
Z á p i s n i c a  
 

zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Michalovce, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 26. februára 2013 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

v Michalovciach 
______________________________________________________________ 

 
 

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 XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Michalovce otvoril primátor mesta 
Viliam ZAHORČÁK privítaním poslancov.  
 
Ďalej na tomto zasadnutí MsZ privítal: 

‐ zástupcu primátora MUDr. Bančeja 
‐ prednostu MsÚ Ing. Vasiľa 
‐ hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú 
‐ zástupcu prednostu MsÚ JUDr. Doriča 
‐ riaditeľov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce 
‐ vedúcich zamestnancov MsÚ a mestských organizácií 
‐ zástupcov médií a ostatných prítomných. 

 
Konštatoval,  že  na  tomto  zasadnutí  MsZ  je  prítomných  18  poslancov  (stav  na 

začiatku  rokovania MsZ)  a  že  XIV.  zasadnutie MsZ  je  uznášania  schopné.  Zároveň 
informoval, že z tohto zasadnutia MsZ sa z dôvodu choroby ospravedlnili poslanci Mgr. 
Ján Eštok a MUDr. Tibor Prunyi.  

 

PROGRAM: 
Primátor poznamenal,  že návrh programu  rokovania MsZ poslanci majú uvedený na 
písomnej pozvánke, ktorá im bola doručená spolu s ostatnými materiálmi na rokovanie 
MsZ  (písomná  pozvánka  tvorí  prílohou    č.  2  zápisnice).    Poprosil  poslancov,  aby  sa 
k tomuto programu rokovania MsZ vyjadrili. 
 

Keďže  k tomuto  programu  rokovania   MsZ  neboli    predložené    iné  návrhy, 
primátor dal hlasovať o návrhu programu  rokovania XIV.  zasadnutia MsZ    tak ako  je 
uvedený v písomnej pozvánke:   
(hlasovanie č. 1) 
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za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 
‐ Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania XIV. zasadnutia MsZ  
bol  schválený tak,  ako bol predložený.  

 
 
Za overovateľov  zápisnice o priebehu  rokovania XIV.  zasadnutia MsZ primátor  

určil týchto poslancov:   
 

1. Mgr. Martina    N e b e s n í k a  
2. Ing. Jaroslava   K a p i t a n a  

 
 

Ďalej  informoval,    že  zo  zasadnutí    MsR,  ktoré  sa  uskutočnili  dňa  
22.  januára 2013 a 12. februára 2013,   sú  informátormi   poslanci  Ing. Vladimír Braník 
a PhDr.  Jana  Cibereová.  Poprosil  menovaných  poslancov,  aby  zaujali  miesto  za 
predsedníckym stolom.  
 

 

BOD č. 2:  
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta Viliam Zahorčák odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej 
komisii pracovali poslanci:   
 

‐ MUDr. Ľubomír Rohoň 
‐ MUDr. Anton Rudáš 
‐ MUDr. František Zitrický 

 
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej  komisie 
v zmysle predloženého návrhu: 
(hlasovanie č. 2) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci  
 
‐ Primátor konštatoval, že návrhová komisia, tak ako bola predložená, bola schválená, 
t.j.  v zložení: pán poslanec  Nebesník, pán poslanec Rudáš, pán  poslanec Zitrický. 

 
 
 
BOD č. 3: 
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce 
za obdobie: január – február 2013  
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  
‐ Materiál predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák. 
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Na  rokovaní  MsZ  v úvode  tohto  bodu  primátor  Viliam  Zahorčák    informoval,  že 
v uvedenom období sa uskutočnili dve zasadnutia, a to 22. januára   a 12.  februára 
2013,  na  ktorých  boli  prijaté  uznesenia  k bodom,  ktoré  sú  viacmenej  aj  bodmi 
rokovania  tohto mestského  zastupiteľstva.  „Čiže  väčšina    uznesení   MsR  smerovala 
k tomu, aby tieto materiály boli aj bodmi rokovania tohto zasadnutia MsZ, ale boli aj 
také body, ktoré sú v kompetencii mestskej rady.“ 
 
 
R o z p r a v a :
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky  ani   iné návrhy 

NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b  e  r   i  e        n  a        v  e  d  o  m   i  e  
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: 
január – február 2013. 

Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 3) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo predložené, bolo   
   schválené. 
 
 

BOD č. 4: 
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach za II. polrok 2012 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
‐ Predkladateľom tejto správy bol primátor mesta Viliam Zahorčák. 
 
Pri  uvedení  tohto  bodu    primátor  konštatoval,  že  väčšina  uznesení,  tak  ako  majú 
poslanci  uvedené v materiáli, bola splnená  a že sú  aj také, najmä majetkovej povahy, 
ktoré sú v plnení. 
 
R o z p r a v a :
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 

NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie MUDr.  Ľubomír  Rohoň 
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    
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce  za II. 
polrok 2012. 

Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 4) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 5: 
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predlože‐ 
ných na XIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 14. 12. 2012 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 
‐ Informatívnu správu predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák. 
 
Pri  uvedení  tohto  bodu  primátor  informoval,  že    boli  predložené  v podstate  dve 
interpelácie a že na obidve boli včas dané písomné odpovede. 
 
R o z p r a v a :
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky  ani   iné návrhy 

NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie MUDr.    Ľubomír  Rohoň 
v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XIII. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 14. 12. 2012. 

Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 5) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 6: 
Správa o výsledkoch kontroly 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 
‐ Správu predkladala hlavná kontrolórka Ing. Marta Bobovníková. 
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Predmetný bod na rokovaní  MsZ uviedla hlavná kontrolórka Ing. Marta 
Bobovníková: 
Konštatovala, že túto správu predkladá mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom  
o obecnom  zriadení  a že od posledného  zasadnutia MsZ  vykonala 5  kontrol.  Stručne 
uviedla, na čo konkrétne boli jednotlivé kontroly zamerané.  
Ďalej  podotkla,  že  výsledky  z troch  kontrol  majú  poslanci  uvedené  v tejto  správe. 
 „Výsledky  z dvoch  kontrol    ‐  z  kontroly  plnenia  uznesení  MsZ  v Michalovciach  a  
z  kontroly  plnenia  opatrení  z vykonaných  kontrol,  majú  poslanci  uvedené  v ďalšej 
správe,  ktorú  takisto  predkladám  tomuto  MsZ,  a to  v správe  o kontrolnej  činnosti  
za II. polrok 2012.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky  ani   iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie MUDr.  Ľubomír  Rohoň  
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: 23 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 2012 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 
‐ Predkladateľkou správy bola Ing. Marta Bobovníková, hlavná  
   kontrolórka, 

 
Na rokovaní MsZ tento bod takisto uviedla hlavná kontrolórka Ing.  Marta 
Bobovníková: 

Konštatovala že správu predkladá v súlade so zákonom o obecnom zriadení a že 
tak  ako  už  uviedla  v predchádzajúcej  správe,  bola    prevedená  a vykonaná  kontrola 
uznesení MsZ, že uznesenia, ktoré boli čiastočne splnené resp. nesplnené,  sú uvedené 
v prvom bode predloženej správy a ostávajú v sledovaní na I. polrok 2013 
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Ďalej uviedla, že v   druhej  časti predkladá mestskému prehľad o spracovaných 
stanoviskách,  že  v II.  polroku  2012  spracovala  dve  stanoviská,  z ktorých  jedno  bolo 
k zmene  rozpočtu Mesta Michalovce  na  rok  2012  a druhé  stanovisko  bolo  k návrhu 
viacročného rozpočtu Mesta Michalovce  na roky 2013 – 2015.  

„Tretia časť správy stručným spôsobom popisuje vykonané kontroly, opatrenia 
prijaté  samotným  kontrolovaným  subjektom  i vedením  mesta  a ich  plnenie.   
V II. polroku 2012 bolo vykonaných  23  kontrol  a na  základe    zistení bolo prijatých 28 
opatrení. 

