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Mesto Michalovce hospodárilo s prebytkom v rozpočte

aktua l i ty

Pozývame vás na

Šesnasti 
jarni jurmarok

30. apríla – 1. mája

sobota
8.00 – Súťaž vo varení 

kotlíkového guľášu
10.00 – Slávnostné otvorenie 

jarmoku
16.00 – Vystúpenie skupiny 

Družina – folklór trochu inak...
17.00 – Stavanie mája

nedeľa
8.00 – Rybárske preteky

9.00 – Mítingy politických strán
10.15 – DH Sečovce 

10.00 – Jazdecké preteky 
13.45 – Zapálenie Olympijskej 

pochodne
14.00 – Podvihorlatský maratón, 

Michalovský polmaratón 
a Polmaratónska štafeta

Pozývame vás na

Pietny akt 
kladenia vencov
pri príležitosti 71. výročia 
víťazstva nad fašizmom

6. mája o 10.00 hod.
Cintorín ČA Hrádok

Pozývame vás na
3. ročník nesúťažnej 

prehliadky
heligonkárov z celého 

Slovenska

ZemPlínska 
heligonka

7. mája o 14.00 hod.
veľká sála MsKs

Leto 
s muškátom
súťaž

3 Deň 
Zeme
ekologický sviatok

4 Zlatá 
štvorručka
klavírna súťaž

5 Majster 
Slovenska
v kulturistike

8

Poslanci sa stretli 

na rokovaní

Primátor mesta Viliam Zahorčák 
otvoril a viedol rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva. V úvode poslanci 
schválili členov návrhovej komisie, 
informatívnu správu o prijatých uzne-
seniach a riešení interpelácií poslan-
cov a správu o výsledkoch kontroly.

Súčasťou programu boli vše-
obecne záväzné nariadenia (VZN). 
Poslanecký zbor schválil VZN o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta, prijal dodatok k VZN 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta a v súvislosti s novelizáciou 
príslušného zákona odsúhlasil zru-
šenie VZN o postupe pri prijímaní, 
evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností fyzických 
a právnických osôb a o postupe pri 
vybavovaní petícií v podmienkach 
samosprávy mesta Michalovce.

Mestský parlament sa na svojom 
ostatnom zasadnutí venoval aj záve-
rečnému účtu mesta. Za rok 2015 bol 
dosiahnutý celkový prebytok roz-
počtu, vrátane finančných operácií, 
vo výške 1 361 649 €. V uvedenom 
výsledku sú zúčtované aj nepoužité 
účelové zdroje zo štátneho rozpočtu, 
ktoré prechádzajú na použitie do ro-
ku 2016 v celkovej výške 418 509 € 
a z prebytku sa v zmysle Zákona 
o rozpočtových pravidlách vylučujú. 
Takže čistý prebytok na rozdelenie 

do fondov bol dosiahnutý vo výške 
919 691 €. Záverečný účet je rozdele-
ný v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách do deviatich kapitol, kto-
ré obsahujú analýzu kapitálových 
príjmov, vyhodnotenie mestských 
výdavkov a finančných operácií, ako 
aj celkové zhodnotenie hospodáre-
nia. Súčasťou záverečného účtu je 
taktiež správa nezávislého audítora. 
Na záverečný účet mesta nadväzo-
valo schvaľovanie zmeny rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 2, ktoré 
v sebe zahŕňa skutočnosti, ku kto-
rým došlo od začiatku roka.

Rokovanie mestských zákono-
darcov pokračovalo prerokovaním 
výročných správ o činnosti Technic-
kých a záhradníckych služieb mesta 
Michalovce a Mestského kultúrneho 
strediska Michalovce za rok 2015. 
Poslancom bola predložená infor-
matívna správa o vyhodnotení ren-
tability jednotlivých spojov MAD, 
správa o jej činnosti a cenový výmer. 
Zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie 
dohody o spolupráci na realizácii 
integrovaného dopravného systému 
verejnej dopravy medzi Košickým 
samosprávnym krajom a mestom 
Michalovce.

Poslanci sa venovali i majetko-
voprávnym záležitostiam a prenáj-
mu majetku vo vlastníctve Mesta. 
Vedúca odboru školstva Ing. Ka-

tarína Poláková predložila návrh 
na zriadenie elokovaného praco-
viska Základnej umeleckej školy, 
Štefánikova 20 Michalovce, od na-
sledujúceho školského roku v obci 
Budkovce. Poslanci návrh schválili. 

Mestské zastupiteľstvo prerokova-
lo aj petíciu občanov proti navrhova-
nej zmene územného plánu a konšta-
tovalo, že proces zmien a doplnkov 
č. 6 Územného plánu mesta Micha-
lovce je v súlade so zákonom. 

Nasledoval materiál zaoberajúci 
sa fungovaním Zariadenia opatro-
vateľskej služby (ZOS) a Zariadenia 
pre seniorov, J. Hollého 9 (ZpS). 
Poslanci schválili delimitáciu ZOS 
na preberajúcu organizáciu ZpS 
s účinnosťou od 1. júla 2016. V tej-
to súvislosti informoval primátor 
mesta o zmene organizačného po-
riadku a organizačnej štruktúry 
mestského úradu a ZOS. Schválená 
bola aj zmena názvu ZpS na Micha-
lovský domov seniorov, a taktiež 
aj zmena organizačného poriadku 
a organizačnej štruktúry v tejto or-
ganizácii. Posledným bodom, ktorý 
mestské zastupiteľstvo na svojom 
aprílovom zasadnutí schválilo, bolo 
vrátenie dotácie na rekonštrukciu 
budovy opatrovateľskej služby.

V závere nechýbali interpelácie 
poslancov a diskusia.

Mgr. Mária Ciganocová

Mestský parlament na svojom IX. zasadnutí prerokoval viac ako 20 bodov 
programu. Poslanci schvaľovali záverečný účet mesta za rok 2015, hovorili 
o rentabilite jednotlivých spojov mestskej autobusovej dopravy (MAD) 
či o zmene názvu zariadenia pre seniorov.



