Cena za technickú vybavenosť:  97 204,00 €  
    z toho: 
    Kúpna cena za verejný vodovod a vodovodnú prípojku:          1,00 € 
    Kúpna cena za verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku:   1,00 € 
   Kúpna cena za NN prípojky:   1,00 € 
   Kúpna cena za parkoviská:   1,00 € 
   Kúpna cena za miestnu komunikáciu vrátane verejného osvetlenia:   97 200,00 € 

•  dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
    vo výške 50% (48 600,00 €) 
•  vlastné zdroje vo výške 50 % (48 600,00 €) 

 

b) bod 1 písm. d): 
     s predložením žiadostí o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva dopravy,  
     výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z.z.                     
    o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
    ‐ kúpa 60 bytov pre nájom v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach 
    ‐ kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie týchto nájomných bytov 

 

c)  bod 3:   
    3. S c h v a ľ u j e  
         ‐  uzatvorenie  kúpnej  zmluvy  na  kúpu  60  bytov  pre  nájom  v Polyfunkčnom  dome                  
            Okružná v Michalovciach za sumu 2.427.000,00 € a na kúpu technickej vybavenosti                    
            podmieňujúcej kúpu a užívanie týchto nájomných bytov za sumu 97.204,00 € s tým, 
            že ak nebude  schválená dotácia  z Ministerstva dopravy,  výstavby a  regionálneho                
           rozvoja    SR  v zmysle  zákona  č.  443/2010  Z.z.  a úveru  zo  Štátneho  fondu  rozvoja     
           bývania v zmysle  zákona č. 67/2003 Z.z., kúpna zmluva zaniká    

II.  S c h v a ľ u j e :    
      a)  v bode 1. písm. b) nový text za zrušený text, a to:   
            Cena za technickú vybavenosť:  48 604,00 € 
             z toho: 
            Kúpna cena za verejný vodovod a vodovodnú prípojku:         1,00 € 
            Kúpna cena za verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku:   1,00 € 
            Kúpna cena za NN prípojky:    1,00 € 
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            Kúpna cena za parkoviská:     1,00 € 
           Kúpna cena za miestnu komunikáciu vrátane verejného osvetlenia 48 600,00 € 

b)  nový bod 1. písm. d), a to: 
      s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva dopravy,    
      výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z.z.  
      o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na kúpu 60 bytov pre nájom 
      v Polyfunkčnom dome Okružná 

c)  nový bod 3, a to:   
      3. S c h v a ľ u j e    
          ‐  uzatvorenie  kúpnej  zmluvy  na  kúpu  60  bytov  pre  nájom  v Polyfunkčnom  dome  
             Okružná  v Michalovciach  za  sumu 2 427 000,00 € a na  kúpu  technickej  vybavenosti     
             podmieňujúcej kúpu a užívanie týchto nájomných bytov za sumu 48 604,00 €   s tým,  
            že  ak  nebude  schválená  dotácia  z Ministerstva  dopravy,  výstavby  a regionálneho                           
           rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania  
           v zmysle zákona č. 67/2003 Z. z. , kúpna zmluva zaniká.               

 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o uznesení: 
prezentovalo sa 15 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 9) 
za: 14, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že text uznesenia, tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
 
 
BOD č. 10: 
Vyhodnotenie  kultúrno‐osvetovej  činnosti  MsKS  Michalovce  za  rok  2011 
a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2012 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 
- Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS. 
 
Primátor  mesta  p.    Viliam    Záhorčák  v úvode  tohto  bodu  poznamenal,  že  tak  ako    aj 
z materiálu vidieť, program   uplynulého roka bol bohatý a   rovnako  tak    je aj pripravovaný 
bohatý program  na rok 2012. 
 
Na rokovaní MsZ predmetný materiál uviedla riaditeľka MKS: 
Vážený pán primátor, vážení kolegovia poslanci! 
  Vyhodnotenie kultúrno‐osvetovej činnosti sa zaoberá úlohami a poslaním mestského 
kultúrneho strediska a jeho štruktúrou. Približuje podujatia a aktivity, ktoré mestské kultúrne 
stredisko organizovalo počas roka 2011. V pláne nechýbali podujatia tradičné, ako i podujatia 
nové, vyplývajúce z aktuálnych potrieb verejnosti. 
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  Rok  2011  bol  venovaný  T.  J.  Moussonovi,  a preto  i mestské  kultúrne  stredisko  
zaradilo  do  svojho  dramaturgického  plánu  niekoľko  podujatí  venovaných  tejto  významnej 
maliarskej osobnosti. 
  V pláne hlavných úloh MsKS na  rok 2012 sú zahrnuté úlohy stále, ktoré MsKS bude 
organizovať  v spolupráci  s jednotlivými  inštitúciami  na  území mesta  a úlohy,  ktoré MsKS 
bude plniť podľa jednotlivých mesiacov. 
 
 
R o z p r a v a :  
 
PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka komisie kultúry: 
Vážený pán primátor,  vážení kolegovia poslanci!  
  Dovoľte mi,  aby  som  vás  informovala  o tom,  že  komisia  kultúry  na  svojom 
zasadnutí prerokovala  „Vyhodnotenie  kultúrno‐ovetovej  činnosti MsKS  za  rok 2011 
a Plán hlavných úloh MsKS na  rok 2012“ a  konštatovala,  že MsKS  svojou  činnosťou 
a pravidelným  rozvojom  kultúrno‐osvetovej  činnosti  získalo  silné  spoločenské 
postavenie  vo  veľkej miere  napomáha  sprístupnenie  kultúrnych  hodnôt,  k rozvoju 
plnohodnotného  a bezpečného  trávenia  voľného  času  detí,  mládeže,  jednotlivca 
a komunít. Množstvo aktivít, ktoré MsKS v minulom   roku organizovalo a plán práce 
na  rok  2012,  ktorý  pani  riaditeľka  predkladá,  svedčia  o existencii  tvorivého 
prostredia medzi zamestnancami a veľmi dobrej organizačnej a metodickej činnosti.  
  Na  základe  toho  komisia  kultúry mestskému  zastupiteľstvu  odporúča  zobrať 
na  vedomie  vyhodnotenie    za  rok  2011  a schváliť  plán  hlavných  úloh MsKS  na  rok 
2012. 
 
 
MUDr. František Zitrický: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, hostia! 
  V podstate môj  príhovor  je  v tom duchu,  ako  načala pani  predsedkyňa.  Ja  si 
myslím,  že  pani  riaditeľka  je  profesionálka,  čo  bádať  v činnosti  a  v podstate  tá 
kultúra v meste žije v rámci možností a myslím  si, že dosť veľkú  zásluhu na  tom má 
ona  osobne.  Takže  aj  tie  veci,  ktoré  sa  udiali  v kultúre  v období,  ktoré  máme  za 
sebou a ktoré asi ešte prežívame  ‐ tie veci okolo pána Moussona, nášho maliara  ‐ si 
myslím, že si zaslúži uznanie a ocenenie. Aspoň touto formou si myslím, že si zaslúži 
ocenenie a poďakovanie.  
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Áno,  celý  ten  rok,  ktorý  sa  niesol  v znamení    T.  J. Moussona,  aj mestské  kultúrne  
stredisko  ‐  rád  sa  k tomu  takisto  pridávam,  ale  aj  iné  kultúrne  inštitúcie,  ktoré 
v meste  sú,  vrátane  mestského  úradu,  pripravili    naozaj    celý  rad  podujatí,  
publikácie. Aj  v  ďalších bodoch  sa budeme   tomu    trošku  venovať, pretože  tu  je  aj 
návrh, aby aj toto bolo nejakým spôsobom  výraznejšie ocenené.  
 
(ukončenie rozpravy) 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie, za návrhovú komisiu, predniesol pán poslanec  MUDr. Anton 
Rudáš, predseda návrhovej komisie ‐ v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1.  B e r i e   n a   v e d o m i e  
       Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2011. 
2.  S c h v a ľ u j e  
       Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 10 
za: 15, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 11: 
Správa o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície Michalovce 
a stave kriminality na území mesta Michalovce za rok 2011 
 
‐ Písomný materiál k tomuto bodu rokovania tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 
 
V úvode  tohto  bodu  primátor  mesta  p.  Viliam  Zahorčák  na  rokovaní  MsZ  privítal 
okrem  náčelníka  MsP  Michalovce  aj  riaditeľa  Obvodného  oddelenia  Policajného 
zboru SR v Michalovciach  ‐   mjr. Mgr. Milana Vojníka, ktorý  sa podieľal na príprave 
predmetnej správy, spolu s naším náčelníkom mestskej polície.  
Konštatoval,  že  predkladateľom  tohto materiálu  je  JUDr.  Šanta,  náčelník mestskej 
polície ‐  poprosil  náčelníka MsP  o uvedenie predmetnej správy na rokovaní MsZ. 
 
 
JUDr. Dušan Šanta, náčelník Mestskej polície Michalovce: 
Vážený pán primátor, vážení páni poslanci!  
  Predložená  správa  nám  dáva  reálny  prehľad  o stave  a úrovni  verejného 
poriadku  v roku  2011.  Jednotlivé  ukazovatele  sú  číselne  vyjadrené  a porovnané 
s rokom  2010.  Ako  je  v správe  konštatované,  vo  väčšine  ukazovateľov  došlo 
k poklesu priestupkov, čo môžeme hodnotiť pozitívne.  
  Situácia  je  horšia  oproti  r.  2010  u majetkových  priestupkov,  predovšetkým 
u krádeží,  kde  došlo  k nárastu  o 139  priestupkov  a takisto  u dopravných 
priestupkov, kde došlo k nárastu až o 522 priestupkov,   preto mestská polícia v roku 
2012 bude týmto problematikám venovať zvýšenú pozornosť.  
  V správe  je  poukázané  aj  na  problémy,  ktoré  mestská  polícia  má.  Je  to 
predovšetkým  nevyhovujúca  budova,  v ktorej  momentálne  sídlime.  Táto  budova 
nevyhovuje  po  stránke  bezpečnostnej,  priestorovej  a hygienickej.  Preto  by  som 
chcel požiadať pánov poslancov, aby pri hlasovaní o bode 14  (poznámka:  jednalo so 
a  bod  14  majetkoprávnych  záležitostí)  hlasovali  za  zaradenie  budovy  mestskej 
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polície  do  zoznamu  majetku  určeného  na  odpredaj.  V prípade,  ak  by  sa  podarilo 
budovu  odpredať,  bolo  by  možné  pristúpiť  k rekonštrukcii  iných  priestorov  vo 
vlastníctve mesta  pre  potreby mestskej  polície,  čo  by  značne  prispelo  k zlepšeniu 
situácie a vylepšeniu práce mestskej polície. 
 
 
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta: 
Áno, dnes  je najväčším problémom našej mestskej polície naozaj priestor, v ktorom 
MsP sídli, budeme o tom hovoriť aj v ďalšom bode. Jednou z alternatív je aj  vytvoriť 
pre  MsP  v priestoroch,  ktorými  mesto  disponuje,  podmienky    vhodnejšie  už, 
samozrejme, s výhľadom do budúcnosti. Samozrejme, že finančných prostriedkov na 
to momentálne nemáme dosť, ale jedno z riešení by bolo aj to, čo tu už naznačil pán 
náčelník, ale tomu sa budeme venovať potom pri majetkových záležitostiach. 
  Ja  chcem  oceniť  prácu  mestskej  polície  aj  za  predchádzajúce  obdobie,  aj 
spätne oceniť prácu doterajšieho náčelníka  JUDr. Kudroča a pevne verím,  že  terajší 
pán náčelník, ktorý bol zástupcom, v najbližšom období urobí všetko pre to, aby to, 
čo napokon  ste, pán náčelník, konštatovali ako  isté problémy,  či už  ide o dopravné 
priestupky  alebo  aj  iné,  aby mestská polícia  vynaložila  zvýšené úsilie na elimináciu 
týchto problémov.   
 
 
R o z p r a v a :  
 
MUDr.  Benjamín Bančej, zástupca primátora: 
Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci!  
  Chcem  využiť priestor  k tejto   predkladanej  správe na úrovni bezpečnosti na 
území mesta Michalovce  za  rok  2011  k tomu,  aby  som    upriamil  pozornosť  nielen 
vás, ale hlavne občanov mesta Michalovce, že mestská polícia má nielen spomínaný 
problém,  ktorý  súvisí  s priestormi,  v ktorých  sa  nachádza,  ale  prechádza  na  nový 
systém  činnosti,  na  ktorý  sme  od  začiatku  tohto  roka  upriamili  pozornosť 
Michalovčanov,    na  tzv.  obvodový  systém,  kde  v Michalovčanovi  sa  objavuje 
v každom  čísle  ‐  po  jednotlivých  obvodoch,  ktorí  policajti  sú  v uvedenej  lokalite  tí, 
ktorí  sú garantmi  jednak otázok bezpečnosti, ale aj možnosti obrátenia  sa občanov 
na nich.    
  Čiže chcem využiť tento priestor na to, aby sme sa  pozerali dopredu na to, čo 
v rámci prevencie a v rámci preventívnych opatrení aj mestská polícia sa snaží nový 
prvok  zaviesť  do  svojej  činnosti,  aby  aj  využívali  občania  k tomu,  aby  sa    na 
policajtov,  ktorí  sú  v ich  obvode,  obracali  s vecami,  ktoré  by  mohli  prispieť 
k preventívnej činnosti, ktorá súvisí so znížením kriminality na území mesta. 
 