Počas  roka  2012  bolo  spolu  vykonaných  23  kontrol,  z toho  
4  kontroly  boli  ukončené  záznamom,  tam  nebolo  potrebné  prijímať  opatrenia. 
Kontroly,  ktoré  boli  ukončené  správou,  tam  bolo  v roku  2012  prijatých  74  opatrení. 
Opatrenia ktoré boli čiastočne splnené, prípadne nesplnené, ostávajú v sledovaní na I. 
polrok 2013.  

V   štvrtej  časti  správy  vám  predkladám  prehľad  o počte  a druhu  písomných 
sťažností evidovaných na útvare hlavnej kontrolórky. Za rok 2012 bolo evidovaných 25 
sťažností, z toho 2 sťažnosti boli odložené,  9  sťažností  bolo  opodstatnených  a 14 
sťažností bolo neopodstatnených. V  druhom polroku  2012  evidujeme    11  sťažností, 
z toho 4 sťažnosti boli opodstatnené a 7 sťažností  neopodstatnených.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky  ani   iné návrhy 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie MUDr.  Ľubomír  Rohoň  
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 2012. 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 7) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo  
   schválené. 
 
 
 
BOD č. 8: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Michalov‐ 
ciach o letných terasách 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
‐ Predkladateľkou návrhu bola Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ, ktorú primátor ospravedlnil z neúčasti na tomto 
zasadnutí na MsZ zo zdravotných dôvodov.    
Na zasadnutí MsZ ju  zastupovala  jej zástupkyňa Ing. Helena Francúzová. Okrem nej 
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sa prerokovania návrhu VZN o letných terasách  zúčastnil aj spracovateľ tohto návrhu 
Ing.  Pavol  Kolbenhayer,  pracovník  odboru  výstavby,  životného  prostredia 
a miestneho rozvoja.  

 
Na zasadnutí MsZ tento bod  uviedol primátor Viliam Zahorčák: 
Konštatoval, že všeobecne záväzné nariadenie mesto už má, využívalo ho a opieralo sa 
o neho aj v predchádzajúcom roku. Aplikačná prax ukázala potrebu zmenu niektorých 
bodov,  doplnenie  niektorých  bodov,  ale  aj  vypustenie  niektorých  bodov.  Konkrétne 
mám  na  mysli  terasy,  ktoré  sú  pevne  spojené  so  zemou.  A čo  je  ale  také 
najpodstatnejšie, detailnejšie sa tu hovorí o umiestňovaní letných terás a o celom tom 
procese, na základe ktorého  je možné uplatniť si   žiadosť o výstavbu  letnej  terasy, aj 
žiadosť o  jej  samotnú realizáciu umiestnenia.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Stanislav Gaľa: 
Mal  otázku  k bodu  k bodu  6.1  na  str.  3.  Zároveň  konštatoval,  že  vcelku  je materiál 
zrozumiteľný a dá sa z neho vyčítať všetko, čo by sme potrebovali. 
Otázka sa týkala čl. 6 – Podmienky zabratia a užívania verejného priestranstva letnými 
terasami, kde v bode 6.1. sa píše: LT  je možno zriadiť  len vo väzbe na povolenú stálu 
prevádzku, atď. a potom   na  str. 6 v čl. 8 – Osobitne podmienky, v bode 8.1  sa píše: 
Žiadateľ môže mať len jednu terasu, atď.   
V tejto  súvislosti položil otázku,  že ak má  žiadateľ dve prevádzky,  či potom platí bod 
6.1. ? 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Odpovedal, že áno.   „Táto  letná terasa  je naviazaná na tú prevádzku stálu, čiže môže 
mať aj dve, pokiaľ má dve prevádzky. Každá prevádzka – jedna terasa.“     
 
(rozprava ukončená)  
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie MUDr.  Ľubomír    Rohoň  
v tomto znení: 
                 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva  v Michalovciach o letných 
terasách. 
 