� aktuality

aktivity primátora

pobačeňe miža z varoša

Jak čľevek, chtori žije u Mihaľovci, mi na šicko zvedavi. Dakedi ľem tak 
zo zvedavojsci še idzem prejsc po mejsce. Dakedi idzem i na tot mejscki por-
tal počitačovi. No i teľevizia Mistral me bavi. No u ňedzeľu mi sebe zapnul 
i toto višilaňe zos našoho mejskoho parlamentu. Bo i tu še veľo doznam. 
Ňeznam jak hej, jak ňe, no i ňeprišnilo še mi zos moju profesiu? Znace, ja už 
u duchodze. No dakedi mi šoferoval autobus. I u pondzelok rano mi še zo-
budzil calkom mokri. Calu noc mi šoferoval po Mihaľovci. To bi ňebulo ňič 
strašne, no šňilo še mi, že šoferujem troľejbus. Podumace sebe, že čom mi 
še spocil. No zato, bo cali šňivaňe ňeznam, či dluhe a či kratke, mi ňigdze 
ňemuh najsc toto troľejovo vedzeňe. Až jak mi še zobudzil, ta mi sebe spo-
menul. Joj, šak to jeden zos poslancov učera o tim hutorel. Išče ščesce, že mi 
u duchodze a ňemušim še učic šoferovac troľejbus.

Vaš Mižo z varoša

Šňilo še mi

mgr. ján várady
Chcem upriamiť pozornosť vedenia TaZS mesta Michalovce na skutočnosť, 
že v ostatnom období poľavila upratovacia činnosť na našom sídlisku. Ne-
viem, či je to spôsobené menším počtom pracovníkov, alebo ich nekvalit-
nou prácou, alebo slabšou kontrolnou činnosťou ich práce. Veľa odpadkov 
je aj popri stanovištiach veľkoobjemových kontajnerov a KUKA nádob. 
Tento stav je v niektorých lokalitách už neúnosný a nemotivuje ostatných 
občanov k dodržiavaniu čistoty a poriadku na verejných priestranstvách.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Uisťujem vás, osobne som niekoľkokrát prekontroloval, že z našej strany ne-
došlo k poľaveniu upratovacej činnosti. Počas mojich kontrol som sa stretol 
viackrát so skutočnosťou, že po našom vyprataní priestoru pri skončení prác, 
čo je o 15.00 hod., sa v priestore nenachádzal ani jeden papier, ani jedna fľaša, 
žiaden odpad, tak o 7.00 hod. nasledujúceho dňa bol uvedený priestor znač-
ne znečistený. Napriek tomu sme zintenzívnili našu činnosť v zbere odpadu. 

mudr. duŠan goda
Oslovili má obyvatelia Sídliska východ z Ul. J. Hollého. Znepokojuje ich 
veľký počet reklamných plôch popri ceste pred obytnými blokmi. Tvrdia, 
že znehodnocujú vcelku príjemné prostredie v okolí bytoviek. Preto navrhu-
jem moratórium na výstavbu ďalších reklamných plôch v danej lokalite.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Proces schválenia reklamnej stavby vyplýva zo stavebného zákona. Mesto 
prehodnotí zákonné možnosti riešenia Vašej interpelácie.

ing. mgr. mirko gejguŠ
Obyvatelia III. volebného obvodu ma oslovili s požiadavkou opravy 
chodníkového telesa na Ul. Fraňa Kráľa, hlavne v jeho priebehu od cinto-
rína po Ul. kpt. Nálepku. Vo viacerých rodinných domoch ich užívatelia 
prevádzkujú obchodnú činnosť alebo činnosť služieb. Motorové vozidlá 
slúžiace na zásobovanie alebo vozidlá zákazníkov parkujú sčasti aj na 
chodníkovom telese, ktoré má súvisle rozrušený asfaltový kryt a mnoho 
preliačin a nerovností. Hlavne v sychravom počasí sa stáva nepriechod-
ným. Prosím správcu miestnych komunikácií o prevedenie opráv.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto v súlade so schváleným plánom rekonštrukcie miestnych komuniká-
cií a chodníkov na roky 2016 až 2018 bude v roku 2016 realizovať revitalizá-
ciu komunikácie a chodníka na Ul. F. Kráľa v úseku od Ul. kpt. Nálepku po 
Ul. P. I. Čajkovského. V úseku od cintorína, čiže od Ul. J. Kollára po Ul. P. I. 
Čajkovského, budú zrealizované opravy v nutnom rozsahu cestou TaZS.

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na VIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
23. februára 2016. (pokračovanie)

Návšteva 
Podkarpatskej Rusi
Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov 
na Slovensku zorganizovala 
v apríli pre svojich 
54 členov zájazd 
na Podkarpatskú Rus.

V prvý deň výletu sa uskutočni-
la prehliadka Mukačevského zám-
ku nazývaného Palanok, ktorý sa 
vypína nad mestom Mukačevo. 

Hrad Palanok pozostáva z troch 
častí, v ktorých sú uložené exponá-
ty z flóry, fauny, dobový nábytok, 
oblečenie, obrazy. Je tu uchovaná 
miestnosť slávy Františka II. Rá-
kocziho, ktorého pozostatky boli 
prevezené a sú uložené v Dóme 
sv. Alžbety v Košiciach. Za zmien-
ku stojí 75 m hlboká studňa, ktorej 
vodu používa historické múzeum 

aj v súčasnosti. Pri soche kniežaťa 
Fedora Koriatoviča sa zastavujú 
všetci návštevníci, chytia ho za prst 
a dávajú si duchovné želania. Pre 
mesto Mukačevo  sú typické okras-
né stromy sakury.

Popoludnie seniori strávili 
v termálnych bazénoch mesta Be-
rehovo. V hotelovom komplexe 
Gorbok sa navečerali a prenoco-
vali. Odchod z Gorboku bol hneď 
po raňajkách. Nasledovala návšte-
va tržnice a obchodného centra 
v Mukačeve. Po dobrom obede 
v reštaurácii Taras Buľb nasledo-
vala prehliadka Užhorodského 
zámku, vedľa ktorého sa nachádza 
skanzen. Prezreli si gréckokatolíc-
ku katedrálu, synagógu a historic-
ké centrum mesta, ktoré sa nachá-
dzajú pri rieke Uh.