 
MUDr. František Zitrický: 
Vážený pán primátor, vážení poslanci!  
  Chcel  by  som  využiť  obdobie,  keď  prišiel  nový  náčelník    a  by    som  chcel 
upriamiť  jeho  pozornosť  na  vývoj  zneužívania  návykových  látok  a toxikománie 
v meste,  lebo s tými číslami nemôžeme byť spokojní, tak aby polícia si to zobrala do 
svojho dlhodobého plánu a urobila všetko, aby tie čísla boli lepšie.  
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A už keď som pri slove, tak by som využil, možno by to   viac patrilo do  interpelácie, 
ale bol som upozornený, že pri cirkevnej základnej škole by bolo dobré, keby v tom 
čase pri začiatku a ukončení školského roka   zvyčajne v súčinnosti s PZ SR, keby boli 
prítomní policajti,  lebo  škola  je dosť pri ceste, ktorá  je dosť  frekventovaná,  čiže  tie 
deti sú tam dosť ohrozované. Takže keby sa na nich nezabúdalo v tom čase. 
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Čo sa týka tej prvej poznámky, áno, vieme o tom, že MsP robí celý rad preventívnych 
aktivít,  ktoré  sú  aj  zamerané  práve  na  predchádzanie  závislosti,  určite  v tomto 
trende bude pokračovať.  Dominantnú pozíciu však  v problematike práve tejto majú 
špeciálne útvary PZ SR, ktoré podľa našich vedomostí takisto aktívne pracujú. Určite 
je to problematika dnes výsostne aktuálna a tak ako ste povedali, pán poslanec, nie 
je možné  ju  nijakým  spôsobom    zľahčovať  a ja  chcem  veriť,  že  v tomto  smere  sa 
vynaloží  ešte  väčšie  úsilie.  My  sme  robili  –  naša  mestská  polícia  robila  celý  rad 
nielen  takýchto  preventívnych  aktivít  smerom  k mládeži  či  už  na  stredných, 
základných  školách  a rôzne  prednášky  alebo  ukážky,  čo  to  robí  s človekom,  pokiaľ 
užije  niektorú  návykovú  látku,  ale  robila  aj  opatrenia  v súčinnosti  so  štátnou 
políciou aj tie, že kontrolovali objekty pohostinstiev, reštauračných zariadení. Tak aj 
v tomto úsilí, predpokladám, sa bude pokračovať.  
Čo  sa  týka  tých  dní,  začiatok  a koniec  školského  roka,  tak  pred  všetkými  týmito 
školami  sú  zložky  aj  štátnej  polície  aj  našej  mestskej  polície.  Verím,  že  teda  sa 
nezabúda ani na cirkevnú základnú školu.  
 
‐  V závere svojho vystúpenia položil otázku náčelníkovi MsP, či je potrebné z jeho  
   strany ešte niečo doplniť? 
 
 
JUDr. Dušan Šanta: 
Ja  si  myslím,  že  tak  ako  konštatoval  pán  primátor,  čo  sa  týka  začiatku  a  konca 
školského roka, tak tam sa obsadzujú všetky základné školy. A počas školského roka 
mojím  nástupom    každé  ráno  sa  sporadicky  stretávam  aj  pri  školách,  takže  každá 
jedna  škola,  minimálne  dvakrát  v týždni  je  obsadená  každá  škola  v ranných 
hodinách, podľa počtu hliadok ako nám  to  vychádza. Ale  snažíme  sa, aby všade  tie 
hliadky v priebehu týždňa aspoň raz, dvakrát  sa tam ukázali.  
 
 
p. Rudolf Klein: 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia!   
  Ja to robím prakticky každý rok, ale robím to rád. Chcem poďakovať mestskej 
polícii za  jej prácu za celý  rok 2011,  lebo  i napriek  tomu,   že postupujú, preukazujú 
zvýšenú kvalitu svojej práce, majú to stále ťažšie a ťažšie.   A ako je ťažký život okolo 
nás, to každý vie.   
  Ja tu teraz nechcem ísť  bod po bode, lebo správa vyhodnotila veľmi dobre ich 
prácu  za uplynulé obdobie, ale najmä  v bode  č. 5 – Prehľad  riešených priestupkov, 
môžem  len  súhlasiť  s tým,  čo  je  tu  uvádzané,  pretože  naozaj  tých  priestupkov  v 
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našom  každodennom  živote  je  veľa  a som  veľmi  rád,  že  sa  vytvorili  dvojice,  ktoré 
majú jednotlivé obvody mesta.  
  Čiže  ja môžem  zodpovedne  povedať  zo  svojho  pohľadu,  a toho  času  robím 
každodenne prechádzky večer so svojím malteziáčikom, čiže stretávam týchto ľudí či 
v Parku  mieru  či  na  Východe  či  na  Západe,  atď.    a keď    má  dovolenku  štvrtok  – 
piatok, čo som v poslednom období párkrát mal, tak musím povedať, že  i pred  6. ZŠ 
stoja dvaja policajti, ale bohužiaľ, dúfam, že sa mladé mamičky teraz neurazia,  lebo 
ony sú tie šoférky, čo tam ráno prichádzajú  a keby sa dalo vojsť – nech mi odpustia, 
ale ja to musím povedať ‐  keby sa dalo vojsť do budovy autom, tak by vošli. No, a to 
je  zlé,  lebo  dýchajú  tie  plyny  nielen mestskí  policajti,  ale  dýchajú  aj  tie  deti  tých 
mamičiek,  čo vystupujú z toho auta.   Čiže chcel by som povedať, že by bolo žiadúce 
viacej  chápavosti,  dobrého  prístupu  zo  strany  občanov,  pretože MsP  si  plní  svoje 
povinnosti  pri    ochrane majetku,  ale  hlavne  ochrane   zdravia  a života  občanov.  To 
znamená,  že  robí  to pre nás, nie proti nám. A ja  viem,  že mnohokrát  i rodičia  tých 
tínedžerov  nezaujímajú  také  postoje,  aké  by mali  zaujať.  Lebo  keď mestská  polícia 
niekoho  zastaví  alebo  kontroluje  alebo  upozorní,  napríklad  máme  tuná  v bode  5 
uvádzané priestupky, teda požívanie alkoholických nápojov a podobne, t.z., že by sa 
žiadalo  z našej  strany,  ako  i občanov  tohto mesta,  aby  sme  boli  voči  ich  práci,  ale 
hlavne voči ním ako ľuďom ústretovejší a aby sme ich podporovali, pretože ich práca 
nie je ľahká. Kto si myslí, že sa prechádzajú, tak sa veľmi mýli. Ja by som povedal, že 
kľudne  si môže  ktokoľvek  obliecť  uniformu  nielen  pre  to,  že  je  nezamestnaný,  že 
nemá  prácu.  Lebo  ja  verím,  že  u  nich  to  nie  je  čiste  to,  že  chcú  byť  zamestnaní    ‐ 
majú  vzťah  k tej  robote  a ja  im  chcem  za  túto  robotu  veľmi  pekne  a úprimne 
poďakovať. Ďakujem. 
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Ďakujem, pán poslanec. Ťažko už k tomu čokoľvek dodať, dá sa s vami len súhlasiť. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie, za návrhovú komisiu, predniesol pán poslanec MUDr. Anton Rudáš, 
v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
správu o stave verejného poriadku,  činnosti Mestskej polície Michalovce a stave kriminality 
na území mesta Michalovce za rok 2011. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 11)   
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 12: 
Informácia o zmene Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v Michalovciach 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
‐ Predkladateľom materiálu bol p. Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Pri uvedení tejto informácie na rokovaní MsZ   pán primátor  uviedol  dôvod predloženia 
takejto informácie mestskému zastupiteľstvu: 
Koncom  roka  sme  schvaľovali  zmenu  organizačnej  štruktúry  TaZS,  ktorá  bola  vyvolaná 
požiadavkou Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý ná upozornil na to, že čo sa týka poplatku 
za množstvový  zber,  tento  sa má  realizovať na mestskom úrade, nie  v TaZS. Aj preto  sme 
teda menili ich organizačnú štruktúru, čo je v kompetencii zastupiteľstva.  
Následne  tým, že pracovníčka z TaZS prešla na mestský úrad, bolo potrebné urobiť zmenu 
organizačnej štruktúry mestského úradu, čo je  v zmysle nového zákona o obecnom  zriadení   
v kompetencii primátora, avšak primátor má povinnosť o tejto  zmene  informovať mestské 
zastupiteľstvo.  Týmto  materiálom  teda  informujem  o tom,  že  táto  vyvolaná  zmena 
organizačnej štruktúry sa na mestskom úrade   udiala a ja  teda si plním zákonnú povinnosť 
informovať vás o tom.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Jozef Bobík: 
Pán  primátor,  ospravedlňujem  sa  za  neskorý  príchod, majte  pochopenie, moje  pracovné 
povinnosti  mi  zabránili  prísť  načas.  Ale  v tejto  súvislosti  len  by  som  sa  chcel  spýtať, 
predpokladám,  že  sa  to  dá  povedať  –  rozumiem  dôvodom  aj  formalitám,  ktoré  sú    s tým 
spojené – akurát, ak by bolo možno povedať teraz meno kolegyne alebo pracovníčky, ktorá 
pracuje na MsÚ, aby sme vedeli, o koho vlastne ide. Ak to nie je možné, že tomu niečo bráni, 
aj to viem pochopiť. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Nie, nič tomu nebráni. Je to pani Čižmárova, ktorá prešla z TaZS na mestský úrad. Čiže všetci 
tí,  ktorí  chodia  na  daňový  referát,  ju  tam  nájdu  a tam  môžu  hradiť  tie  poplatky  za 
množstvový zber. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol,  za  návrhovú  komisiu,  pán  poslanec MUDr.  Anton  Rudáš, 
v tomto znení: 
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Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e    
informáciu primátora mesta o  zmene Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v Michalovciach účinnej  od 1. 1. 2012 . 

 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 12)   
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 13: 
Informatívna  správa  o stave  realizácie  a prípravy  projektov  zo  zdrojov  EÚ 
a dotačných politík 
 
‐   Písomný materiál k tomuto bodu rokovania tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 
‐   Informatívnu správu predkladala PhDr. Jana Machová, vedúca odboru  
    informatizácie a grantov MsÚ. 
 
 
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák v úvode tohto bodu poznamenal, že každoročne   takúto 
správu  predkladá  vedúca  odboru  informatizácie  a grantov  nášho mestského  úradu  a že  aj 
tentokrát  p.  Dr.  Machová  takýto  materiál  pripravila.  Poprosil  ju  o uvedenie  predmetnej 
správy.  
 
 
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!  
  Predkladáme  správu  o stave,  príprave  a  realizácii  za  rok  2011  na  odbore 
informatizácie  a grantov.    Aj  napriek  pomerne  malému  počtu  výziev  zo  štrukturálnych 
fondov sme využili možnosti iných externých zdrojov, ktoré sa ponúkali, aj zdroje dotačných 
politík či iných programových štruktúr.  
  Podali sme celkovo 19 väčších a menších projektov, 9 bolo úspešných. Takže celková 
bilancia za celé programové obdobie 2009 – 2013: vypracovali sme na odbore 84 projektov, 
z ktorých 46 bolo úspešných.  
  V predloženej správe je zoznam už ukončených projektov z týchto 46 projektov, ďalej 
sú to projekty, ktoré sú v stave realizácie, ako aj tie, ktoré sú v schvaľovacom procese. 
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Tak  ako  povedala  pani  vedúca,  aj  napriek  tomu,  že  predchádzajúci  rok  tých  výziev 
nebolo  veľa,  využili  sme možnosti  aj  z iných  dotačných  politík,  no  niektoré  veci  sú 
ešte v procese. Veríme,  že budú úspešné a verím,  že aj v celej Slovenskej  republike  
sa  toto  po  voľbách,    ktoré  nás  čoskoro  čakajú,  zdynamizuje  a my  budeme  opäť, 
verím, že aktívni aj úspešní.  
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R o z p r a v a :  
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia! 
  Naša komisia výstavby, regionálneho rozvoja a turizmu s touto  informatívnou  
správou sa zaoberala na svojom rokovaní, kde konštatovala, že táto správa  je veľmi 
prehľadná, dáva ucelený prehľad o tom, čo všetko odbor – Mesto Michalovce v tejto 
oblasti vykonal. Bolo vznesené poďakovanie odboru, že veľmi promptne   reaguje na 
všetky  veľké  výzvy,  ale  aj  na  menšie  výzvy,  ktoré  sú  vyhlásené.  Reaguje  na  to  a 
v podstate mesto je aj úspešné.  
  Komisia  vyslovila  tiež  presvedčenie,  že  pokiaľ  sa  tá  situácia  zlepší,  čo 
očakávame všetci, že nastane rapídna zmena vo využívaní fondov   EÚ, pretože tento 
odbor  je pripravený na to, aby promptne reagoval a pripravoval projekty na  to, aby 
sa prostriedky z fondu Európskej únie využívali. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Ďakujem  za  ocenenie  práce  odboru  a  ako  som  už  povedal,  určite  sledujeme  to 
a máme  záujem  na  tom,  aby  sme  sa  nielen  zapájali,  ale  máme  záujem  byť 
úspešnými. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol,  za  návrhovú  komisiu,  pán  poslanec MUDr.  Anton  Rudáš, 
v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu správu o stave realizácie  a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 13)   
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
BOD č. 14: 
Majetkoprávne záležitosti 
 
‐  Písomný materiál k tomuto bodu rokovania tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 
‐  Materiál „majetkoprávne záležitosti“ predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru          
   hospodárenia s majetkom. 
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Na  rokovaní  MsZ  tento  bod  „majetkoprávne  záležitosti“  uviedol  vedúci  odboru 
hospodárenia  s majetkom  p.  Ing.  Doležal,  a to  krátkym  komentárom  k jednotlivým 
bodom predložených majetkoprávnych záležitostí.    
 