Nasledovala prezentácia poslancov pred hlasovaním  o uznesení:  
‐ prezentovalo sa 23 poslancov. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 8 ) 
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za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, a teda aj toto všeobecne záväzné  
   nariadenie boli schválené.  
 
 
 
BOD 9: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Michalovce o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v meste Michalovce 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 
‐ Materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí  
  MsÚ. 
 
Na rokovaní MsZ  tento bod uviedol predkladateľ  materiálu Ing.Jasovský: 
Informoval,  že  v súčasnosti  Mesto  Michalovce  poskytuje  v oblasti  samosprávnej 
pôsobnosti  jednorazovú  sociálnu  pomoc  občanom  v zmysle    VZN  MsZ  č.  89,    ale 
vzhľadom  na  aktuálne  platnú  legislatívu  v tejto  oblasti,  jedná  sa  predovšetkým 
o existujúci  zákon  599  o pomoci  v hmotnej  núdzi,  je  potrebné  zaktualizovať  znenie 
súčasného VZN.  
Ďalej  konštatoval,  že  v dôvodovej  správe  sú podrobne  rozpísané navrhované úpravy 
VZN a že mestský úrad  ‐ odbor  sociálnych vecí navrhuje vydať nové VZN kvôli  lepšej 
prehľadnosti  a praktickejšie  používanie,  tak  ako  je  to  uvedené  v predloženom 
materiáli. 
 
 
R o z p r a v a :  
 
MUDr. Ján Paľovčík: 
Informoval,  že  daným  návrhom  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  zaoberala  aj 
komisia  sociálnych  vecí  a rodiny  a odporúča  mestskému  zastupiteľstvu  navrhované  
všeobecne záväzné nariadenie prijať. 
  
( rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie MUDr.  Ľubomír    Rohoň 
v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
1.  S c h v a ľ u j e  
     Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestského  zastupiteľstva  v  Michalovciach 

o poskytovaní  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalovce. 
 
2.  U k l a d á 
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     Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu odboru sociálnych vecí: 
     Vydať plné znenie predmetného VZN o poskytovaní jednorazovej  
  dávky   v hmotnej núdzi  v Meste  Michalovce.           
                                        Z:  Ing. Ján Jasovský                            
                                                                                                           T:  marec 2013 

                    
 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto uznesení: 
‐ prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 9) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie i  všeobecne záväzné nariadenie,  
  tak ako  boli predložené,  boli schválené. 
 
 
 
 
 
 
BOD č. 10: 
Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia MsZ  v Michalovciach  o určení 
príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú 
úhradu  výdavkov  v materských  školách,  v základnej  umeleckej  škole, 
v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, 
v školských  jedálňach  pri materských  školách  a pri  základných  školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 
‐ Materiál predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva,     
  kultúry a športu MsÚ Michalovce. 
 
Na rokovaní MsZ  tento bod uviedla predkladateľka materiálu ‐  vedúca odboru Ing. 
Katarína Poláková: 
Informovala,  že  návrh  tohto  VZN  je  predložený  z dôvodu  zmien  niektorých  zákonov 
v závere  roka,  ktoré  nám  ukladajú  niektoré  povinnosti  a možnosti  zapracovať  do 
všeobecne  záväzného  nariadenia  o určení  výšky  príspevku.    Konštatovala,  že  tento 
návrh VZN upravuje: 
 
1.  Názov, čo sa týka školských stredísk záujmovej činnosti pri základných školách, kde 

zo zákona sa tieto strediska stali centrami voľného času od 1. januára 2013, teda už 
nie  sú  v tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  poplatky  za  školské  strediská 
záujmovej činnosti, ale za centrum voľného času vo výške 1 € mesačne.   
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2.  Ďalšou  zmenou  v tomto  VZN  je  výška  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu     
      výdavkov  v MŠ.  U detí  vo  veku  od  2  do  3  rokov  sa  tento  príspevok  
      upravuje  na  10  €    mesačne    a  v špeciálnej    triede,  ktorú  máme  v MŠ  
      na  Ul.  Vajanského,  je  táto  úprava  príspevku  zo  16  €  na  17  €  mesačne.  
      Ďalej  u detí  vo  veku  od  2  do  3  rokov,  kde  takisto  v rámci  vyhlášky  je  
     dané, je poplatok za  dieťa do 3 rokov 60 €/mesiac. 
 