Anna Peterčíková

pokračovanie v nasledujúcom čísle

17. 4.   otvorenie aukcie umeleckých diel v hoteli  
 Mousson
18. 4.   rokovanie  so zástupcami odboru školstva KSK
19. 4.   rokovanie mestského zastupiteľstva
20. 4.   rokovanie s krajským a okresným vedením  
 HaZZ SR
20. 4.   prijatie predstaviteľov Nadácie TA3
21. 4.   rokovanie predsedov komisií zastupiteľstva KSK
22. 4.   rokovanie s primátorom mesta L. Mikuláš
25. 4.   zasadnutie zastupiteľstva KSK v Košiciach
26. 4.   prijatie nového vedenia COOP Jednota
26. 4.   otvorenie hudobnej súťaže Zemplín POP
26. 4.  účasť na otvorení detského dopravného ihriska  
 v Materskej škole na Školskej ulici
27. 4.   otvorenie podujatia Literárne dni seniorov
28. 4.  účasť na otvorení Getlíkovho memoriálu
29. 4.   zasadnutie Správnej rady Nadácie prof. Čolláka
29. 4.   účasť na vyhodnotení volejbalového turnaja  
 pedagógov na SOŠOaS Michalovce
30. 4. a 1. 5.  účasť na podujatiach 16. jarného jarmoku

8. máj 2016 – Deň matiek

Kazdá mama je vynimocná...



� aktuality 

Je pravdou, že ôsmeho mája pred 
71 rokmi skončili vojnové útrapy 
druhej svetovej vojny. Po dlhých šty-
roch rokoch vojnového besnenia bola 
urobená výsledná bilancia. Rozvrá-
tené hospodárstvo európskych krajín. 
Milióny mŕtvych vojakov a civilistov. 
Vyhladené územia a etnické skupiny. 
Hroby obetí po celej Európe. 

Každoročne sa tento smutný 
a strašný výsledok zvykne pripomínať 
pietnym aktom kladenia vencov vďa-
ky na miesta posledného odpočinku 
tam pochovaných vojakov. Kladiem 
si otázku: Je to dosť, aby sa už podob-
né nešťastia neopakovali? Je už ľud-
stvo dostatočne poučené o koreňoch, 
ktoré viedli k takémuto výsledku?

Ostatné voľby do vyšších územ-
ných samospráv, a najmä parla-
mentné voľby, sú jasným dôkazom, 
že tomu tak nie je. Zabúdame, že aj 
v Nemecku sa Hitler prepracoval 
k moci rétorikou riešenia spoločen-
ských problémov. Problémov, ktoré 
vyplynuli z hospodárskej krízy, na 
ktorých riešenie mal jednoduchú 
odpoveď. Za všetko môžu židia a ko-
munisti. Od polarizácie spoločnosti 
bol len krôčik k reálnym represiám, 
v ktorých sa nechcel nikto ocitnúť ako 
obeť. Strach a vlastné pohodlie bolo 
otcom aj matkou davového správa-
nia sa. „Dáš pokoj, máš pokoj“, boli 
pohodlné pri ďalšom zatváraní očí. 
Zrazu tu boli nepriatelia Nemecka. 
A kto by chcel byť nepriateľom? Nad 
stotožnením sa s jedným menom, len 
s jednou pravdou a len ním naordino-
vaných krokov, sa už málokto zamýš-
ľal. A ak sa náhodou predsa našiel, 
bol okamžite izolovaný a likvidovaný 
ako najnebezpečnejší nepriateľ. 

Chceme paralely našich čias na 
Slovensku? Kto sa podujal, že on róm-
sku problematiku hravo vyrieši? Vý-
sledok – župan. Každá spoločnosť žije 
svojimi problémami, konfliktami, ne-
spokojnosťou, výzvami doby a očaká-
vaniami k zlepšeniu súčasného stavu. 
Každý, kto v politickej rétorike pre-
zentuje riešenia pre nás „správnych 
Slovákov“, je jednou nohou na ceste 
k ukázaniu prstom na nepriateľa. Po-
tom je tu prihlásenie sa k hodnotám 
režimu, ktorý bol na Slovensku počas 
druhej svetovej vojny. Vstup do záko-
nodarného zboru Slovenskej republiky 
so strelnou zbraňou. Deklarácia obáv 
pred nebezpečenstvom? Pred akým? 
Skôr to pripomína hrozbu. Som ozb-
rojený a schopný zbraň použiť, lebo 
ju mám v legálnej držbe. Proti komu? 
Hocikedy, proti hocikomu a hocikedy, 
ak budem mať pocit, že som ohrozený. 
Pre mladých ľudí možno sympatické 
gesto. Noste zbraň, aby ste sa mohli 
brániť. Podobne sympatické, ako celá 

8. máj

z pera viceprimátora

OZNAm
Štatistický úrad SR 
realizuje „Zisťovanie 
o využívaní informačných 
a komunikačných 
technológií 
v domácnostiach 
a u jednotlivcov“. 

Jeho cieľom je zistiť úroveň 
vybavenosti domácností infor-
mačnými a komunikačnými 
technológiami a zároveň zistiť 
úroveň znalostí a zručností oby-
vateľstva a schopnosť využitia 
týchto technológií.

Na Slovensku bolo do zisťova-
nia vybraných takmer 500 miest 
a obcí, medzi nimi aj Michalov-
ce. Zisťovanie sa uskutoční od 
21. apríla do 31. mája 2016.

Všetky informácie a názory, 
ktoré v rámci zisťovania domác-
nosti poskytnú, sú chránené, 
nezverejňujú sa  a slúžia výluč-
ne pre potreby štátnej štatistiky. 
Za ich ochranu zodpovedá Šta-
tistický úrad SR. Podrobnejšie 
informácie na www.susr.sk alebo 
na t. č. 055/ 64 10 239.