Jednalo sa o tieto body: 
1. Aktualizácia predmetu výkonu správy Služieb mesta Michalovce,  
    s.r.o.  
2. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS) na odpredaj pozemku  
    p. C‐KN č. 1290/9 v k.ú. Stráňany na Sídl. Stráňany na Ul. školskej 
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vybudovanie a správu tabuľového  
    informačného systému 
4. Vyhodnotenie obchodnej verenej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  
    na výstavbu a prevádzku parkovacieho domu na pozemkoch vo vlastníctve Mesta  
    Michalovce 
5. Dražba bytu č. 20 nachádzajúceho sa v bytovom dome B‐1 v Michalovciach na  
    Ul. J. Murgaša 
6. Zaradenie nehnuteľností do zoznamu majetku mesta určeného na odpredaj 
7. Predaj pozemkov zastavaných stavbami garáží 
 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Jozef Bobík: 
Mal poznámky k týmto trom bodom: 
  „V bode 3, keď si pozrieme, ide o vyhodnotenie  obchodnej verejnej súťaže na 
vybudovanie a správu tabuľového informačného systému. Obidvaja  uchádzači splnili 
podmienky, takže možno by bolo dobre krátko či stručne zdôvodniť, že vlastne prečo 
napriek tomu nevyberieme nikoho teraz. 
  Ďalej v bode 4, tam obchodnú verejnú súťaž na parkovací dom pri obvodnom 
úrade,  resp.    vieme,  kde  chceme  stavať  pri  centre mesta  parkovací  dom. A  keď  sa 
pozerám  na  tie  podmienky,  ktoré  mesto  zverejnilo,  tak  sa  mi  zdá,  že  uchádzač 
čiastočne  podal    iný  návrh:  ‐  či  to  nemôže  mať  potom  do  budúcnosti  nejaké 
nepríjemnosti?  Budem  konkrétny:  My  sme  zverejnili,  že  navrhujeme  výšku 
navrhovanej zástavby: prízemie a 3 nadzemné podlažia. Konkrétne, keď si pozrieme 
do ponuky,  tak  tam    sú dve podzemné  a 3.  – 4. podlažie,  takže  je  tu  rozpor medzi 
podmienkami a ponukou podľa mňa. Ak nie, tak nech mi to niekto vysvetlí. A potom 
ešte   chcel by som vedieť pri tejto záležitosti, čo bude po 25‐tich rokoch, keď skončí 
nájomný vzťah? Či existuje už teraz nejaký návrh na tú záležitosť? 
  A potom  v bode  6,  tam  máme  zaradenie  majetku  do  predaja.  V minulosti, 
neviem  ako  sa  situácia  zmenila,  ale  tam,  kde  sú  pozemky  pod  stavbami  Jednoty, 
v minulosti mesto malo  aj  súdne  spory  z toho  dôvodu,  že  vlastník  stavby  neplatil 
nájomné podľa všeobecne záväzného nariadenia. Tak tu by   ma zaujímalo, či už toto 
je vysporiadané, alebo ešte  ideme aj s tou záťažou nejakou? 
  A tak  už  len  teraz    filozoficky    alebo  názorovo,  že máme  tam  zaradené  lesy, 
máme tam  zaradený autoservis, čiže absolútne  viem pochopiť mnohé z tých bodov, 
ktoré  tam  sú,    lebo  riešia  situáciu    vlastníkov  stavieb. U týchto  dvoch,  troch,  teda 
vymenovaných  by  som  povedal,  že  tie    nám  prinášajú  akýsi  zisk, môžeme  nimi  aj 
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ručiť, čiže tu by som teda  ja zvažoval, či by som to zaradil do majetku na   odpredaj. 
Takže ďakujem dopredu za odpovede na body 3, 4 a k tej 6‐tke dôvod zaradenia. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Tak čo sa týka toho prvého, prečo nikto. Na rokovaní mestskej rady zaznel názor, že 
to,  čo bolo ponúkané,  síce  splnili uchádzači podmienky, ale  že    ďalšia možná  súťaž 
by mohla  vygenerovať  ešte  lepšiu  ponuku.    To  neznamená,  že    tejto myšlienky  sa 
definitívne  vzdávame.  Urobili  sme  to  aj  pri  iných  súťažiach, máme  vždy  to  právo 
odmietnuť  tie  ponuky.  Čiže  v tomto  prípade mestská  rada  odporúča    využiť  tento 
inštitút,  teda odmietnuť  s tým,  že v prípade ďalšej  súťaže  je možné,  že  to bude pre 
mesto  ešte výhodnejšie, resp. možno sa nájde iné výhodnejšie riešenie než to, ktoré 
uchádzači ponúkli. Očakávania boli teda vyššie. 
 
Ing. Jozef Doležal: 
Odpovedal  na  otázku,  ktorá  bola  pánom  poslancom  Ing.  Bobíkom  vznesená  ako 
druhá v poradí a súvisela s výškou parkovacieho domu 
  „V  podmienkach  obchodnej  verejnej  súťaže  boli  zadefinované  4  nadzemné 
podlažia, a to ako citujem presne: prízemie a 3 nadzemné podlažia. Uchádzač v tejto  
súťaži vo  svojej ponuke a urbanistickom  stvárnení prezentoval   označením podlažia 
+1, +2, +3, +4, čo zodpovedá výške 4‐om, plus k tomu navyše zadefinoval vo svojom 
návrhu dve podzemné podlažia, mínus 1 a mínus 2. Ale to, čo sme sledovali, celkovú 
výšku budovy svojím návrhom dodržal, čiže splnil  aj túto podmienku.“ 
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Zaujal  stanovisko  k druhej    časti  otázky  pána  poslanca  Ing.  Bobíka,  čo  bude  po 
uplynutí 25 rokov   nájmu: „V návrhu zmluvy  je, že buď  za odpisovú sadzbu alebo za 
70  %  znaleckej  hodnoty  odkúpime my  parkovací  dom,  resp.  oni  odkúpia  za  cenu 
znaleckého posudku pozemok, pokiaľ sa strany nedohodnú inakšie.  Lebo v podstate, 
čo bude  o 25 rokov, ťažko predpokladať, ale  sú tam 3 alternatívy.“   
 
p. Viliam Zahorčák: 
Vyjadril sa   k otázke   k bodu 6 majetkoprávnych záležitostí‐ zaradenie nehnuteľností 
do zoznamu majetku mesta určeného na odpredaj.  
  „Áno, s Jednotou prebieha súdny spor. My, nakoľko od  tohto nájomcu, ale aj 
od  možných    iných  nájomcov  na  iných  priestoroch,  ak  máme  nejaké  problémy,  
samozrejme,  využívame  aj  túto  možnosť,  že  sa  týchto  finančných  prostriedkov 
domáhame  súdnou  cestou.  Ale  máme  za  to,  že  tak  ako    v prípade  aj  iných 
zastávaných  pozemkov,  že  je  možné  to  riešiť    aj  odpredajom,  zvlášť  aj  v dobe, 
v ktorej  sa  momentálne  nachádzame,  kedy  aj  potrebujeme  peniaze  a príjmy  do 
mestskej pokladnice z takýchto nájmov neboli príliš vysoké. Takže sa nám zdá, že by 
bolo aj vhodné uvažovať o predaji, čo neznamená, že automaticky musí byť víťazom 
ten, koho nehnuteľnosť na tomto stojí. Ale, samozrejme, je to možné aj takto riešiť.  
  Čo  sa  týka  lesov,   momentálne máme  záujem  lesy prenajať.  Čiže  je  súťaž na 
prenájom  lesov, ale pripravujeme aj alternatívu, pretože aj o  lesoch platí to, čo som 
pred  chvíľou hovoril.   Prenajímané boli doteraz,  ročný nájom bol  veľmi nízky, bola 
tam  predtým  podpísaná  zmluva  na  dlhšie  časové  obdobie,  ktorá    teraz  vypršala, 
vypršalo to časové obdobie. Čiže ak by ten prenájom znova mal byť takýto nízky, tak 
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uvažujeme aj o predaji – opäť  s tým,  že ak  sa niekto prihlási a ponúkne    zaujímavú 
cenu,  je možné  to predať. V prípade,  že  sa  tak neudeje,  že  tá ponuka nebude  taká, 
ako  očakávame,  tak  opäť  súťaž  sa  zruší.  Ale  dnes  ťažko  povedať,  čo  by  sme  za  to 
mohli získať. Prvotný  záujem  je prenajať  to, ale pre  istotu  to navrhujeme zaradiť aj 
to tohto majetku. 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Ešte mal faktickú: Pán primátor, práve mi  ide o tú Jednotu. Viem si predstaviť, že sa  
môže  prihlásiť  aj  nejaký  subjekt  ďalší,  a toto  by  som  práve  videl  ako  nevýhodne 
riešenie.  Lebo  naozaj  všetci  alebo    veľká  väčšina  nájomcov  platila mestu  v zmysle 
zmlúv a VZN – tu dlhodobo tak nebolo a ak by sa stalo to, že tieto  pozemky by kúpil 
iný  subjekt,  tak  vlastne  nejakou možno  ďalšou  konštrukciou,  by  sa  Jednota  práve 
mohla  dostať  aj  k pozemkom  a my  by  sme  ostali  vlastne  v tom,  že  jeden  z našich 
„partnerov“  alebo  jeden  zo  subjektov,  voči  ktorému máme  pohľadávky,  vlastne  by  
neplnil,  tak  sa  očakávalo  aj  v zmysle  VZN,  a napriek  tomu  by  si  mohol  trebárs 
elegantne vyriešiť majetkový problém.  
 
p. Viliam Zahorčák: 
No,  ani  nie,  pretože  súdny  spor  pokračuje,  ten  sa  týmto  nekončí,  neruší,  ten 
pokračuje ďalej. My by sme  neboli proti, ak by Jednota si vysporiadala svoje záväzky 
voči  nám  a ponúkla  najvýhodnejšiu  cenu.    To  by  bolo  z nášho  pohľadu  ideálne 
riešenie.  Ale,  samozrejme,  sme  pripravení  aj  na  riešenia  iné,  ale  určite  to 
neznamená, že naša pohľadávka voči ním by týmto zanikla.  
 
JUDr. Gabriel Dorič:   
Od  r.2007  sme  s Jednotou  v bezzmluvnom  vzťahu,  čo  sa  týka  užívania  pozemkov. 
Čiže jednoducho my sa súdime o vydanie bezdôvodného obohatenia od r. 2007. Čiže 
jednoducho   predaj    je aj  jedno z riešení,  lebo chcem povedať  jednu vec, že ten kto 
sa uchádza o kúpu pozemku alebo  iného majetku, musí mať vysporiadané dlhy voči 
mestu. Čiže aj Jednota si musí uvedomiť, že  sa musí s mestom pokonať slušne. 
 
p. Rudolf Klein: 
Vo  svojom  vystúpení  sa  dotkol  bodu  4  predložených majetkoprávnych  záležitostí, 
v ktorom sa pojednáva o výstavbe parkovacieho domu v meste Michalovce.  
  „Vieme aká je situácia s parkovaním v meste Michalovce, najmä s ohľadom na 
„Jarný  jurmarok“,  zemplínsky  jarmok,  vianočné  trhy,  že  autá  parkujú  prakticky 
všade,  kde  sa  dá  „pichnúť“  autom.  Tento  parkovací  dom,  pokiaľ  bude  postavený 
v lokalite ako sa  tu spomína,  t.z., že  jej severný okraj by mala byť Ulica Markušova, 
t.z. prakticky pár metrov   od  tých akcií, ktoré  som  tu  spomenul. Takže, ak by  sa  to 
podarilo, bolo by to pre mesto podľa môjho názoru, ja nehorím teraz ani podmienky 
súťaže, ani nič okolo  toho,  len  samotné  fakty  ‐ 260 miest,  čo  je veľmi prepotrebné 
pre mesto a bolo by to výborné, keby sa to zrealizovalo. Čiže budem za to hlasovať, 
chcem to podporiť. 
  A, pán primátor, mám ešte jednu otázku ‐ lesopark  na Bielej hore: Ja viem, že 
je to súkromný majetok, ale tam bývam  a tam sa robí pomerne masívny výrub, ľudia 
ma  zastavujú  a pýtajú  sa,  či  sa  tam  bude  robiť  bytová  zástavba? 
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 Či môžem od niekoho  zodpovedného dostať nejakú  informáciu ohľadom  lesoparku 
Biela hora? Hovorím: Viem, že je to súkromný majetok, nie náš mestský. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Áno,  tak ako  ste povedali, pán poslanec,  tento  les nie  je naším majetkom.  Čiže my 
momentálne,  keď  prejednávame  majetkové  záležitosti,  nemôžeme  o ňom  ani 
rokovať.  Netajím,  že  v záujme  mesta  je  toto  získať  do  majetku,  starať  sa  o to, 
udržiavať to, ale momentálne tento vzťah k tomuto priestoru mesto nemá.  
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrhy  na  uznesenie,  osobitne  k jednotlivým  bodom  predložených  
majetkoprávnych  záležitostí,  za  návrhovú  komisiu  predniesol  pán  poslanec MUDr. 
Anton  Rudáš. Následne  primátor mesta    dal  o jednotlivých    bodoch  navrhovaného 
uznesenia aj  osobitne  hlasovať.  
 
Jednalo sa o tieto návrhy na uznesenie: 
 
K bodu I/1: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach       s c h v a ľ u j e   hnuteľný majetok Mesta pre 
výkon správy SMM, s.r.o., Michalovce od 01. 03. 2012, nachádzajúci sa v objekte Zlatý býk, 
ktorý  je  vedený  na  adrese  Námestie  osloboditeľov  č.  1001/10  v Michalovciach,  pod 
inventárnym číslom 1/801/0001.1 
 
Hlasovanie o uznesení (hlas. č. 14):  
za: 13 poslancov, proti: 0. hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že tento bod uznesenia bol schválený. 
  Zároveň mal poznámku, že si všimol, že niektorí poslanci stáčali svoje tlačidlá ešte pred    
  tým, než bolo spustené hlasovanie, a preto možno vyjde z toho, že niektorí poslanci nehla- 
  sovali „Preto treba vydržať na zvukové znamenie, kým sa spustí hlasovanie a až potom  
  stláčať.“ 
 
 
K bodu I/2: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  s c h v a ľ u j e   podmienky obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku p.C‐KN   č.  1290/9  v k.ú.  Stráňany 
v nasledovnom znení:  
        ‐ minimálna kúpna cena 17,64 €/m2   
        ‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na príslušný pozemok  
        ‐ účastník súťaže sa v návrhu kúpnej zmluvy zaviaže, že súhlasí s predkupným právom  
           pre Mesto Michalovce v prípade predaja alebo iného scudzenia predmetu predaja za  
           cenu, za ktorú ho účastník súťaže nadobudne od predávajúceho, počas doby 15 rokov 
       ‐  účastník  súťaže  v  návrhu  kúpnej  zmluvy  deklaruje,  že  uskutoční  úhradu  kúpnej  ceny 
          naraz,    maximálne  do  60  dní  od  právoplatnosti  a  účinnosti  uznesenia  mestského      
          zastupiteľstva 
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       ‐ účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že predmet kúpy pozná a berie to na      
          vedomie  
        ‐ náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu  znáša úspešný uchádzač  
           OVS 
        ‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky   
 
Hlasovanie o uznesení (hlas. č. 15):  
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/2 bol schválený.  