 ‐  Ďalej,  čo  sa  týka  školských  jedální,  tam  sa  zavádza  nový  príspevok  na  
      režijné náklady   vzhľadom na zvýšenie výdavkov mesta a obcí v tejto sfére   a tam  
      za jedno jedlo bude príspevok 10 centov.   
 
p. Viliam Zahorčák: 
Poďakoval vedúcej  odboru za uvedenie materiálu a skôr než otvoril rozpravu k tomuto 
bodu, poznamenal:   
Tie  finančné  zmeny,  tie  zaokrúhlené  ani  nemajú  veľký  dopad    na  našich možných 
klientov. Tou najvýraznejšou zmenou je zmena poplatku v MŠ za detí od 2 do 3 rokov – 
tam  je to navýšenie výrazné a je to spôsobené tým, že my máme v meste zariadenie, 
ktoré poskytuje takéto služby,  je to denný stacionár  ‐  ľudovo tomu hovoríme   detské 
jasle, kde poplatok pre deti, práve za tieto deti je 60 €/mesiac.  
Stretávame  sa  s tým,  že  rodičia,  keď  dieťa  dovŕši  2  roky,  deti    z tohto  zariadenia 
vyberajú  a umiestňujú  ich  do materských  škôl,  kde  ten  poplatok  bol  výrazne  nižší. 
Preto je náš návrh taký, aby sme ten poplatok dali na rovnakú úroveň,  aj tu aj tu, aby 
to bolo 60 €/mesiac s tým, že istej špekulatívnosti by sme predišli. 
 
R o z p r a v a : 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda komisie: 
Informoval, že týmto návrhom sa   na svojom zasadnutí zaoberala aj komisia školstva,  
mládeže a športu. „Stotožňuje sa  s obsahom  tohto materiálu a odporúča  návrh tohto 
všeobecne záväzného nariadenia prijať.“ 
 
Ing. Stanislav Gaľa: 
Vrátim sa k návrhu, ktorý práve odprezentoval  pán primátor, a to je príspevok za dieťa  
v MŠ vo veku od 2 do 3 rokov, kde je príspevok navýšený na 60 €/mesiac.   
Opýtam  sa,  lebo  nemám  takú  vedomosť,  že  ak  boli  deti  vo  veku  od  2  do  3  rokov 
umiestnené  v detských  jasliach,  či  tam mali nejaké  špeciálne podmienky na  to a   ak 
áno, či tie podmienky sa  prenášajú aj do tej MŠ? Alebo ako to je, keď tam bude dieťa 
vo veku od 2 do 3 rokov? 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Odpovedal, že naše zariadenia sú stavané tak, že deti do 3 rokov by mali byť v tých  tzv. 
detských jasliach. „Je možné v zmysle  zákona, aby boli deti nad 2 roky umiestňované aj 
do materských škôl, avšak tieto deti si vyžadujú väčšiu starostlivosť ako deti nad 3 roky. 
Ak to môžem povedať tak  ľudovo,  jedno takéto dieťa   si vyžiada starostlivosť ako dve 
deti staršie nad 3 roky.  Čiže ja si preto myslím, že prednostne by mali ísť tieto deti  do 
tzv. detských  jaslí   a len vo výnimočných prípadoch do materskej  školy,  lebo  tam by 
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mali byť deti nad 3  roky  s tým,  že pokiaľ budú  tam,  čo  zákon umožňuje, a teda aj  tá 
vyššia starostlivosť, teda aby bol ten poplatok  taký ako v zariadení tzv. detských jaslí.“ 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie    ‐  poslanec  MUDr.  
Ľubomír Rohoň, v tomto znení: 
                 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestského  zastupiteľstva  v Michalovciach  o určení 
príspevku  od  zákonného  zástupcu  dieťaťa/žiaka  a dospelých  na  čiastočnú  úhradu 
výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, 
v centrách voľného  času pri  základných  školách, v školských  jedálňach pri materských 
školách a pri základných školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta Michalovce. 
 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto uznesení: 
prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 10) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie i  všeobecne záväzné nariadenie  boli schválené 
tak, ako boli predložené.  
 