Vyhodnotenie PHSR
V oblasti životného prostredia 

boli urobené opatrenia týkajúce sa 
odpadového hospodárstva. Poda-
rilo sa nám získať finančné pros-
triedky, vďaka ktorým bola skládka 
Lastomír uzavretá. Nová skládka 
bola vybudovaná v Žabanoch. Vy-
budovala sa dotrieďovacia linka na 
Lastomírskej ulici a kompostáreň 
na spracovanie biologicky rozlo-
žiteľného odpadu. Technicky bolo 
urobené všetko, čo sa urobiť dá, aby 
mesto spĺňalo podmienky v rámci 
slovenských aj európskych záko-
nov. Je ešte dôležité naučiť obyvate-
ľov mesta, aby odpad separovali. 

Pri zabezpečení špecifického 
cieľa, zvýšiť energetickú efektivitu 
mesta, bola urobená komplexná 
výmena verejného osvetlenia. Dnes 
sa stretávame s kritikou nízkej in-
tenzity svietenia, napriek tomu, že 
pribudlo viac svetelných bodov. 
Verejné osvetlenie je šetrnejšie 
a technické zariadenia umožňujú 
znižovať intenzitu osvetlenia v ne-
exponovanom čase, a tým šetriť 
aj finančné prostriedky. Snažíme 
sa zvyšovať energetickú efektív-
nosť budov, ktoré sú vo vlastníctve 
Mesta. Je potešujúce, že do tohto 
procesu sa zapojili aj bytové spo-
ločenstvá, vlastníci bytov, a že viac 
bytových domov v meste prešlo 
procesom zatepľovania a výmeny 

okien, čo prospieva nielen energe-
tickej efektívnosti, ale aj estetické-
mu vzhľadu bytových domov.

Vedenie mesta venovalo veľkú 
pozornosť aj bezpečnosti na komu-
nikáciách. Pribudli okružné križo-
vatky, urobila sa úprava povrchu 
ciest a chodníkov. Rekonštrukcie 
chodníkov a ciest budú prebiehať aj 
v tomto roku a v roku 2017. Jednou 
z našich priorít je revitalizácia Kos-
tolného námestia. Mestu sa podari-
lo vďaka financiám z Úradu Vlády 
SR presťahovať autobusovú stanicu 
na železničnú stanicu. Veríme, že 
v blízkej budúcnosti sa podarí do-
budovať celý terminál integrovanej 
dopravy. V roku 2016 začali prvé 
práce na elektrifikácii trate Bánov-
ce nad Ondavou – Humenné.

V oblasti kultúry chceme zlepšiť 
kvalitu kultúrnych služieb v mes-
te a využiť historický potenciál 
mesta. Nezabudlo sa ani na jedno 
z najvýznamnejších výročí. Vyda-
lo sa množstvo publikácii, napr. 
k storočnici futbalu, k 100. výročiu 
príchodu T. J. Moussona do Micha-
loviec, k 100. výročiu nedožitých 
narodenín G. Zvonického. Bol or-
ganizovaný i celý rad podujatí. Naj-
významnejším bolo pripomenutie si 
770. výročia prvej písomnej zmien-
ky o Michalovciach, ale aj ďalšie vý-
ročia: 700. výročie prvej písomnej 

zmienky o michalovskom rímsko-
katolíckom kostole, 70. rokov štatú-
tu mesta a 70. výročie oslobodenia 
mesta. Medzi najvýznamnejšie po-
dujatia patria Deň na poctu mesta, 
Michalovce s Michalmi, Michalom 
a Michaelám, My sme mi... festival 
hudby a zábavy, Zemplín fest a ce-
lý rad ďalších podujatí a vystúpení 
špičkových umelcov, ako muzikál 
ôsmy svetadiel, koncert K. Gotta, 
predpremiéra muzikálu Atlantída 
a mnoho ďalších. 

K vyhodnoteniu oblasti športu 
je spracovaný samostatný materiál 
– Koncepcia športu. Medzi najvýz-
namnejšie zlepšenia športovej infra-
štruktúry patrí oprava futbalového 
štadióna. Zrekonštruovala sa mes-
tská športová hala a istými úpravami 
prešla aj plaváreň. V tejto oblasti sa 
nám z veľkej časti podarilo naplniť 
PHSR.

Určite sú aj oblasti, kde sa ne-
podarilo naplniť všetky ciele, napr. 
vybudovanie viacúčelového kultúr-
neho centra. Pri spracovaní nového 
PHSR, na ktorom sa momentálne 
pracuje, môžeme tento postoj pre-
hodnotiť. Všetko to, čo sa nám ne-
podarilo doposiaľ zrealizovať a ve-
denie mesta to bude považovať za 
potrebné, zakomponujeme do PHSR 
na nasledujúce obdobie.

nč

dokončenie z minulého čísla

pokračovanie na 5. strane
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Čaro bádania
Žiaci Gymnázia, Ľ. Štúra 26 
v Michalovciach sa zapojili 
do súťaže Čaro bádania, 
určenej pre študentov 
2. a 3. ročníka štvorročných 
gymnázií, resp. 6. a 7. 
ročníka osemročných 
gymnázií. 

Organizátorom súťaže bola 
spoločnosť Bukóza Holding, a.s., 
vo Vranove nad Topľou. Na jej pôde 
sa 12. apríla uskutočnilo finálové 
kolo, v rámci ktorého mali súťažiaci 

za úlohu vlastnoručne vyrobiť hárok 
papiera. Hodnotiaca komisia posu-
dzovala kvalitu vyrobeného papiera, 
kreativitu postupu jeho výroby i cel-
kový dojem. Našu školu vo finále 
úspešne reprezentoval Martin Mu-
cha, žiak II. A triedy (žiaci so vše-
obecným intelektovým nadaním), 
ktorý vyrobil najkvalitnejší papier 
a obsadil 1. miesto. Do súťaže bolo 
zapojených osem gymnázií z Ko-
šického a Prešovského kraja. Finále 
súťaže bolo spestrené exkurziou vo 
výrobnej časti spoločnosti. 

RNDr. Maroš Smetana 

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Deň Zeme
22. apríl je venovaný Zemi. 
Oslava a pripomínanie 
si tohto sviatku je v 
modernom poňatí 
ekologicky motivovaný 
sviatok, ktorý upozorňuje 
na ničenie životného 
prostredia. 