 
 
K bodu I/3:    
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
 ‐ neprijať žiadnu z ponúk obchodnej verejnej súťaže na vybudovanie  správu  
   tabuľového informačného systému v Meste Michalovce.                     
 
Hlasovanie o uznesení (hlas. č. 16)  
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/3 uznesenia  bol schválený. 
 
 
K bodu I/4: 
Mestské  zastupiteľstvo  v Michalovciach    s c h v a ľ u j e   prijať  ponuku  víťaza 
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na výstavbu a prevádzku parkovacieho domu 
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce, vyhlásenej dňa   5.  januára  2012  spoločno 
MEDIPARK Košice s.r.o., Kollárovo námestie 20, Bratislava  ‐ 
 
Hlasovanie o uznesení (hlas. č. 17):  
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/4 uznesenia bol schválený. 
 
 
K bodu I/5: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e   odpredaj bytu č. 20, ktorý je 
vedený na LV č. 8840 v k.ú. Michalovce,  v bytovom dome    č. súp. 1321, ktorý je postavený 
na parcele p.C‐KN č. 392 v k.ú. Michalovce ktorého podiel  na spoločných častiach a spoloč‐ 
ných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 1864/502992, formou verejnej 
dražby, pre úspešného vydražiteľa Ing. Slavka Koreňa trvalý, pobyt Kamenárska č. 6308/54, 
Michalovce za kúpnu cenu vo výške  5 100 €. 
 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním: 
prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení (hlas. č. 18):  
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj tento bod uznesenia bol schválený. 
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K bodu I/6: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e   zaradenie nehnuteľností do 
zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj: 

A) stavba  č.  súp.  836,  práčovňa  a čistiareň,  postavená  na  parcele  p.č.  4730/3  v k.ú. 
Michalovce,  vedená na  LV  č. 5157 a pozemok pod  touto  stavbou p.C‐KN  č. 4730/3, 
zast.  plocha  a nádvorie  o celkovej  výmere  2  114 m2,  vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú. 
Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej,  

      stavba bez súpisného čísla (sklad), postavená na parcele p.č. 4731 v k.ú. Michalovce, 
      vedená na LV č. 5157 a pozemok pod touto stavbou p.C‐KN č. 4731, zast. plocha  
      a nádvorie o celkovej výmere 527 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,  
      nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej, 
      pozemok p.C‐KN č. 4730/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17755 m2,  
      vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery cca 10 000 m2, ktorý sa nachádza 
      na Ul. lastomírskej, 
B) stavba č. súp. 984, autoservis Okružná, postavená na p.č. 4662, vedená na LV č. 5157 

v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (umyvárka), postavená na p.č. 4661, vedená na 
LV  č.  5157  v k.ú. Michalovce,  stavba  bez  č.  súp.  (sklad),  postavená  na  p.č.  4663, 
vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (dielne), postavená na p.č. 
4664/5,  vedená  na  LV  č.  5157  v k.ú. Michalovce  a pozemky:  p.C‐KN  č.  4662,  zast. 
plocha  a nádvorie  o celkovej  výmere  1 289  m2,  vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú. 
Michalovce, p.C‐KN č. 4661, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 200 m2, vedený 
na  LV  č.  5157  v k.ú. Michalovce, p.C‐KN  č. 4663,  zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 92 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4664/5, zast. plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 216 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN 
č. 4664/1, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 6 417 m2, vedený na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. moskovskej 

C) stavba č. súp. 1457,autoservis Močarianska, postavená na p.č. 4950, vedená na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (dielňa), postavená na p.č. 4949, vedená na 
LV  č. 5157 v k.ú. Michalovce,  stavba bez  č.  súp.  (vrátnica), postavená na p.č. 4951, 
vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (sklad), postavená na p.č. 
4952, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (sklad), postavená na 
p.č.  4953,  vedená  na  LV  č.  5157  v k.ú.  Michalovce,  stavba  bez  č.  súp.  (sklad), 
postavená na p.č. 4954, vedená na LV  č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez  č. súp. 
(dielňa), postavená na p.č. 4948, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a pozemky: 
p.C‐KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 372 m2, vedený na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 
m2, vedený na LV  č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN  č. 4951, zast. plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 26 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4952, zast. 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
p.C‐KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2,  

       vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie  
       o celkovej výmere 119 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4948,  
       zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú.              
       Michalovce, p.C‐KN č. 4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2,  
      vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul.  
       močarianskej 
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D) stavba č. súp. 609,VI. MŠ, postavená na p.č. 52, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec, 

pozemok p.C‐KN č. 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. 
Vrbovec, pozemok p.C‐KN  č. 52, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 766 
m2,  vedený na  LV  č. 5157  v k.ú. Vrbovec,  ktoré nehnuteľnosti  sa nachádzajú na Ul. 
vrbovskej 

E) stavba č. súp. 5915, Administratívna budova, postavená na p.č. 3267/24, vedená na 
LV  č.  5157  v k.ú.  Michalovce,  pozemok  p.C‐KN  č.  3267/18,  zastavané  plochy  a 
nádvoria  o celkovej  výmere  1  316  m2,  vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú.  Michalovce, 
pozemok p.C‐KN č. 3267/24, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 835 m2, 
vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú.  Michalovce,  pozemok  p.C‐KN  č.  3267/28,  zastavané 
plochy  a  nádvoria  o celkovej  výmere  2  378  m2,  vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú. 
Michalovce,  ktoré  nehnuteľnosti  sa  nachádzajú  na  Ul.  okružnej  pri  bývalej  XXIII. 
Materskej škole 

F) stavba  č.  súp.  1934,dielňa,  postavená  na  p.č.  2809,  vedená  na  LV  č.  5157  v k.ú. 
Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 2241, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
561 m2,  vedený na  LV  č. 6438  v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN  č. 2240,  záhrady 
o celkovej  výmere 603 m2,  vedený na  LV  č. 6438  v k.ú. Michalovce, do  výmery 200 
m2,ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. Masarykovej 

G) stavba  č.  súp.  1919,  budova Mestskej  polície Michalovce,  postavená  na  p.č.  984, 
vedená na  LV  č.  5157  v k.ú. Michalovce,  pozemok p.C‐KN  č.  984,  zastavané plochy 
a nádvoria  o celkovej  výmere  274  m2,  vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú.  Michalovce, 
pozemok p.C‐KN  č. 985/1, záhrady o celkovej výmere 203 m2, vedený na LV  č. 5157 
v k.ú.  Michalovce,  pozemok  p.C‐KN  č.  985/2,  záhrady  o celkovej  výmere  174  m2, 
vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú. Michalovce,  ktoré  nehnuteľnosti  sa  nachádzajú  na Ul. 
duklianskej 

H) pozemok  p.E‐KN  č.  870/1,  zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere  181 m2, 
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 870/2, zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 40 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok 
p.E‐KN č. 870/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 82 m2, vedený na LV 
č.  6438  v k.ú.  Michalovce,  pozemok  p.E‐KN  č.  870/4  v podiele  vo  veľkosti  4/8, 
zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere  36 m2,  vedený  na  LV  č.  5751  v k.ú. 
Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 870/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 
420 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 870/6, zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 130 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, 
pozemok  p.E‐KN  č.  873/1,  zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere  961 m2, 
vedený  na  LV  č.  6438  v k.ú. Michalovce,  pozemok  p.E‐KN  č.  874,  zastavané  plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 68 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok 
p.E‐KN č. 875, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 206 m2, vedený na LV 
č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 875/2,  

      zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 44 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú.     
      Michalovce, časť z pozemku p.E‐KN č. 877, zastavané plochy a nádvoria o celkovej  
      výmere 2 495 m2, do výmery 1 100 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, časť  
      z pozemku p.E‐KN č. 878, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 026 m2, do  
      výmery 250 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, ktoré sa nachádzajú na Nám.  
      osloboditeľov pod stavbou Obchodného domu DODO   
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I) pozemok p.C‐KN č. 4659/10, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 030 m2, 
vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú.  Michalovce,  ktorý  sa  nachádza  na  sídl.  Východ  na 
Moskovskej  ul.,  pod  stavbou  predajne  č.  súp.  3497,  ktorá  je  vlastníctvom  COOP 
Jednota Michalovce 

J) pozemok  p.C‐KN  č.  68/5,  zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere  485  m2, 
vedený  na  LV  č.  5157  v k.ú. Michalovce,  ktorý  sa  nachádza  na  sídl. Východ  na Ul. 
verbovčik,  pod  stavbou  predajne  č.  súp.  592,  ktorá  je  vlastníctvom  COOP  Jednota 
Michalovce 

K) pozemok p.E‐KN č. 6389/1, orná pôda o celkovej výmere 24 271 m2, vedený na LV č. 
6438  v k.ú.  Michalovce,  na  ktorom  sú  postavené  bytové  domy  a nachádzajú  sa 
medziblokové priestory na sídlisku Svornosť Pod Hrádkom 

L) pozemok  p.C‐KN  č.  4129,  zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere  701 m2, 
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a pozemok p.C‐KN č. 4130, zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 157 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktoré sa 
nachádzajú  pod  stavbou  bytového  domu  na  Ul.  J.  Kollára  resp.  tvoria  priľahlý 
pozemok k predmetnému bytovému domu 

M) časť  z pozemku  p.C‐KN  č.  1702/1,  zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere 
9007 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany, do výmery 40 m2, nachádzajúci sa na 
Ul. športovej pri pohostinstve Flinstone 

N) stavba č. súp. 6324, sklad – dielňa, postavená na p.č. 3743 v k.ú. Michalovce, vedená 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúca sa na Ul. Komenského 

O) stavba č. súp. 6325, sklady, postavená na p.č. 1093 v k.ú. Michalovce, vedená na LV č. 
5157  v k.ú.  Michalovce,  pozemok  p.E‐KN  č.  2960,  zastavané  plochy  a nádvoria 
o celkovej výmere 76 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 
2970/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 302 m2, vedený na LV č. 6438 
v k.ú.  Michalovce,  pozemok  p.E‐KN  č.  2971/2,  záhrady  o celkovej  výmere  79  m2, 
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Nám. 
osloboditeľov za byt. domom č. súp. 944 

P) časť  z pozemku  p.C‐KN  č.  3066/1,  zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere 
27717 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 387 m2, nachádzajúci sa 
na Ul. Štefánikovej pri stavbe č. súp. 1370 

Q) časť  z pozemku  p.C‐KN  č.  4714/1,  zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere 
8554 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 380 m2, nachádzajúci sa 
na Ul. lastomírskej pri areáli OSBD v Michalovciach 

R) pozemok p.C‐KN  č. 361/2,  záhrady o celkovej  výmere 66 m2,  vedený na  LV  č. 5157 
v k.ú. Michalovce, nachádzajúci sa na Ul. Fr. Kubača 

S) pozemok p.C‐KN č. 586/2, lesné pozemky o celkovej výmere 103976 m2, vedený na LV 
č.  687  v k.ú.  Oreské,  pozemok  p.C‐KN  č.  588/1,  lesné  pozemky  o celkovej  výmere 
1024373 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.C‐KN č. 755, lesné  

      pozemky  o celkovej  výmere  2873 m2,  vedený  na  LV  č.  687  v k.ú.  Oreské,  pozemok  
p.C‐KN č. 760, lesné pozemky o celkovej výmere 73921 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. 
Oreské, pozemok p.E‐KN č. 470/1, lesné pozemky o celkovej výmere 69029 m2, vedený 
na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.E‐KN č. 471/2, lesné pozemky o celkovej výmere 
11717  m2,  vedený  na  LV  č.  687  v k.ú.  Oreské,  pozemok  p.E‐KN  
č.  471/8,  lesné  pozemky  o celkovej  výmere  41096 m2,  vedený  na  LV  č.  687  v k.ú. 
Oreské, pozemok p.E‐KN č. 471/9, lesné pozemky o celkovej výmere 16161 m2, vedený 
na  LV  č.  687  v k.ú.  Oreské,  pozemok  p.E‐KN  č.  471/10,  lesné  pozemky  o celkovej 
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výmere  23734  m2,  vedený  na  LV  č.  687  v k.ú.  Oreské,  pozemok  p.E‐KN  
č.  471/13,  lesné  pozemky  o celkovej  výmere  21446 m2,  vedený  na  LV  č.  687  v k.ú. 
Oreské,  pozemok  p.E‐KN  č.  471/15,  lesné  pozemky  o celkovej  výmere  62262  m2, 
vedený  na  LV  č.  687  v k.ú.  Oreské,  pozemok  p.E‐KN  č.  471/16,  lesné  pozemky 
o celkovej výmere 180 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.E‐KN č. 472, 
lesné  pozemky  o celkovej  výmere  15563  m2,  vedený  na  LV  č.  687  v k.ú.  Oreské, 
pozemok p.E‐KN  č. 473/1,  lesné pozemky o celkovej výmere 4534 m2, vedený na LV  
č. 687 v k.ú. Oreské. Spolu sa jedná o výmeru 147,0865 ha lesných pozemkov. 

 
 

P o z m e ň u j ú c e   n á v r h y : 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Ešte pred hlasovaním o uznesení k bodu  I/ 6/A‐S pán poslanec navrhol  (návrh predložený 
len ústnou formou), aby z tohto bodu bol vypustený bod „S“ týkajúci sa lesov  Oreské. 
 