 
 
BOD č. 11: 
Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  MsZ  v Michalovciach 
o podmienkach  prideľovania  nájomných  bytov  v objektoch  škôl,  resp. 
objektoch pôvodne určených  pre  školy a školské zariadenia 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 
‐ Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom. 
 
Pri uvedení  tohto bodu na    rokovania MsZ predkladateľ materiálu  Ing.  Jozef Doležal 
konštatoval,  že  Mesto  Michalovce  je  vlastníkom    samostatných  bytov  aj  mimo 
bytových domov, že  tieto byty sa nachádzajú v objektoch škôl a školských zariadení a 
že  zámerom  navrhovaného  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  riešiť  zjednotenie 
podmienok prideľovania týchto nájomných bytov.  
„Tieto  byty  budú  prideľované  do  nájmu  žiadateľom  podľa  jednotne  stanovených 
kritérií s prihliadnutím na požiadavky škôl a školských zariadení. Jedná sa o 10 takýchto 
bytov, z ktorých v súčasnosti je 8 obsadených a 2 tieto byty  sú neobsadené.“  
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R o z p r a v a :  
 
Ing. Jozef Bobík: 
Mal otázku, či by nebolo vhodné zjednotiť postup aj pri iných nehnuteľnostiach? „Lebo 
myslím  si,  že  máme  v meste  aj  byty,  ktoré  sú  v iných  zariadeniach  alebo  v iných 
objektoch ako sú školy. Nie je ich veľa, ale sú také, ktoré sú možno mimo bytový fond. 
Mám na mysli  futbalový štadión, kde  je  jeden byt a možno sú aj ďalšie. Či by nebolo 
vhodné ich zakomponovať do tohto VZN,  alebo či ich nedať osobitne?“ 
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  rieši  len  byty,  ktoré  sú  v  objektoch  škôl.  Toto, 
o čom  hovoríte,  je možné  o tom  diskutovať  v budúcnosti,  ale momentálne  VZN  to 
nerieši. Ani ja osobne by som nenavrhoval do tohto VZN to zakomponovať. 
 
MUDr. Jozef Makohus: 
Konštatoval, že filozofiou navrhovaného všeobecne záväzného nariadenie okrem iného 
je  aj  to,  aby  prednostne  boli  riešení  tí  žiadatelia,  ktorí  vykonávajú  prácu  pre  školy 
a školské zariadenia, prípadne pre mesto.  „Podľa dikcie § 6 ods. 2 písm. a) môže to byť 
iba občan, ktorý je občanom mesta a je prihlásený k trvalému pobytu v meste. Myslím 
si, že keď školy, školské zariadenia alebo mesto majú takého zamestnanca, s ktorým sú 
spokojní a od ktorého chcú, aby v takomto byte býval,  ale má trvalého bydlisko mimo 
mesta Michalovce, mali by sme upraviť to všeobecne záväzné nariadenie, aby v tomto 
byte mohol bývať  aj občan mimo  trvalého pobytu  v meste Michalovce.  Teda dávam 
návrh, aby  sme v § 6 ods. 2 v poslednej vete vsunuli  písmeno „a“ ‐ to znamená, že na 
takého  žiadateľa  sa  nevzťahuje  okrem  iného  písm.  a),  čiže  nemusí  byť  občanom 
mesta.“  
 
p. Viliam Zahorčák: 
Poznamenal,  že  po  doplnení  písmena  „a“  v  danej  vete,  ak  to  MsZ  schváli,  bude 
predmetný text znieť: Na takého žiadateľa sa nevzťahuje § 6, ods. 2 písm. a)a d). 
 