Preto sa i my, na ZŠ, J. A. Ko-
menského 1, snažíme žiakom všte-
povať dôležitosť ochrany našej prí-
rody, a to priamo vonku, v prírode. 

Dlhoročnou tradíciou je stráviť 
tento deň v krásnom prostredí Vi-
nianskeho jazera. Vyčistili sme od 

odpadkov turistický chodník, ktorý 
vedie od Medvedej hory k jazeru 
i samotné okolie Vinianskeho jaze-
ra. Žiaci okrem toho mali možnosť 
spoznávať krásu okolia, prebúdza-
júcu sa jarnú prírodu i orientáciu 
podľa turistických značiek. S chu-
ťou a odhodlaním zbierali odpad-
ky, ktoré tam zanechali turisti i náv-
števníci jazera. Po práci si oddýchli 
pri veľkej spoločnej opekačke. 
Slnečné piatkové dopoludnie bolo 
plné krásnych spoločných zážitkov 
a prianím do budúcnosti: “Chráň-
me si prírodu a odpadky hádžme 
už len do koša!”

Mgr. Beáta Šebestová

Šesnasti jarni jurmarok
30. 4.– 1. 5., podrobný program na 1. strane a na www.michalovce.sk

ver(ej)ný milenec
divadelná komédia
6. 5. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

aj muži majú svoje dni
divadelná hra
13. 5. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
amFo 2016
regionálna súťažná výstava neprofesionálnej fotografie
3. – 17. 5., galéria ZOS

Program kina
29. – 30. 4. piatok, sobota o 18.00 hod.

ako básnici Čakajú na ZáZrak  2015
komédia  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

29. – 30. 4. piatok, sobota o 20.15 hod.
1. 5. nedeľa o 19.30 hod.

deŇ matiek  2015
romantická komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

3. 5. utorok o 19.30 hod.
kolÓnia  2015
dráma  NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

4. 5. streda o 19.30 hod.
agáva  2016
dráma  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

5. 5. štvrtok o 19.30 hod. (2D)
6. 5. piatok o 21.30 hod. (2D)
7. 5. sobota o19.00 hod. (3D)
8. 5. nedeľa o17.30 hod. (2D)

caPtain america obČianska vojna  2016
akčný, sci-fi  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

7. 5. sobota o 21.30 hod.
8. 5. nedeľa o 20.15 hod.

návŠtevníci 3: revolúcia  2016
komédia  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

8. 5. nedeľa o 15.45 hod.
11. 5. streda o 19.30 hod.

Príbeh lesa  2016
dokumentárny film  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

10. 5. utorok o 19.30 hod.
v mene krista  2016
epický biblický príbeh USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

12. 5. štvrtok o 18.30 hod. (2D)
angry birds vo Filme  2016
animovaná komédia  USA 
Mládeži prístupný Slovenský dabing

12. 5. štvrtok o 20.10 hod.
susedia na odstrel 2 2016
komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Jazykový kvet 2016
Krajské finále súťaže 
Jazykový kvet 2016 
sa uskutočnilo 4. apríla 
v Košiciach. 

Ide o akreditovanú celosloven-
skú súťaž. Jej cieľom je podporiť 
jazykovo-umelecké nadanie žiakov 
a študentov v prednese poézie, pró-
zy, vlastnej tvorby a dráme.

Žiačky ZŠ, J. A. Komenského 1 
v Michalovciach získali pekné umiest-
nenia: Viktória Knappová v kategórii 
II – anglický jazyk, poézia a próza 

(vlastná tvorba) obsadila 3. mies-
to. Eva Němcová získala až dve prvé 
miesta – jedno v kategórii II RJ poézia 
a próza (vlastná tvorba – cudzojazyč-
né prostredie), ďalšie v kategórii II – 
ruský jazyk, poézia a próza (prevzatá 
tvorba – cudzojazyčné prostredie).

Úspešná bola aj študentka SOŠO-
aS v Michalovciach, Ivana Šaffová, 
ktorá sa tiež umiestnila na 1.mieste 
v kategórii  III – ruský jazyk, poézia 
a próza (vlastná tvorba).

Prajeme veľa šťastia na celoslo-
venskom finále v Nitre.

Ľ.Š
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michalovčan informujemichalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo
Téma: Z vÝstavy DoM, Byt, ZÁHraDa 
Z vÝstavy ZDraviE, krÁsa, NEvEsta 

Dokumenty agentúry p & r produkčná  
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
iuvENta MiCHalovCE – HaNDBall CluB ZlÍN

denne od 14.00 hod. 

Metamorfózy slova
Zemplínske osvetové 
stredisko v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Košického 
samosprávneho kraja je 
organizátorom krajskej 
súťažnej prehliadky 
22. metamorfózy slova 
v rámci 62. Hviezdoslavovho 
Kubína. 

Súťažná prehliadka sa uskutoční 
2. – 3. mája 2016 v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Michalovciach 
a 4. mája v galérii Zemplínskeho os-
vetového strediska v Michalovciach. 
Súťaž je trojdňová a prebieha v piatich 
kategóriách jednotlivcov (osobitne 
v poézii a v próze) a súťažia aj detské 

recitačné kolektívy a divadlá poézie 
v samostatnej kategórii. Do súťaže sa 
každoročne zapojí do 150 súťažiacich. 
Dlhoročná tradícia a vynikajúce vý-
sledky našich recitátorov na celoštát-
nom kole v Dolnom Kubíne pouka-
zujú na vyspelú úroveň „recitátorskej 
školy“ a osobností, ktoré v našom kraji 
máme a ktoré recitátorov pripravujú. 
Hviezdoslavov Kubín patrí k najstar-
ším súťažiam v umeleckom prednese. 
Vyhlasovateľom súťaže je minister 
kultúry Slovenskej republiky a z jeho 
poverenia Národné osvetové centrum 
a Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky. Vyvrcholením tejto súťaže 
bude celoštátna prehliadka v Dolnom 
Kubíne 22. – 25. júna 2016.

Mgr. Erika Marcinčinová

DO StAVu MANŽeLSKéHO VStúPILI...