Ďalej Ing. Michal Stričík, PhD. 
vzniesol technickú pripomienku v tom zmysle, že si urobil  vizuálnu kontrolu počtu poslancov 
prítomných  v rokovacej  miestnosti  a si  myslí,  že  pravdepodobne  niekto  v dobrej  viere  aj 
pracuje,  ale  nie  je  zaregistrovaný.  Poprosil  kolegov,  aby  si  skontrolovali,  či majú  správne 
zasunutú hlasovaciu kartu v hlasovacom zariadení. 
 
Keďže iné pozmeňujúce návrhy ani pripomienky neboli vznesené, primátor mesta dal najprv 
hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Bobíka k bodu I/6, t.j. aby z tohto bodu bol vypustený 
bod „S“. 
(hlasovanie č. 19): 
za:  2 poslanci, proti: 2 poslanci, hlasovania sa zdržalo: 14 poslancov 
‐ Primátor konštatoval, že MsZ vypustenie bodu I/ 6/S neschválilo 
 
 
Následne dal primátor  hlasovať o bode I/6 navrhovaného uznesenia v plnom znení, 
t.j.  bez zmien,   tak ako bol pôvodne  predložený: 
(hlasovanie č. 20) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
‐ Primátor konštatoval, že .bod I/6 bol v celom rozsahu schválený. 

 
 
K bodu I/7: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemkov 
zastavaných objektmi garáží v garážových lokalitách: 
 
Lokalita Ul. špitálska: 
‐  pozemok p.C‐KN č.3963, pre Jozefa Strejca a manželku Milotu r. Hrúzovú, bytom Ul. nad  
     Laborcom 8, Michalovce   
‐  pozemok p.C‐KN č.4070 pre Jaroslava Krátkeho, bytom Ul. okružná 23, Michalovce   
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  Lokalita Ul. okružná Zekon: 
  ‐  pozemok p.C‐KN č.3489 pre Jozefa Demetera, bytom Ul. J. Murgaša 67, Michalovce   
      ‐  pozemok p.C‐KN č.3550 pre Dušana Vašku, bytom Ul. Krymská 3, Michalovce 
  ‐  pozemok  p.C‐KN  č.3478  pre  Andreja  Hajduka  a manželku  Boženu  rod.  Bakovú, 

bytom Hatalov 91  
  ‐  pozemok p.C‐KN č.3578 pre Petra Kamencu, bytom Ul. J. Švermu 19, Michalovce  
  ‐  pozemok p.C‐KN č.3407/12    

 pre JUDr. Ladislava Kováča a manželku Máriu rod. Tkáčovú, bytom Ul. tehliarska 
5, Michalovce.  

 
  Lokalita Ul. Štefánikova: 

  ‐  pozemok p.C‐KN č.3036/7 pre Nevzada Hasaniho, bytom Ul. Štefánikova 34,  
            Trebišov. 
 

Prezentácia poslancov pred hlasovaním: 
prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení (hlas. č. 21)  
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/7 bol schválený. 

 
 
K bodu II: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach     s p l n o m o c ň u j e    primátora mesta 
Viliama Zahorčáka podpísaním zmluvy v bode I/1, 4, 5 a 7.  

                                            Z: Viliam Zahorčák                                       
                                                                                                                        T: 21. 4. 2012 
Hlasovanie o uznesení (hlas. č. 22)  
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0  
‐ Primátor konštatoval, že aj táto časť uznesenia bola schválená. 
 
 
 
 
BOD č. 15: 
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce 
 
‐   Písomný materiál k tomuto bodu rokovania tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 
‐   Materiál predkladal MUDr. Benjamín Bančej, primátor mesta – predseda     
    komisie na prenájom. 
 
Na rokovaní MsZ tento materiál MUDr. Bančej uviedol nasledovne: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvom dámy a páni! 
Predkladám vám na prerokovanie materiál  z dvoch  zasadnutí komsiie – 21. 12. 2011 a 24. 
januára 2012. Uvedené body boli v komisii prerokované, tak ako je uvedené zo zápisov. aj so 
závermi. Na  rokovaní MsR bol  jeden bod,  ktorý bol  chválený aj uznesením mestskej  rady. 
Všetky ostatné body sú zapísané tak, ako boli na komisii prerokované. 
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R o z p r a v a :  
 
MUDr. Štefan Lipčák: 
Oznámil mestskému zastupiteľstvu, že v jednom bode predloženého materiálu je v konflikte 
záujmov, a  to v bode 1.2. na str. 16, kde figuruje jeho manželka MUDr. Lipčáková. 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Poprosil hlavne  tých, ktorí  sa podieľali   na  tomto materiáli a pripravujú obchodné verejné 
súťaže, aby pri vypisovaní súťaží, ktoré chce mesto zverejňovať, upravili formuláciu textu tak, 
aby sa v texte nevyskytoval už neexistujúci názov banky, ktorá pôsobila do 31. 12. 2011 na 
Slovensku, ale uvádzať názov banky, ako má byť správne uvedený od 1. 1. 2012. Podotkol, že 
sa to  týka viacerých bodov predloženého materiálu. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Súhlasil, že   od  istého  času    toto bude potrebné urobiť, ale keďže  tento materiál hovorí aj 
o minulosti, teda aj o predchádzajúcom období, uvádza sa v ňom názov banky, ktorý platil do 
31. 12. 2011. Konštatoval, že mestský úrad pripomienku pána poslanca bude akceptovať. 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Ešte mal poznámku, že hovorí o všetkých vypísaných súťažiach, čiže o veciach do budúcnosti, 
nie o tých, čo boli do 31. 12. 2011. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol, za návrhovú komisiu, pán poslanec MUDr. Anton Rudáš, 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 23) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 16: 
Návrh na udelenie titulu Čin roka 2011 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 
‐ Materiál predkladal: p. Viliam Zahorčák, primátor mesta 
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Pri  uvedení  predmetného  návrhu  na  rokovaní MsZ  pán  primátor  konštatoval,  že  v zmysle 
štatútu mesta mestské  zastupiteľstvo môže  raz  ročne  udeliť    titul  Čin    roka  jednotlivcovi 
alebo kolektívu, ktorý v prechádzajúcom roku dosiahol mimoriadne výsledky v oblasti športu, 
kultúry, architektúry, humanizmu, školstva, pedagogiky a zdravotníctva.  
  „Návrhy bolo potrebné predložiť do  konca  kalendárneho  roka. Návrhy,  ktoré prišli, 
sme  vyhodnotili  a takmer  všetky  predkladáme mestskému  zastupiteľstvu  ako  vhodné  na 
ocenenie  Čin  roka,    tak  ako  ich  máte  uvedené  aj  v materiáli.  Potom  v rámci  uznesenia 
budeme môcť aj verejnosť  informovať, kto konkrétne  takéto ocenenie by mal  za  rok 2011 
získať.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne pripomienky, otázky ani iné návrhy 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol,   za návrhovú komisiu, pán poslanec Anton Rudáš, v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
u d e ľ u j e  titul Čin roka 2011 
 
jednotlivci: 
Patrícia DERMEKOVÁ                     oblasť športu 
Mgr. Jana GOMBITOVÁ           oblasť školstva 
PhDr. Anna KAPUTOVÁ           oblasť pedagogiky 
Ladislav LECHAN            oblasť športu 
Slavomír PRADA             oblasť športu 
 
kolektívy: 
DSZ Pro Musica Michalovce                    oblasť kultúry 
Družstvo žien Iuventy  Michalovce                  oblasť športu 
Kolektív autorov publikácie T. J. Mousson                oblasť kultúry 
 
Zemplínske múzeum v Michalovciach                oblasť kultúry 
ZINPRO, a.s. Michalovce                   oblasť architektúry 
Chemkostav Michalovce                   oblasť architektúry 
 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 24) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
‐ Primátor konštatoval, že všetky navrhnuté osoby a kolektívy na udelenie  titulu Čin roka  
  boli mestským zastupiteľstvom  schválené. 
  Ďalej povedal:   „Chcem len všetkým oceneným, ale aj verejnosti dať na známosť, ale aj    
  vám  oznámiť, vážení páni poslanci, že slávnostné  odovzdávanie týchto  ocenení bude  
  9.  marca v priestoroch mestského kultúrneho strediska. Ste všetci srdečne na túto  
   spoločensko‐kultúrnu udalosť pozvaní.“ 
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BOD č. 17 
Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta Michalovce 
 
‐ Písomný materiál  tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 
‐ Materiál prekladal primátor mesta p. Viliam Zahorčák. 
 
Pri uvedení tohto bodu na rokovaní MsZ primátor povedal: 
Už  niekoľko  rokov  je  tradíciou,  že  v jarných mesiacoch    sa  poslanci,  predstavitelia mesta, 
vedúci jednotlivých odborov, ale aj organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
stretávajú s voličmi, občanmi v jednotlivých obvodoch. Aj  tohto roku  toto navrhujeme, aby 
sa  to udialo  tak, ako  to máte pripravené v harmonograme   po  jednotlivých obvodoch a to 
v čase  po  Veľkej  noci  v mesiaci  apríli.  Ak  máte  nejaké  iné  termíny,  ktoré  by  to  mohli 
modifikovať, samozrejme, sme ochotní o nich diskutovať.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
Bc. Stanislav Gaľa: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! 
Ja by som sa chcel informatívne  spýtať, nedávam žiadny návrh: Nakoľko 27. 4.  je posledné 
stretnutie na Ul. topolianskej,  chcem sa spýtať, či by nebolo možné presunúť do budúcna na 
mesiac máj.  Predsa  len mesiac máj  je  teplejší  ako  apríl  a aj  tie miestnosti  hlavne    v tých 
okrajových častiach, kde sa stretávame (materské škôlky), sú menej náročné na vykurovanie, 
menej náročné na prevádzku a aj sa tam dá s tými občanmi dlhšie posedieť.   
Stretli  sme  na  týchto mestských  častiach,    klobúk  dole  pred  poskytovateľom  priestorov 
TOPO‐life  Ul. topolianska – tam sú nové priestory. Stretli sme aj s takými názormi občanov, 
že  zima  bola,  zlý  čas,  atď.,  hlavne  na  tých  okrajových  častiach. Neviem,  ako  to  prebieha 
v iných častiach, ale ak by bolo možno tie okrajové časti vyčleniť, dajme tomu urobiť nejakú 
pauzu  medzi  ostatnými,  ak    by  sa  nenašiel  priestor,  doporučoval  by  som  alebo  dal  na 
zváženie, aby sme do budúcna skúsili nejakým spôsobom presunúť na teplejšie obdobie, aby 
sme tam nemali zimu a aby to malo svoju štábnu kultúru, úroveň. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
K predmetnému  návrhu  povedal:    „Je  to  už  tradícia  toho  stretávania  sa  v jari  a na  konci 
volebného cyklu v jeseni, kedy  sa  to  zároveň  zhodnocuje alebo vyhodnocuje. Tento návrh, 
samozrejme,  je  hodný  povšimnutia.  Aj  teraz,  keď  sa  pozriem  na  dátum,  sú  to  vlastne  už 
posledné  aprílové  týždne  blízko  mája  (24.  apríla),  takže  čiastočne    sa  to  napĺňa.  Ale, 
samozrejme, sme ochotní do budúcnosti aj toto zohľadňovať.“ 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie,  za  návrhovú  komisiu,  predniesol  pán  poslanec MUDr.  Anton  Rudáš,  
v tomto znení: 
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Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
a)   S c h v a ľ u j e :  
     1. Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta v mesiaci apríli 2012 
     2. Harmonogram zhromaždení obyvateľov mesta  
 
b)  U k l a d á  
      vedúcej organizačného odboru:          
      Zabezpečiť zhromaždenia obyvateľov mesta. 

                                                                                Z: Mgr. Natália Slaninková  
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 25) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj toto uznesenie, tak ako bolo navrhnuté,  bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 18: 
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád  základných  
a materských škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Michalovce v zmysle zákona NR SR č. 596/2003  o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 
‐ Materiál predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ. 
 
V úvode tohto bodu primátor mesta p. Viliam Zahorčák konštatoval: 
V zmysle  zákona  č.  596/2003  končí  funkčné  obdobie  doterajších  rád  škôl,  a    preto  je 
potrebné,  aby  nanovo  sa  tieto  rady  vytvorili.  Samozrejme,  okrem  zástupcov  zriaďovateľa 
v tých  radách  sú aj  zástupcovia pedagogických pracovníkov, nepedagogických pracovníkov, 
zástupcovia  rodičov  a partnerov,  prípadne  stredných  škôl.  Tieto  ich  nominácie  vychádzajú 
z volieb,  ale  zriaďovateľ má  právo  delegovať. My  predkladáme  tento  návrh  tak,  ako  bol 
schválený  na  ustanovujúcom mestskom  zastupiteľstve  v roku  2010,  na  konci  roka  2010. 
V podstate tu zo strany poslancov nedochádza k zmenám, ale k istým zmenám dochádza, čo 
sa týka pracovníkov mestského úradu.  
 