Ing. Jozef Doležal: 
Reagoval na tento návrh pána poslanca,  že je možné na základe schválenia mestským 
zastupiteľstvom  to zakomponovať do tohto VZN. 
 
p. Rudolf Klein, predseda komisie bývania: 
Informoval,  že  komisia  bývania  na  svojom  zasadnutí  20.  februára  t.r.    sa  zaoberala 
návrhom  predmetného  všeobecne  záväzného  nariadenia  a odporúča  mestskému 
zastupiteľstvu  schváliť  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia    o podmienkach  
prideľovania nájomných bytov v objektoch škôl, resp. objektoch pôvodne určených pre 
školy a školské zariadenia. 
 
(rozprava ukončená) 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň    informoval MsZ, že návrhovej komisii bol 
doručený  jeden  doplňujúci  návrh,  a to  od  pána  poslanca  Makohusa  v znení,  aby 
v tomto návrhu VZN v § 6 ods. 2 písm. a) bolo v poslednej vete doplnené písmeno „a“, 
takže po tomto doplnení znenie v danom odstavci bude znieť:    
Na takého žiadateľa sa nevzťahuje § 6, ods. 2 písm. a) a d). 
 
Primátor mesta  Viliam Zahorčák dal o tomto doplňujúcom návrhu hlasovať: 
(hlasovanie č. 11) 
za: 23, proti. 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
‐ Primátor konštatoval, že všeobecne záväzné nariadenie sa takto  
   doplní. 
 
 
Ďalej predseda návrhovej  komisie MUDr. Ľubomír Rohoň predniesol návrh na 
uznesenie už  doplnený o schválený doplnok: 
               
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1.   S c h v a ľ u j e   

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestského  zastupiteľstva  v Michalovciach  
o podmienkach  prideľovania  nájomných  bytov  v objektoch  škôl,  resp.  objektoch 
pôvodne  určených  pre  školy  a školské  zariadenia,    s doplnkom    v §  6  ods.  2  
v poslednej vete  o text písm. a) ‐  pred písm. d). 

 
2.   U k l a d á : 
      Vydať Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prideľovania nájomných bytov 

v objektoch škôl, resp. objektoch pôvodne určených pre školy a školské zariadenia. 
                      
                                                                                                      Z: Ing. Doležal, ved. odb. HsM 
                                   T: február 2013 
 
Nasledovala prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto uznesení: 
‐ prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č.12) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor konštatoval, že uznesenie i  všeobecne záväzné nariadenie, tak ako boli 
predložené, boli schválené. 

 
 
 
BOD č. 12: 
Správa o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polícii Michalovce 
a stave kriminality na území mesta Michalovce za rok 2012 
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‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 
‐  Správu predkladal náčelník MsP Michalovce JUDr. Dušan Šanta. 
‐  Prerokovania  tohto  bodu  sa  zúčastnil  aj  prizvaný  riaditeľ  OO  PZ    
      v Michalovciach  JUDr.  Peter  Valach,  ktorý  sa  sčasti    na  spracovaní  
      predmetnej správy  tiež podieľal.  
 
 
Predmetný bod na rokovaní MsZ uviedol náčelník MsP Michalovce  JUDr. Dušan Šanta: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!  

Predkladám  správu  o stave  verejného  poriadku,  činnosti  Mestskej  polícii 
Michalovce a stave kriminality na území mesta Michalovce za rok 2012.  
V správe  sú  vyhodnotené  jednotlivé  oblasti  našej  činnosti  a sú  porovnané 
s predchádzajúcimi  rokmi.  Môžeme  konštatovať,  že  stav  činnosti  MsP  bol  na 
požadovanej úrovni, nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti  ani k vážnemu narušeniu 
verejného poriadku.  