JUDr. Rastislav Pirkovský 
a PhDr. Veronika Demčišáková

Peter Onder  
a Ivana Tóthová
Vladimír Štěrba  

a Andrea Bérešová
Ľudovít Pienčák  
a Lea Čižmárová

Zlatá štvorručka
trnava – rodisko 
významného slovenského 
hudobného skladateľa, 
dirigenta, pedagóga 
a národného umelca 
Mikuláša Schneidera-
trnavského.

Základná umelecká škola v Trnave 
je pomenovaná práve po tomto rodá-
kovi, a od roku 2001 usporadúva na 
jeho počesť celoslovenskú interpre-
tačnú súťaž žiakov umeleckých škôl 
Schneiderova Trnava.

Súťaž prebieha každý kalendárny 
rok a v klavírnej hre sa strieda sólo-
vá hra so štvorručnou. Tohtoročný 
16.ročník sa konal 14. apríla a bol 

venovaný štvorručnej hre. Súťažilo sa 
v štyroch kategóriách. ZUŠ, Štefáni-
kova 20, Michalovce, reprezentovala 
dvojica v najmladšej kategórii do 11 
rokov – Martinka Bálintová a Tamar-
ka Mikitová.

Táto prvá kategória bola zastúpená 
najväčším počtom súťažiacich, spolu 
17 dvojíc z celého Slovenska. Poro-
ta mala neľahkú úlohu, ale nakoniec 
rozdala 6 bronzových, 6 strieborných 
a 5 zlatých pásiem. Naše dievčatká sa 
umiestnili v najvyššom – zlatom pás-
me. Hodiny cvičenia boli korunované 
krásnym úspechom nielen pre klavi-
ristky, ale aj pre pani učiteľku Anettu 
Vargovú, ktorá ich pripravovala po 
celý školský rok.

Anetta Vargová 

„Pre prospech a dobro 
dieťaťa.“

Na ZŠ Pavla Horova v Michalov-
ciach prebiehalo 9. apríla školenie 
učiteľov, ktoré bolo zamerané na nové 
nespojité písmo Comenia Script. Je to 
písmo, ktoré sa na našej škole vyučuje 
druhý školský rok a prináša pozitív-
ne odozvy. Základom tohto písma je, 

že podporuje individualitu dieťaťa. Pís-
mo je pre dieťa jednoduché, moderné 
a odpovedá potrebám dnešným pisate-
ľov – detí aj dospelých. Je vhodné aj pre 
ľavákov. Toto školenie už absolvovali 
všetky učiteľky 1. stupňa a vychováva-
teľky ŠKD. Týmto ďakujeme školiteľke 
Andrei Cinegovej z CZŠ Narnia v Bra-
tislave, ktorá toto školenie viedla.

Mgr. Zuzana Gajdošová

Písmo Comenia Script

Dňa 30. apríla oslávi 65. narodeniny 

VALÉRIA SUSLOVÁ
Ku krásnemu sviatku náruč plnú sviežich dní 

s radostnými chvíľami s blízkymi a veľa zdravia 
Ti prajú manžel Pavol, dcéra Iva s rodinou. 

Prababku bozkávajú Darko a Tinka.

blahoželania

Dňa 6. mája oslávi svoje 60. narodeniny 

VIERA NOVÁKOVÁ
Prajeme Ti zdravie, nech naďalej je pevné, 
šťastie i lásku do ďalších rokov života.
Tvoja rodina Nováková

Dňa 23. apríla oslávil krásnych 95 rokov 
milovaný otec, dedko a pradedko 

JÁN DANKO 
rodák zo Senného

Veľa zdravia a Božieho požehnania praje 
dcéra Anička s rodinou.

MáŠ VýuČNý LISt 
A POtRebuJeŠ MAtuRItu?  

Stredná odborná škola v Strážskom otvára 
od 1. 9. 2016 pre absolventov učebných odborov 

nadstavbové štúdium v odbore 6403 L podnikanie 
v remeslách a službách dennou a večernou formou. 

Prihlášku je potrebné podať do 31. 5. 2016 

Prihláška je zverejnená na webovej stránke školy:
www.sosstrazske.wbl.sk

rétorika pred voľbami, ktorá im priniesla 
hlasy nielen mladých a nielen na jednom 
mieste na Slovensku. Hovoria o právach, 
o poriadku, o pomenovaní negatív v sú-
časnej spoločnosti. Určite sa nikto neču-
duje, že politické strany s nimi odmietajú 
komunikovať. Ale čo s voličmi, ktorí im 
dali svoj hlas? Nie všetko sú to len mla-
dí, politicky nezorientovaní a bez život-
ných skúseností. Tu je veľká výzva pre 
politické strany viac sa venovať riešeniu 

občianskych problémov, ako vlastnému 
prezentovaniu sa. Neodkladať riešenie 
najpálčivejších skutočností a neukájať 
sa neplodnými diskusiami. Populizmus 
by nemal skúšať trpezlivosť občanov. Len 
praktické kroky dokážu znížiť úroveň 
skepsy občanov. Len dôveryhodná po-
litika je odpoveďou všetkým politickým 
kaskadérom a šancou pre budúcnosť.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

8. máj – 71 slobodných rokov
dokončenie z 3. strany
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASuJe
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, 
č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, č. 383, zo dňa 17. 6. 2014, č. 53, zo dňa 
28. 4. 2015, č. 89, zo dňa 25. 8. 2015, č. 133, zo dňa 10. 12. 2015, č. 154, 
zo dňa 23. 2. 2016 a č. 172, zo dňa 19. 4. 2016 