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry a športu: 
Ako predkladateľka predmetného návrh ešte uviedla, že funkčné obdobie školských rád je 4 
roky  a že  terajšie  funkčné  obdobie  na  školách  končí  v priebehu mesiacov  február  – máj, 
a preto  vyplýva  z uvedeného  zákona  povinnosť  zvoliť  nové  školské  rady.    „V  dôvodovej 
správe je uvedené  presne, aké zloženie je a za zriaďovateľa sú to štyria zástupcovia“. 
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne pripomienky, otázky ani iné návrhy 
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NÁVRH NA UZNESENIE. 
Návrh na uznesenie, za návrhovú komisiu, predniesol pán poslanec MUDr. Anton Rudáš,  
v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1.   S c h v a ľ u j e  

delegovanie  zástupcov  zriaďovateľa  do školských  rád  základných  škôl, materských  škôl 
a  základnej  umeleckej  školy  v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Michalovce  v  zmysle 
zákona NR SR  č. 596/2003 o štátnej  správe v školstve a  školskej  samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na funkčné obdobie 2012 – 2016 : 

 
  Základná škola (I.)  Moussona 4  Ing. Vladimír Braník  

Bc. Stanislav  Gaľa  
Ing. Jozef Bobík  
Mgr. Juliana Pregová 
 

 

  Základná škola (II.)  Švermu 6  MUDr. Benjamín Bančej  
MUDr. František Zitrický  
MUDr. Ján Mihalečko  
Ing. Katarína Poláková  
 

 

  Základná škola (III.)  Moskovská 1  Mgr. Martin Nebesník 
MUDr. Anton Rudáš  
Bc. Zlatuša Popaďáková  
MUDr. Benjamín Bančej  
 

 

  Základná škola (IV.)  Komenského 1  MUDr. Benjamín Bančej 
MUDr. Pavol Hirjak  
MUDr. Ľubomír Rohoň 
Mgr. Ivan Pšenko  
 

 

 
 
 
 

Základná škola (V.)  Školská 2  Rudolf Klein  
Ing. Jaroslav Kapitán  
Ing. Michal Stričík , PhD. 
JUDr. Gabriel Dorič  
 

 

  Základná škola (VI.)  Okružná 17  Ing. Pavol Dlugoš  
Ing. Ján Ďurovčík  
Mgr. Ján Eštok 
MUDr. Benjamín Bančej  
 

 

  Základná škola (VII.)  Krymská 5  MUDr. Pavol Kuchta  
Ing. Pavol Dlugoš  
MUDr. Tibor Prunyi  
Anna Hrehovčíková  
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Základná škola (VIII.)  Kpt. Nálepku 16  Ing. Jozef Sokologorský 
Mgr. Martin Nebesník  
PhDr. Jana Cibereová  
Ján Bumbera  
 

 

.  Základná umelecká 
škola 

Štefánikova 20  Ing. Ján Ďurovčík  
MUDr. Ľubomír Rohoň  
MUDr. František Farkaš  
Ing. Zdenko Vasiľ 
 

 

  Materská škola (II.)  Fraňa Kráľa 78  PhDr. Jana Cibereová  
Mgr. Martin Nebesník  
Ing. Pavol Dlugoš  
Ing. Katarína Poláková  
 

 

  Materská škola (IV.)  Školská 5  Rudolf Klein  
Bc. Zlatuša Popaďáková 
MUDr. Ján Mihalečko  
JUDr. Gabriel Dorič  
 

 
 

  Materská škola (IX.)  Komenského 2  MUDr. Štefan Lipčák 
Ing. Vladimír Braník  
Mgr. Martin Nebesník  
Mgr. Ivan Pšenko  
 

 

  Materská škola (XI.)  Masarykova 30  Ing. Vladimír Braník  
Ing. Jozef Sokologorský  
MUDr. František Zitrický 
PhDr. Beáta Paľovčíková   
 

 
 

  Materská škola(XIII.)  Okružná 19  Ing. Pavol Dlugoš  
MUDr. Ján Paľovčík  
Ing. Ján Ďurovčík  
Mgr. Juliana Pregová  
 

 

  Materská škola(XVIII.)  Leningradská 1  MUDr. Pavol Kuchta  
MUDr. Anton Rudáš  
Bc. Zlatuša Popaďáková  
Anna Hrehovčíková  
 

 
 

  Materská škola (XXI.)  Vajanského 5  Bc. Stanislav Gaľa  
MUDr. Jozef Makohus  
Mgr. Ján Eštok  
Ing. Iveta Čelovská 
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  Materská škola (XXII.)  Švermu 8  Ing. Jozef  Bobík  
Ing. Vladimír Braník  
MUDr. František Farkaš 
Alžbeta Varoščáková  
 

 

2 .  U k l a d á   
       vedúcej odboru školstva, kultúry a športu MsÚ v Michalovciach: 

           -  Písomne informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o delegovaní zástupcov  
              zriaďovateľa do školských rád na funkčné obdobie 2012 - 2016 

                     Z: v texte 
                     T: ihneď 

Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 26) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ schválilo, a teda aj delegovalo zároveň zástupcov  
    do rád škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Michalovce.  
 
 
 
BOD č. 19: 
Návrh na vydanie publikácie k storočnici michalovského futbalu 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.  
‐ Materiál predkladal p. Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Pri  uvedení  predmetného  návrhu  na  rokovaní  primátor  mesta  p.  Viliam  Zahorčák 
konštatoval: 
  Už  v minulom  roku  rezonovalo,  že    michalovský  futbal  v roku  2011  oslavuje 
storočnicu, avšak podľa zistení historikov  je prvá písomná zmienka o michalovskom  futbale 
až z roku 1912. Preto aj všetko to, čo bude súvisieť s oslavami tohto  jubilea, sa koncentruje 
práve v tomto roku.  
  Vedno  s naším  partnerom,  s ktorým  sme  spoločne  akcionármi  v a.s. MFK  Zemplín 
Michalovce, sme rokovali o tom, ako toto podujatie pripraviť.  Je tu viacero aktivít, ktoré by 
mali  byť  takým  príspevkom  k dôstojnej  oslave  tejto  storočnice.  Jednak  by  išlo  o športové 
podujatia, v rámci ktorých  je ambícia, aby  tu vystúpili aj  reprezentačné družstvá Slovenska 
a ich  súperi, ale aj  iní možno atraktívni  súperi. Okrem  toho by  to malo byť aj  spoločenské 
podujatie, na ktorom by sme ocenili tých, ktorí sa o michalovský futbal v minulosti, v blízkej 
či  vzdialenejšej,  zaslúžili  o jeho  rozvoj.  Súčasťou  tohto  roku  storočnice  michalovského  
futbalu by malo byť aj otvorenie SIENE SLÁVY v priestoroch futbalového štadióna, ale takisto 
aj vydanie publikácie.  

Mesto  v rozhovoroch  s našimi  partnermi  by  bolo  ochotné,    a navrhujeme  to 
mestskému zastupiteľstvu, okrem iného podieľať sa aj tým, aby vydalo publikáciu k storočnici 
michalovského  futbalu.    Z minulých  rokov  máme  dobré  skúsenosti,  či  už  išlo  o Dejiny 
Michaloviec, publikáciu T. J. Moussona alebo iné, ktoré mesto vydalo a vzhľadom aj na to, že 
historici majú  dosť  nazbieraného materiálu,  bolo  by možné  aj  v termínoch,  ktoré  tam  sú 
uvedené, takúto publikáciu vydať.  
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  Čo sa týka samotného materiálu, je uvedené, že zostavovateľom by mal byť opäť, tak 
ako  v  predchádzajúcich  publikáciách,    Ing.  Vladimír  Sekela,  zodpovedným  redaktorom  
Mgr. Mikuláš  Jáger,  autori  –  Dr. Milan Molnár, Mgr. Matej  Starjak  a je  tam  aj  návrh  na 
zostavenie  redakčnej  rady,  takisto  technická  špecifikácia  tejto  publikácie,  jej  osnova  od 
počiatkov michalovského  futbalu  až  po  futbal  v Michalovciach  v rokoch  1991  –  2012  a na 
záver aj fotografická príloha.  
  Čo sa týka rozpočtu na túto publikáciu, zaokrúhlene by predstavoval čiastku 11 100 €. 
Predpokladaný časový harmonogram: Už vo februári by sme podpísali zmluvu s autormi ‐ ak 
to  schválime,  v júli  by  autori  mali  odovzdať  definitívne  rukopisy  objednávateľovi 
a predpokladané  zadanie  publikácie  do  tlače  by  bolo  v auguste  tak,  aby  mohla  byť 
slávnostne, nazvem to pokrstená, niekedy v septembri. 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! 
Ja  osobne  vítam  túto  aktivitu.  Ja  ale  osobne  odporučil  by  som,  aby  do  osnovy  tejto 
historickej  publikácie  bola  zahrnutá  jedna  stať  osobných    spomienok  ešte  žijúcich  či  už 
funkcionárov alebo  futbalistov, ktorí majú veľmi príjemné osobné  spomienky a sú  spojené 
s tou storočnicou michalovského futbalu. Je to len môj osobný návrh, samozrejme, že  autori 
publikácie  sa môžu a nemusia  s tým  stotožniť.   Ale myslím  si,  že  také vnútorné prepojenie 
všetkých  ešte  žijúcich  futbalistov  aj  funkcionárov mohlo  by  túto  publikáciu  veľmi  takým 
osobným  prispením  osviežiť.  A osobné  spomienky  vyjadrujú mnohokrát  viac  ako  faktické 
čísla, ktoré publikácia bude zverejňovať.  
 
p. Viliam Zahorčák: 
Nejako by som už veľmi do tej osnovy nezasahoval týmto, že by sme tam navrhovali nejaký 
nový  bod,  ale môžeme  odporúčať  zostavovateľovi,  odporučiť  autorom,  aby  tie  jednotlivé 
časti mohli aj niektorými spomienkami takto spestriť, ak pán poslanec by súhlasil.   
Okrem toho, že chystá sa táto publikácia, aj náš dvojtýždenník Michalovčan už priniesol prvú 
akúsi informáciu o tom, že je tu 100 rokov michalovského futbalu. Určite sa  na to chystá aj 
TV Mistral,  čiže  aj  tam    by  tieto  príspevky  takýchto  prispievateľov mohli  zaznieť. Ale  bez 
toho,  aby  sme  konzultovali  s autormi,  bez  toho,  aby  sme  konzultovali  so  zostavovateľmi, 
v tejto  fáze   by som neodporúčal toto do osnovy dávať, čím nechcem povedať, že ak by sa 
oni  s tým  stotožnili,  neviem    povedať  do  akej  miery  by  to  práve  tú  historickosť  tohto 
materiálu,  lebo  nemala  by  to  byť    celkom  len  taká  populárna  publikácia, mala  by  aj mať 
historicko‐vedecký aspekt, ak to tak môžem nazvať. Takže neviem, či by to veľmi nenarušilo, 
ale  k tomu  sa  musia  odborníci  vyjadriť.  Takže  len  preto,  toto  je  jediný  dôvod,  ktorý 
odporúčame, aby sme dnes takto do toho nevstupovali.  
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Ešte mal faktickú, že jeho návrh má  len odporúčajúci charakter. 
 
Bc. Stanislav Gaľa: 
Ja  mám  vlastne  iba  jednu  pripomienku  a už  tu  kolega  hovoril  o nejakých      osobných 
rozhovoroch.  Tak  takéto niečo je možné na DVD ako príloha ku knihe, to sa bežne robí pri 
týchto športových vydaniach publikácií.  
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Ale  čo  sa  týka mňa,  chcem  zareagovať  vlastne  na  finančný  rozpočet  a je  tu  v bode  VIII 
príprava do  tlače,  grafika,  tlač 1 000  ks  ‐  asi  to preháňam,  že  celé  to bude  stať 11 100 €. 
Dobre hovorím?  A keď si to vydelím, vyjde mi tam pekné číslo. Ale ja si myslím, že keď je tu 
toľko fanúšikov a toľko klubov športových, že 1 000 kusov neuspokojí verejnosť ‐  či by sme 
neporozmýšľali s vydaním viac kusov, aby to nedopadlo ako pri publikácii Michaloviec, že len 
sám  som mal  záujem o dve,  tri publikácie Dejiny Michaloviec a už nebolo možné nejakým 
spôsobom... Ale viem, že toto bude požiadavka na väčší počet.  
 
p. Viliam Zahorčák: 
Čiže najprv k tomu, čo sa týka Dejín Michaloviec: Tie sú k dispozícii, tie nie sú vypredané, tie 
je možné dostať ešte.  
  Čo  sa  týka    počtu  alebo  teda,  v akom  náklade  by  sa  táto  publikácia mala  vydať, 
možno, že pán poslanec je veľmi optimistický. Uvidíme. Pokiaľ naozaj ten záujem bude veľmi 
veľký,  čo  sme  zistili  aj  napríklad,  keď  sme  sa  podieľali  aj  na  vydaní  publikácie Historické 
príbehy od Schengenskej hranice,  čiže sa pripravuje doplnené vydanie,  je možné potom  to 
riešiť, prípadne aj  takýmto  spôsobom. A  čo  sa  týka  tej ceny,  tá cena nie  je  len  za  tlač, ale 
cena je za všetko ‐  ako vidíme ‐ autorské honoráre a všetky veci, ktoré sú s tým spojené.  
  A čo  sa  týka CD‐čka,  tak ako pri Publikácii o T.  J. Moussonovi, TV Mistral pripravila 
jeden, podľa môjho názoru,  jeden veľmi pekný materiál, ktorý bol súčasťou    ‐ premietal sa 
film,  kde  takisto  sa  k Moussonovi  vyjadrovali mnohé osobnosti odtiaľto. Tak myslím  si,  že 
toto  by mohlo  byť  tiež  súčasťou  nie  knihy    samotnej,  ale  ako  ďalšia  aktivita  k storočnici 
michalovského futbalu, ktorá by mohla byť  paralelná.    
 
Bc. Stanislav Gaľa: 
Ešte mal faktickú:   „Súhlasím, cena  je,  ja si myslím   prijateľná. Ja som proti cene nemal nič, 
práveže kvôli tomu sa prihováram, že je prijateľná cena a si myslím, že ešte  by mohla byť aj 
prijateľnejšia, čím viac kusov bude vytlačených,  alebo dúfam ‐ tak sa to väčšinou robí. A ak 
nie, aj tak táto cena je prijateľná. Na tom sa prerobiť nedá,  to sa predá,  pán primátor, verte 
mi. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Uvidíme. Pokiaľ to bude tak, tak sa stále je  možnosť sa k tomu vrátiť.  
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Mal doplňujúcu informáciu:  „Myslím, že mesto Michalove bude vlastníkom autorských prác 
tým,  že  vyplatí  honorár  autorom  a pri  súčasných  technických možnostiach myslím  si,  že 
nebude problém urobiť v krátkej dobe, ak to bude potrebné, dotlač  či 200, 500 alebo ďalších 
1 000 kusov. Myslím, že o túto knihu bude záujem.“ 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol,  za  návrhovú  komisiu,  pán  poslanec MUDr.  Anton  Rudáš, 
v tomto znení: 
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Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1 .  S c h v a ľ u j e  

Návrh na vydanie publikácie k storočnici michalovského futbalu   
 

2. U  k   l  a  d  á  
vedúcej organizačného odboru MsÚ v Michalovciach: 
Začať  s prácami  na  príprave  a vydaní  publikácie  k storočnici  futbalu  podľa  termínov 
v schválenom návrhu.                 
                                                              Z: Mgr. Natália  Slaninková,  ved. org. odboru
                             T: v texte 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 27) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie aj v tomto bode bolo chválené. „To znamená, že   
   autori môžu začať pracovať a je vôbec možné začať prácu na tejto publikácii.“  
 

 
 
 
BOD č. 20  -  Interpelácie 

 
Mgr. Martin Nebesník: 
Tlmočil požiadavku obyvateľov Sídliska Juh ‐ Okružnej ulice o predĺženie chodníka od  
bytového  domu  H2,  pozdĺž  garáží  smerom  ku  križovatke  Okružná  ‐  Špitálska, 
z dôvodu bezpečného presunu obyvateľov v tomto smere.  
 
Ing. Viliam Zahorčák: 
Pán poslanec, je to aj v Programe rozvoja mesta na obdobie rokov 2011 – 2014, čiže 
v tomto období chceme  tento chodník vybudovať.   Pevne   verím, že už v roku 2012 
začne rekonštrukcia Sídliska Juh a prvou aktivitou by bol práve tento chodník.  
 
Ing. Jozef Bobík: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia! 
  Dúfam teda, pri pohľade vonku, že končí   zimná sezóna a tí  ľudia, ktorí   majú 
profesne na starosti sneh, vedia, že sú podrobení kritike občanov skoro každú zimu. 
A na  druhej  strane  tí,  ktorí  s tým  snehom  pracujú,  tak  vedia,  že  uspokojiť  teda 
každého  vôbec  nie  je  jednoduché,  zvlášť  v podmienkach  mesta,  kde  je  statická 
doprava komplikovaná, parkovísk je málo, parkuje sa na uliciach.  
  Čiže  ja  z toho  pohľadu  vystupujem,  že mám  pochopenie  a rozumiem  tomu, 
ako  sa  pracuje  pri  odpratávaní  snehu  a  konštatujem,  že  vcelku  technické  služby, 
myslím,  to zvládli, hlavne časť vozoviek. Ale dostal som niekoľko podnetov teraz pri 
tom  poslednom  a aj  po  preverení  si myslím,  že  boli  aktuálne.  Preto  by  som  chcel 
navrhnúť  pánovi  riaditeľovi,  alebo požiadať pána  riaditeľa  TaZS,  aby  ak  už  existuje 
operačný  plán,  ktorý  rieši  aj  chodníky,  tak  aby  bol  nejako  novelizovaný  v tom 
zmysle,  aby  jednoducho  sa  nestalo  to,  že  niektoré  plochy  zostanú  neupratané 
v domnení,  že  to patrí možno niekomu  inému. Ten  iný  to nerobí a potom  jeden, až 

 39



dva dni,   až    tri dni potom  sú  tie plochy neupratané.  Čiže, aby  sa  tam prípadne do 
toho dostala nejakým spôsobom aj mestská polícia, ak by to bolo potrebné.  
  Čiže  dávam  podnet,  aby  sme  alebo  novelizovali  alebo  pripravili  nový  nejaký 
operačný  plán,  ktorý  by  tak  precízne  ako  pripravuje  riešenie  na  vozovky, 
komunikácie, aby tak pripravil aj činnosť technických služieb pre chodníky.  

 
p. Viliam Zahorčák: 
Čo  sa  týka  „súboja“ TaZS  so  snehom,  tak myslím  si  takisto ako aj vy, pán poslanec, 
že vcelku technické služby to zvládli, aj snehu bolo naozaj pomerne veľa  .  
  Naozaj,  čo  sa  týka  ciest,  nezaznamenal  som  ja  nejaké  výhrady  zo  strany 
občanov, že by sa niekto sťažoval, že cesty sú nevyčistené, neupravené.  Isteže,  je tu 
ten harmonogram, o ktorom  ste hovorili  ‐  sú  cesty  tzv. 1.  sledu,  to  sú  tie, ktoré  sú 
nevyhnutné  pre  zásobovanie,  ktoré  sú  nevyhnutné  pre  zabezpečenie  mestskej 
hromadnej dopravy, pre zabezpečenie prístupu k nemocnici. Čiže tieto podľa môjho 
názoru  počas  tejto  končiacej  sa,  dúfajme,  že  končiacej  sa  snehovej  zimy,  boli 
zabezpečené dobre.  
  Áno, čo sa týka chodníkov, tam niekde boli problémy, ale už aj z dôvodu toho, 
že odrazu toho snehu   bolo pomerne veľa a prednosť mali cesty pred chodníkmi, ale 
aj  tie  chodníky  boli  v relatívne  dobrom  stave,  aj  keď    bolo  niekoľko  dní,  kedy  to 
celkom  tomu  tak nezodpovedalo. Ale  tu  si  treba uvedomiť aj  to,  čo  ste nakoniec aj 
povedali,  že  nie  o všetky  chodníky  sa  starajú  TaZS,  pretože  niektoré  chodníky 
prechádzajú  popred  nehnuteľnosti  iných  vlastníkov  ako  je  mesto,  kde  v zmysle 
našich  pravidiel  by  sa  mali  práve  títo  vlastníci  o údržbu  chodníkov  starať.  Takže 
nechcem  povedať,  že  všetko  bolo  bezchybné,  ale  v porovnaní  s minulými  rokmi  sa 
mi zdá, že technické služby  aj v tomto smere úlohu zvládli.  
  Áno,  ten  harmonogram  ‐  však  oni    s tým  pracujú  každodenne,  čo  by  bolo 
vhodné. Myslím  si,  že neraz    sme aj na mojich poradách  sme hovorili,  že  ten a ten 
chodník nie je dobrý, je zľadovatelý, treba ho posýpať. Niekde, tak ako ste povedali, 
možnože  unikol  pozornosti,  že  je  ho  treba  dočistiť,  vyčistiť.  Aj  keď  reagovali 
občania,  pokiaľ  zavolali  na  dispečing,  či  už  ide  o firmy  alebo  o fyzické  osoby,  
myslím, že technické na to reagovali.  

 
MUDr. Štefan Lipčák: 
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva! 
Opakovane som žiadaný obyvateľmi  lokality,  časť Kapušianskej smerom k Vrbovcu – 
Vrboveckej  o tlmočenie  ich  požiadavky  na  dokončenie  toho  chodníka  na  pravej 
strane, ktorý začína od vyústenia Ul. tichej na Ulicu kapušiansku ‐ po cintorín.   Je to 
úsek možno nejakých 30 metrov. Obyvatelia tejto  lokality sú vďační za ten chodník, 
ktorý bol urobený na  ľavej  strane,  len  to považujú  za  taký nedostatok  trošku, že sa 
to tam nedotiahlo k tomu cintorínu. 

 
p. Viliam Zahorčák: 
Áno, máme takýto záväzok.  Opäť ako je to v prípade pána poslanca Nebesníka, aj tu 
máme záväzok, že chceme aj v tejto časti mesta toto dokončiť. Predpokladám, že by 
sme  to  mohli  robiť  v roku  2013,  čiže  prosím  o trošku  zhovievavosti,  trpezlivosti. 
  V tomto  roku  2012  dominujú  iné  aktivity,  pretože  viete,  že  ešte  ideme 
rekonštruovať časť centrálnej mestskej zóny, S. Chalupku, Pasáž, Dukliansku, plus tie 
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ďalšie  aktivity  spojené  s európskymi  fondmi,  cintorín  a ďalšie,  ktoré  momentálne 
prebiehajú,  ale  rok  2013  by  mohol  byť  rokom,  v ktorom  budú  dominovať  práve 
cesty,  komunikácie,  chodníky  doprava,  resp.  dobudovanie  tých  úsekov,  ktoré 
chýbajú.  
  Samozrejme,  keď  hovoríme  o  tejto  časti  mesta,  rokujeme  a snažíme  sa 
presvedčiť aj Košický samosprávny kraj, ktorý je správcom a vlastníkom komunikácie 
cez  Vrboveckú  smerom  na  Čečehov,  aby  aj  táto  komunikácia,  podľa možnosti  čím 
skôr, prešla rekonštrukciou. 

 
 

p. Rudolf Klein:   
Informoval, že občania z V. volebného obvodu, z ulíc: Športová, M. Bónu, Starolabo‐ 
recká  žiadajú  Mesto  Michalovce    ‐  mestský  úrad    o vybudovanie  mechanickej 
zábrany  na  Ul.  športovej  pozdĺž  rieky  Laborec  (zvodidlá),nakoľko  najmä  v zimnom 
období  je  riziko,  že  sa  môže  ocitnúť  vozidlo  v rieke  Laborec  a pod.  Ďalej  žiadajú 
vybudovanie chodníkov aj rekonštrukciu a doplnenie verejného osvetlenia. 
V súvislosti  so  zlým  stanom  chodníkov    v tomto  volebnom  obvode    ešte  spomenul 
Ulicu Lipovú, Ulicu topoľovú a Ul. smrekovú. Poukázal na zvlášť zlý stav Ulice lipovej, 
kde  pravá  strana  ulice  je  v takom  zlom  stave,  že  niektoré mamičky,  ktoré  chodia 
s kočíkmi – s malými deťmi na prechádzku, tak majú s tým určité problémy.   
Poprosil, že pokiaľ sa bude robiť na tento rok plán opráv a údržby ciest a chodníkov 
v meste,  aby  do  tohto  plánu,  pokiaľ  sa  bude  dať,  bola  zahrnutá  aj  oblasť  
V. volebného obvodu. 

 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Reagujúc na interpeláciu pána poslanca povedal:    
  „Dá  sa  s vami  súhlasiť,  pán  poslanec.  Chodník  na  Lipovej  ulici  je  zlý,  je 
strhnutý    asfalt,    tam  naozaj  žiadalo  by  sa.  A to,  čo  som  hovoril  pred  chvíľou 
v súvislosti  s Vrboveckou  resp.  Kapušianskou,  takisto  rok  2013    by mohol  byť  tým 
rokom, kedy sa to definitívne vyrieši.  
  Čo  sa  týka  tej  časti  Športová,  Bónu,  Starolaborecká,  tam  sme  v roku  2010 
robili  povrchové  opravy  ciest  v celej  tejto  zóne.    Chodníky,  ktoré  tam  sú,  sú  vo 
vyhovujúcom stave, avšak  tie chodníky, ktoré chýbajú alebo úseky  ‐  tam neviem,  či  
aj dokážeme tie chodníky vybudovať vzhľadom aj na úzkosť priestoru a potom aj na 
vlastnícke vzťahy k pozemkom, takže tu  je možný problém.   
  A čo  sa  týka  toho  zábradlia,  tu  vidíme  problém  skôr  v tom,  že  nie  sme 
vlastníkom ani hrádze, nie  sme vlastníkom ani  toku. Možno by bolo dobre, keby  sa 
vlastník  k tomu  tiež    nejakým  spôsobom  vyjadril,  pridal.  Ale  berieme  si  túto 
poznámku,  že  budeme  s ňou  pracovať,  ale  v tejto  chvíli  sa  mi  javí  skôr  ako 
problematické, aby sa toto naplnilo. Ale určite budeme sa týmto zaoberať.  
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Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Svoje interpelácie orientoval do troch bodov: 
 
1.  V súčasnosti  je  vo  finálnej  fáze  rekonštrukcia  malometrážnych  bytov  na  Ul. 
obrancov  mieru  s tým,  že  na  fasáde,  ktorá  je  orientovaná  na  Masarykovu  ulicu, 
prebiehali  stavebné  práce  v mesiaci  december.  Myslím  si,  že  tieto  práce  boli 
prevedené v nevhodnom  čase, v nevhodnom  termíne,  čo  sa preukázalo na  farebnej 
rozlišnosti  a nerovnosti  tej  fasády  a  myslím  si,  že  bolo  by  vhodné  na  tieto  veci 
upozorniť zhotoviteľa a dať tieto veci do poriadku.  
 
2. Keď prichádzame na parkovisko pri mestskom kultúrnom stredisku ‐ my vieme, že 
v  nedávnej  dobe  bola  presťahovaná  rampa  alebo  posunutá  rampa.  Od  pôvodnej 
rampy  na  súčasné  stanovisko  rampy  je  uložený  kábel  v zemi  s tým,  že  vplyvom 
poveternostných  vplyvov  chránička  alebo  kryt,  v ktorom  bol  uložený  kábel,  je 
narušený.  Ja  neviem,  či  je  to  živý  kábel  alebo  nie,  ale    chcel  by  som  poprosiť 
pracovníkov  TaZS,  aby  buď  ak  je  to  nefunkčný  kábel,  ho  odstránili,  alebo  ak  je 
funkčný,  ho  zaistili,  aby  v prípade  ak  je  tam  elektrické  napätie,  aby  nedošlo  či  už 
k poškodeniu  alebo  k nejakej  zdravotnej  ujme,  jednak  aby  boli  chránené  technické 
zariadenia, prípadne zdravie ľudí.  
 
3.  V súčasnosti  je  mi jasné,  že  nedá  sa  zhotoviť,  ale  aj  z dôvodu  pomerne  častej 
diskusie  na  komisii  dopravy  chcem  upozorniť  na  nevyhnutnosť  jednak  prípravy 
mesta Michalovce ako aj prevedenie vodorovného dopravného značenia v čase, keď 
to umožnia klimatické podmienky. Jednoducho, na viacerých miestach toto značenie 
absentuje, pripadne aj keď bolo prevedené, a to častokrát dvakrát, trikrát, či už  išlo 
o prechody  pre  dôchodcov  alebo,  dá  sa  povedať,  deliace  čiary,  vplyvom  menej 
kvalitného  náteru  tieto  veľmi  rýchlo  z ciest  vymizli.  Aj  na  základe  upozornenia 
polície z okresného riaditeľstva to spôsobuje jednak problémy pri cestnej premávke, 
ako  aj  v prípade  nejakých  dopravných  nehôd,  kde  je  problém  identifikovať,  kto 
spôsobil  dopravnú  nehodu.  Takže  jednoducho  tu  upozorňujem  na  to,  aby  sme  sa 
včas  pripravili  a keď  to  poveternostné  podmienky  dovolia,  aby  sme mohli  previesť 
náter vodorovného dopravného značenia v našom meste.  
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Čo  sa  týka prvého bodu, ktorý  ste, pán poslanec  tuná  spomínali, objekt ešte nie  je 
dokončený, ešte stále tam prebiehajú stavebné práce. Skôr než prevezmeme všetko 
do užívania,  tak určite budeme  žiadať od dodávateľa, aby  tie  závady, ktoré  tam  sú,  
vrátane tej, na ktorú upozorňujete, odstránil. 
 