ObCHODNú VeReJNú SúŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele p.č. 4950, 
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátnica), postavenej na 
parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), 
postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez 
č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Micha-
lovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, 
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4950, zast. plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, po-
zemku p.C-KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m2, vedenom 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4952, zast. plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-
KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celko-
vej výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/1, druh pozemku za-
stavaná plocha, výmera 8273 m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického 
plánu č. 14328810-61/2015, zo dňa 9. 10. 2015, z pôvodného pozemku p.C-KN č. 
4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu
B) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele p.č. 3267/24, 
pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, o vý-
mere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú evidované 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
C) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod 
touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla 
(sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o vý-
mere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce 
sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. 
Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý 
sa nachádza na Ul. lastomírskej,
D) objektu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej  sú-
pisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy a ná-
dvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, 
ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
E) objektu súpisné číslo 609 na pozemku C-KN parcelné číslo 52, pozemkov C-KN par-
celné číslo 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, a parcelné číslo 52, zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 766 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec.
F) rozostavanej stavby zdravotného strediska bez súpisného čísla, na sídl. SNP.
G) pozemku registra C-KN p.č. 4072/19, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria, výmera 175 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, kata-
strálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157.
H) pozemku registra C-KN, p.č. 1073, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 238 m2, a stavby „Pod kupolou“ na Ul. M. Gorkého, súpisné číslo 2954, druh 
stavby budova obchodu a služieb, popis stavby obchodné priestory, ktorá je posta-
vená na pozemku C-KN, p.č. 1073 (evidovaná kultúrna pamiatka v UKZP č. 4113), 
ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce.
I) novovytvorených pozemkov C-KN, p.č. 1098/2, druh pozemku zastavané plochy, 
výmera 36 m2, p.č. 1097/11, druh pozemku zastavané plochy, výmera 54 m2 a p.č. 
1098/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 7 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli 
na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-128/2016, zo dňa 29. 3. 2016.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 16. mája 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete 
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

tAZS MeStA MICHALOVCe 
oznamujú verejnosti,

že v dňoch 1. 5. a 8. 5. 2016

buDe KúPALISKO 
a SAuNA ZAtVOReNé

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVeReJŇuJe ZáMeR
podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

1. Časť pozemku p. C-KN č. 4353, k. ú. Michalovce o výmere 45,00 m2 
na Ulici Fr. Kráľa v Michalovciach, za účelom užívania ako pridomové 
záhradky, na dobu neurčitú.
2. Časť pozemkov p. E-KN č. 9540/3, E-KN č. 5868/3, E-KN č. 5894/2, E-
KN č.5866/3 k. ú. Stráňany o výmere 40 m2, na Ulici muškátovej-ružovej 
v Michalovciach, na sídlisku SNP za účelom zriadenia detského ihriska, 
na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk   
v hmotnoprávnej lehote, do 16. mája 2016 do 9.oo hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASuJe
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov    

ObCHODNú VeReJNú SúŤAŽ
Na prenájom časti pozemku p.C-KN č. 1512/1, k. ú. Michalovce 
do výmery 700 m2, nachádzajúceho sa v Michalovciach na Ulici 
Gagarinovej, za účelom výstavby parkoviska.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, do 16. mája 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASuJe
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 53, zo dňa 28. 4. 2015    

ObCHODNú VeReJNú SúŤAŽ
na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská, 
určených na individuálnu výstavbu garáží ako predmet odpredaja:
novovytvorené  pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/76 
o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 23 m2, 
č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2 a č. 682/81 o výme-
re 21 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu 
č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 2012.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 16. mája 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie 
dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos. 



� iNZErCia 

malý oznamovateľ

NAVŽDY SMe SA ROZLúČILI...

spoločenská rubrika

Ľudmila Čorejová (75)

Alexander Leitner (79)

Slavka Maskaľová (41)

Mária Filipová (83)

Mária Poľašková (59)

Eva Varadyová (80)

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou 

EVOU VÁRADYOVOU
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
manžel a smútiaca rodina

poďakovanie

Dňa 2. mája uplynie 15 rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustil milujúci manžel, 

otec, brat a švagor 

LADISLAV KOČIŠ
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka, dcéra a celá rodina

n	9. máj od 8.00 do 17.30 hod., úsek: Ulica agátová č. d. 64, č. d. 
62, č. d. 60, č. d. 58.

n	11. máj od 8.00 do 12.30 hod., úsek: Ulica močarianska hl. 
cesta, č. d. 130 - 194 (párne čísla domov), č. d. 163 – 119 
(nepárne čísla domov), č. d. 1658.

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 27. apríla 2016 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

PhDr. JÁN BIAČKO
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Ďakujeme.
S láskou a úctou spomína rodina.

Dňa 26. apríla uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý otec a dedko 

Ing. FRANTIŠEK FRIDRICH
Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou a úctou spomínajú 

dcéry Olga, Katarína a syn František s rodinami

spomienky

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva...
Dňa 3. mája uplynie rok od úmrtia 
drahého manžela, otca, dedka 

ALEXANDRA ZÁLEŠÁKA
Venujte mu tichú spomienku.

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2 

v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie.  
Tel.: 0908 446 411

n	ZO Majetkár (Kapušianska ulica) ponúka na prenájom voľné 
záhradky. Informácie na tel.: 056 6423785

n	Prenajmem 3-izbový byt na Sídlisku SNP v Michalovciach. 
Tel.: 0907 970 595 

n	Predám poschodový RD v Michalovciach, blízko centra, dobrá 
lokalita. Cena po dohode. Informácie na t. č. 0905 338 143

n	Starší manželia kúpia v Michalovciach 2-izbový byt. Platíme 
v hotovosti. Tel.: 0948 031 202

n	Predám alebo prenajmem záhradku v záhradkárskej oblasti 
Vrbiny – pri Laborci. Cena dohodou. Tel.: 0915 344 175

n	Predám stavebný pozemok v Michalovciach, Ulica 
močarianska, 2 000 m2. Cena dohodou. Tel.: 0918 360 300

n	Predám 3-poschodovú chatu na Lúči, 8 árov, tichá časť, 
49 900 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám pozemok v Michalovciach na Ulici zeleninárskej 
o výmere 1 165 m2, 29 900 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám 2-izbový byt, Ulica Kuzmányho, bez balkóna, 52 m2, 
29 300 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám 2-izbový byt v Sobranciach, Námestie slobody, 
pôvodný stav, 18 500 €. Tel.: 0915 868 636

n	Predám 2-poschodovú murovanú chatu na Medvedej hore, 
375 m2, 45 900 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám 2-izbový byt, Ulica Murgašova, rekonštruovaný, 
50 m2, 32 500 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám lukratívne pozemky na Sídlisku SNP v Michalovciach, 
10 001 m2, šírka 33 m. Cena dohodou. Tel.: 0915 868 636

n	Predám pozemok v Michalovciach, Ulica lastomírska 
o výmere 2 067 m2, cena 16,50 €/m2. Tel.: 0908 282 016

n	Predám zrovnávačku. Cena 100 €. Tel.: 0908 282 016

Rôzne
n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám gaučovú súpravu + 2-x kreslo. Gauč je rozkladací 

na spanie pre 2 osoby, cena 50 €. Tel.: 0905 356 762
n	Predám pšenicu. Tel.: 0904 495 925
n	Predám nový, zabalený dvojpanelový radiátor, typ 20K4 600 x 