Čo sa týka druhej poznámky ohľadom toho kábla, predpokladám, že tento kábel nie 
je  živý, aspoň predpokladám, ale TaZS  to určite vyhodnotia a urobia opatrenia, aby 
tam problémy neboli.  
 
A čo sa týka tretieho, áno, vodorovné dopravné značenie v minulom roku sa ukázalo 
ako problémom. Súvisí to nie s tým, že by   technické služby nezvládali túto  činnosť, 
ale  najmä  s tým,  že  farba,  ktorá  bola  v zmysle  zákona  o verejnom  obstarávaní 
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najvýhodnejšia  z cenového  hľadiska,  nie  je  najvýhodnejšia  ale  z  hľadiska  kvality. 
Takže teraz  je tu aj  trošku problém, upozorňovali  sme na to. Je potrebné, aby sa aj 
v tomto  smere  urobila  náprava,  aj  keď  niekedy  nie  je  to  jednoduché  dodržať  aj 
zákonné postupy aj tú kvalitu zabezpečiť. Ale technické služby aj v súvislosti s iným, 
pretože  aj  z porád  primátora  takéto  úlohy  sú,  budú  v jarných  mesiacoch  sa  
vodorovnému dopravnému  značeniu v zvýšenej miere venovať.  
 
 
Ing. Július Oleár: 
Pán  poslanec,  chcel  by  som  vás  informovať,  že  prebehlo  jednanie  medzi  TaZS 
a Slovenskou  správou  ciest,  kde  oni,  tak  ako  ste  vy  povedali,  v čo  najkratšom 
termíne ak by bolo možné, prevedú oni odborne. Majú na to  inú techniku, stroje na 
to  určené,  tak  uvidíme,  či  to  prinesie  ten  efekt,  ktorý  očakávame.  Ale  je  to  už 
dohodnuté.  
 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Ja ďakujem veľmi pekne. Naozaj si  to viem predstaviť, že dodávateľským spôsobom 
sa to prevedie  jednak rýchlejšie,  jednak aj kvalitnejšie ako to bolo doteraz a jednak, 
že  využijeme  pracovníkov  TaZS  na  iné  práce,  aby  nemuseli  ručne  so  štetkou  na 
Hollého  ulici,  dá  sa  povedať,  pár  týždňov  naťahovať  čiary,  ako  to  bolo  v minulom 
období.  
 
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc. 
Interpeláciu predložil v písomnej forme  tomto znení:  
Na  Sídlisku  Juh  sa  objavujú  nálety  havranov.  Na  niektorých  miestach  aj  začínajú  sa 
zahniezďovať. Prosím, aby mesto prijalo opatrenie na obmedzenie vytvárania nových miest 
sústredeného hniezdenia, lebo sústreďovaním havranov v lokalite JUH dochádza k ohrozeniu 
životného prostredia, vrátane ničenia technických opatrení pri zatepľovaní bytových domov. 

 
‐ Interpelácie poslancov, ktoré boli  predložené ústne aj v písomnej forme, resp. len   
  v písomnej forme, sú doložené k zápisnici ako príloha č. 20.  
 
 
 
 
BOD č. 21 – Rôzne 
 
Bc. Zlatuša Popaďáková, predsedníčka komisie  ochrany verejného záujmu:   
Upozornila poslancov na  termín 31. marec. „Do uvedeného  termínu  je potrebné odovzdať 
majetkové  priznanie    za  rok  2011  –  štandardne  ako minulý  rok,  v zalepenej  obálke,   ľavý 
horný  roh  „NEOTVÁRAŤ“,  adresovať  to  komisii  ochrany  verejného  záujmu. 
Následne  termín  30.  apríl:   Do  uvedeného  termínu  je  potrebné  odovzdať  priznanie  alebo 
potvrdenie  o podanom  daňovom  priznaní  dane  z príjmov  u fyzických  osôb  alebo  iný 
revelantný  doklad majetkového  priznania.“  ‐  Poprosila  poslancov  o dodržanie  uvedených 
termínov. 
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Ing. Jozef Bobík: 
Vážený pán primátor a kolegyne, kolegovia! 
   
  Prosím  len o pochopenie, meškal som, ospravedlnil som a chcel som vystúpiť v bode 
9. Keďže  som ho  stihol už  len pri uznesení,  zdalo  sa mi  to nevhodné.  Čiže nechcem  teraz 
vystúpiť  s tým,  že  by  som  navrhoval  nejaké  rušenia  už  podaných  žiadostí.  To  v žiadnom 
prípade nie! Už keď to beží, nech to má teda ten ... ako žiadosť má mať.  
 
  Ale chcel by som povedať jednu vec:  Dvakrát sa mi nepodarilo vás presvedčiť o tom, 
že  by  to mohlo  byť  lepšie  riešenie. Hlavne  som mal  na mysli  cenu,  keďže  som  vychádzal 
z toho, že štatisticky úrad vydáva pre Slovensko realizačnú cenu asi na úrovni 700 €/m2 ,  my 
sme  zatiaľ    sa  dohodli  na  830.  Keďže  teraz  už  v posledných  dvoch  týždňoch  som  získal 
informáciu,  že určitá firma FIS GROUP  Slovakia, a. s. Komárno vie ponúknuť podľa nej lepšiu 
cenu, podľa mojich  informácií na úrovni  asi   730 €/m2,  čo by bolo  asi o 100 € menej  ako 
máme doteraz dohodnutú kúpu. Čiže 100 € na m2    ‐   naše byty majú priemerne po 50 m2, 
čiže to je 5 000 € ‐ asi 150 tisíc korún na jeden byt.  Čiže zdá sa mi dosť na to, aby sme o tejto 
veci mohli uvažovať. Čiže by som chcel vás poprosiť alebo požiadať, pán primátor, aj kolegov, 
aby  súhlasili,  aby  sme  vás  poverili  rokovaním  aj  s touto  firmou.  Moje  informácie  sú 
neoficiálne, čiže ja ich nemôžem garantovať.   
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Pán poslanec, ak môžem do toho vstúpiť: S firmou FIS GROUP rokujeme, dostali sme ponuku, 
mali  sme  prvé  pracovné  stretnutie,  rokovania  prebiehajú.  Samozrejme,  sú  tam  aj  iné 
problémy, o ktorých predpokladám,  že vy dobre viete.    Čiže  tam nie  je problém  samotnej 
ponuky,  ale  je  tam    celý  rad    aj  iných  sekundárnych  problémov.  Čiže  tieto  rokovania 
prebiehajú. 
 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Čiže ja som len chcel splniť svoju úlohu, či povinnosť,  keďže som ako poslanec bol oslovený. 
Ak rokovania   prebiehajú, tak nebudem dávať návrh na uznesenie, aby sme vás poverovali 
tým,  čo  už  robíte.  Čiže  mal  som  na  mysli  to,  aby  sme  získali  tie  podmienky,  aké  ony 
objektívne  sú.    Ak  sú  nejaké  bonusy,  tak  aké  sú  ‐ aby  sme  potom  na  konci  o tom  boli 
informovaní. Čiže teraz to berte ako diskusiu, kde nedávam  návrh na uznesenie.  
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Tak  ako  som  už  povedal,  tieto  rokovania  prebiehajú. My  sa  nebránime  ani  rokovaniam 
s ďalšími  subjektmi,  ktoré  prichádzajú  s  aktivitami  či  inými  alebo  podobnými.  A nakoniec 
pevne verím, že všetko to bude len pre prospech Michaloviec. 
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Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia!   
 
 Pokiaľ ste sa dnes stretli s naším denníkom Korzár, iste ste postrehli, že je zverejnený 
veľmi analytický článok o tom, aká je nezamestnanosť v okrese Michalovce a Sobrance. 
Tento stav je skutočne, dalo by sa povedať, že alarmujúci, dosahuje úroveň 24 % 
nezamestnaných v týchto dvoch okresoch.  

 
Mesto Michalove má  vo  svojich  strategických  dokumentoch  zapracované  rámcové 

otázky podpory podnikateľov,  či už    cudzích  alebo  vlastných.  Ja  využívam    túto príležitosť 
v náväznosti na  tento  článok aj na  skutočný  stav,  ktorý  človek osobne pozná, aby mesto  ‐  
pán  primátor,  vy  ste  využívali  všetky možnosti  k tomu,  aby  sa  podporili  cudzí  investori  aj 
domáci  investori  na  to,  aby  tá  nezamestnanosť  v Michalovciach  sa  postupne  znižovala.  Ja 
viem,  že  je  to  zdĺhavý proces.  Sú  k tomu  vytvorené určité podmienky,  ale   mnohé  veci  si 
žiadajú  možnože aj rýchlejšie a promptnejšie riešenie k tomu, aby sa vytvorili podmienky na 
zamestnanosť v meste. Ďakujem.   
 

 
p. Viliam Zahorčák: 
Áno, pán poslanec, boli by sme radi, ak by tu vznikalo viac pracovných miest. Vieme ale, že to 
nie  je  len  problém  Michaloviec,  že  je  to  problém  možno  celoeurópsky.  Najmä  však 
registrujeme  ‐  na  pôde  Európskej  únie  sa  diskutuje,  prijímajú  sa  kroky,  najmä  čo  sa  týka 
zamestnávania mladých ľudí.  Registrujeme aj to, aká je situácia na Slovensku celková, aká je 
situácia  na  východnom  Slovensku.    Vieme,  že    to  súvisí  aj  s infraštruktúrou,  s diaľnicami, 
s letiskami.  Samozrejme, súvisí to aj  s kvalitou, nazvem to pracovnej sily, prípravy,  školstvo 
v regióne  aké  je,  ale  súvisí  to  aj  s tým,  či  tu  investori  prídu.  A nemám  na  mysli  iba 
zahraničných investorov, ale aj domácich investorov.  
   
  My  v rámci  svojich možností  sme podporovali, podporujeme  a chceme podporovať 
všetko  to,  čo  by  do Michaloviec  prácu  prinieslo.  Zapojili  sme  sa  aktívne  do  kompletnej 
stratégie  lokálneho prístupu, kde sme poskytli priestor aj našim podnikateľským subjektom 
na to, aby mohli získať finančné prostriedky na skvalitnenie svojej výroby a zamestnať ďalších 
ľudí,  osobitne  ľudí,  ktorí  sú  najohrozenejší,    teda  ‐  ja  viem,  že  to  súvisí  predovšetkým 
s problematikou sociálne slabých ľudí.   
   
  Určite boli by  sme  radi,  keby  tu prišli  aj  investori    zahraniční.  Žiaľ, musím na  tejto 
pôde skonštatovať, že v minulom období, mám na mysli najmä posledný rok resp. rok a pol, 
Michalovce  neboli  v centre  záujmu  tých,  ktorí  do  toho majú  čo  povedať. Určite  to  súvisí 
s celkovou situáciou v Európe  i na Slovensku. Žiaľ, neboli sme v centre záujmu, nikto nemal 
snahu  prísť  sem.  Teraz  sa  to  hádam  trošku  mení,  pretože  mal  by  som  sa  stretnúť 
s predstaviteľmi agentúry SARIO, ktorí práve toto majú na starosti. Čiže je možné, že nejaký 
ten záujem by mohol  byť tu zrealizovaný.  
   
  A uvidíme, čo prinesú voľby parlamentné, ktoré máme v marci. Možno, že po voľbách 
sa aj prístup k tomuto regiónu aj k nášmu okresu aj k nášmu mestu v niečom  zmení. Ja tomu 
chcem veriť a verím, že aj celkovo situácia ekonomická, politická , spoločenská bude taká, že 
toto sa pozitívne prejaví na našom regióne.  Toľko môžem k tomu povedať v tejto chvíli.  
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BOD č. 22  -  Z á v e r  

 
Keďže  program  VIII.  zasadnutia  MsZ    bol  vyčerpaný,  primátor  mesta  p.  Viliam 

ZAHORČÁK poďakoval za účasť na tomto rokovaní poslancom aj ostatným prítomným. 
 
 Skôr než zasadnutie MsZ ukončil, ešte raz pripomenul, že 9. marca bude slávnostné  

odovzdanie    ocenení  Čin  roka.  Ďalej  vzhľadom  k  tomu,  že  10. marca  budú  parlamentné 
voľby,    tak  všetkým,  ktorí  kandidujú  aj  z radov  poslancov  nášho MsZ,  zaželal    čo  najviac 
dôvery  od  voličov  a veľa  úspechov.    Taktiež  zaželal    pokojné,  ničím  nerušené  veľkonočné 
sviatky.  

 
Informáciou,  že  ďalšie  zasadnutie  MsZ  bude  24.  apríla  2012,  primátor  mesta  

VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Michalovciach  ukončil.  
 
 
  
 
 
 
 
 

Prednosta MsÚ:                          Primátor mesta:                       
Ing. Zdenko VASIĽ                                                                            Viliam ZAHORČÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  1. MUDr‐ Pavol HIRJAK 
 
 
                        2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Anna Kudelásová 
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	vzniesol technickú pripomienku v tom zmysle, že si urobil  vizuálnu kontrolu počtu poslancov prítomných v rokovacej miestnosti a si myslí, že pravdepodobne niekto v dobrej viere aj pracuje, ale nie je zaregistrovaný. Poprosil kolegov, aby si skontrolovali, či majú správne zasunutú hlasovaciu kartu v hlasovacom zariadení. 
	                     T: ihneď 