1 800. Cena 55 €. Tel.: 0910 672 127
n	Predám biele plastové stoličky (4 ks) a okrúhly stôl, priemer 

90 cm. Cena 28 €. Tel.: 0910 672 127
n	Predám 3-radličný pluh, málo používaný. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 534 726

Práca
n	Prijmeme technika s praxou v oblasti údržby strojov 

a slaboprúdovej techniky. Náplňou práce je servis strojov, 
technické zabezpečenie chodu prevádzky, finančné zúčtovanie, 
práca s interným softwarom. Bližšie informácie: 0905 647 032

HĽADáMe PRACOVNíČKu NA 32 HODíN 
MeSAČNe, eVIDOVANú NA úRADe PRáCe, 
SOCIáLNYCH VeCí A RODINY DO HeRNe 

MC DRObeC – MAteRSKé CeNtRuM NA ZŠ, 
KRYMSKá (7. ZŠ)

Požadujeme kladný vzťah k deťom a kreativitu, pedagogické vzdelanie 
výhodou. V prípade záujmu pošlite žiadosť a stručný motivačný list 

e-mailom: mcdrobec@centrum.sk



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Majster sloveNsKa 
v KUltUristiKe
ŠK Zemplín Michalovce silový 
trojboj znovu dominoval 
na Majstrovstvách Slovenska, ktoré 
sa konali dňa 9. apríla v Starej 
Ľubovni v kulturistike. V kategórii 
do 65 kg sa umiestnil Martin 
Mišovčík, ktorý sa stal majstrom 
Slovenska a obhájil titul z minulého 
roka. Druhý štartujúci Lukáš 
Luterán, ktorý je nováčik v našom 
oddieli, v tvrdej konkurencii 
z dvanástich štartujúcich skončil 
na siedmom mieste. 

Ladislav Lechan 

atletika
XXXii. roČník Podvihorlatského maratÓnu
Xiv. roČník michalovského PolmaratÓnu
i. roČník PolmaratÓnskej ŠtaFety 
1. 5., 14.00 hod., Nám. osloboditeľov 30 

Štart olymPijskej Pochodne
1. 5., 13.50 hod., Nám. osloboditeľov 30 
Info: www.michalovce.preteky.com/

basketbal
i.bk d – rožŇava 
30. 4., 17.00 hod., II. Liga Východ – muži; športová hala GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
mFk ZemPlín - Fk senica
30. 4., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 30. kolo

mFk ZemPlín – PodbreZová 
30. 4., 11.00 hod. – Dôvera I. LSD U19

mFk ZemPlín – PodbreZová
7. 5., 11.00 a 13.15 hod. – Dôvera I. LMD U17,U16 

mFk ZemPlín – 1. Fc tatran PreŠov 
1. 5., 10.30 hod., I. liga žiačok U15 Východ – 11. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

aFk toPoľany – oŠk tuŠice tnv
1. 5., 16.30 hod., VI. liga Západ muži – 20. kolo, Topoľany

aFk toPoľany – tj družstevník moravany 
8. 5., 16.30 hod., VI. liga Západ muži – 21. kolo, Topoľany 
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

tj sokol moČarany – mFk Čierna nad tisou 
1. 5., 16.30 hod., V. liga mužov – 20. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

hádzaná
hk iuventa – bemaco Šsk slŠ PreŠov
29. 4., 17.30 hod. – 1. zápas semifinále play-off
30. 4., 17.00 hod. – 2. zápas semifinále play-off
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

jazdectvo
jarná cena michaloviec
15. ročník 
1. 5., 10.00 hod., Park mieru
Info: Mgr. Martin Bulík, tel.: 0905 284 244

strelectvo
Pretek ku dŇu víťaZstva nad FaŠiZmom
strelecký viacboj 
8. 5., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe; strelnica
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

volejbal
o Pohár Primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých 
26. 4., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 21. kolo
Mestská volejbalová liga dospelých „O pohár primátora mesta“
3. 5., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 22. kolo
Info: www.vkmichalovce.sk

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASuJe
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov    

ObCHODNú VeReJNú SúŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach,
g) Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach,
h) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 16. máj 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Open liga SZKb 
v kickboxe 2016

V apríli sa pod našou usporiada-
teľskou taktovkou a záštitou SZKB 
konalo druhé kolo Open ligy SZKB 
v kickboxe 2016. Za účasti 222 
štartujúcich z 22. klubov a troch 
krajín (POL, UKR, SVK) odštarto-
vali zápasy na tatami aj v ringu. Náš 
Športový Kickbox klub Michalovce 
reprezentovali 7 pretekári. Nováči-
kovia Miška Tomková, Aurel Gu-
berčík a Daniel Ďurečko a skúse-
nejší pretekári Peter Knapo, Marko 
Babuka, Karel Svobodník, Vasyl 

Klevlyanyk. Spolu získali 14 me-
dailí, z toho 3 zlaté, 7 strieborných 
a 4 bronzové. Z 22 zúčastnených 
klubov sa náš umiestnil v tomto 
kole na treťom mieste. Ďakujeme 
reklamným partnerom: DKB-KS, 
s.r.o., Michalovce, Insi, s.r.o., Mi-
chalovce, Mesto Michalovce, Re-
štaurácia Staničná, Michalovce, 
Hotel Družba, Michalovce. Rovna-
ko ďakujeme všetkým zúčastneným 
ako aj divákom za hojnú účasť.

Elena Takáčová V.