Ak dovolíte, spomeniem ešte  jednu vec, ktorá v správe nie  je uvedená a súvisí 
to  s verejným poriadkom.  Iste  si  spomínate na  tuláka ovešaného  igelitkami, ktorý  sa 
niekoľko  rokov  pohyboval  po  našom  meste  a svojím  výzorom  aj  správaním 
znepríjemňoval  život  našim  občanom.  V spolupráci  s pánom  Doričom,  cestou 
okresného súdu, v spolupráci s psychiatrickou nemocnicou a vyšším územným celkom 
sme našli spôsob a tohto človeka  sme umiestnili do Domu sociálnych služieb v Šemši.  
Považujem to za veľmi pozitívnu vec, nakoľko to bola zlá vizitka pre naše mesto.  
  
 
R o z p r a v a :  
 
MUDr. František Zitrický: 
Vzniesol pripomienku k str. 16 predloženej správy, k tabuľke ostatná kriminalita. 
 ‐ Poprosil    zástupcu polície, prítomného  riaditeľa OO PZ v Michalovciach, aby polícia 
trvale   venovala  zvýšenú pozornosť kriminalite na úseku drog a drogových  závislostí, 
nakoľko  v tomto  ukazovateľovi  je  nepriaznivý  vývojový  trend.    Nehovorím,  že  je  to 
špecialita  michalovská,  ale  je  to  fakt,  s ktorým  musíme  trvale  bojovať,  aby 
nedochádzalo  k nárastu drogových  závislostí a s tým  súvisiacich    kriminálnych aktivít. 
K celkovej  správe  nemám    nejaké  vážne  pripomienky,  len  by  som  nabádal,  aby  sa 
v rámci  jednak tých preventívnych aktivít, ktoré má, aby sa venovala tejto kriminalite  
 
p. Viliam Zahorčák: 
Nemožno  povedať,  že  by  v tomto  smere  boli    príslušné  orgány  polície  nečinné. 
Nakoniec boli  aj medializované,  čo  sa  týka prevencie,  isté  aktivity   mestskej polície, 
štátnej  polície  a iných  zložiek,  keď  robili  takú  preventívnu  kontrolu  v pohostinských 
zariadeniach a o záveroch bola  verejnosť informovaná. Určite na každom  úseku sa dá 
urobiť  aj  viac  a stále  vnímame,  že  to  ohrozenie  všeobecné  je.  Je  to  najmä  to,  čo 
hovoríte,  pán  poslanec,  že  je  väčšie.    Treba  povedať,  že  na  to  sú  aj  špecializované 
zložky protidrogovej polície alebo zameranej na tú protidrogovú činnosť. Verím, že aj 
s nimi súčinnosť je, čo sa týka našej polície, resp. štátnej polície. 
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JUDr.  Peter  Valach,  riaditeľ  Okresného  riaditeľstva  Policajného  zboru    SR  
v  Michalovciach: 
Vyjadril  sa  k číslam  týkajúcich  drogovej  kriminality:  „Evidujeme  tam  zvýšený  nápad 
trestnej činnosti na danom úseku, ale to len skrz toho, že sme zvýšili prácu odhaľovania  
tejto trestnej činnosti.  Čiže,  čo sa týka zvýšeného nápadu, je to vlastne zrkadlom toho, 
že  sa  snažíme  túto  trestnú  činnosť  odhaľovať  a zároveň  aj  objasňovať.  Čiže  ja  to 
vnímam  ako  pozitívny  výsledok.  A,  samozrejme,  aj  v súčasnosti,  resp.   v spolupráci 
s políciou mestskou  vyvíjame  aktivity  preventívneho  charakteru  a takisto  aktivity  za 
účelom odhaľovania tejto trestnej činnosti.“ 
 
Ing. Jaroslav Kapitán: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia! 
Musím  sa  veľmi  pochvalne  vyjadriť  na  adresu mestskej  polície,  pretože  spolupráca 
našej  školy  je  na  veľmi  vysokej  úrovni.  Jednak  nám  pomáhajú  plniť  náš  výchovno‐
vzdelávací program, ale v nemalej miere robia aj prevenciu, či už sa to týka alkoholizmu 
alebo  toxikománie. Máme  akcie,  ktoré  sú  naplánované  dopredu,  ale  pokiaľ  vznikne 
stav, že  je  treba niečo riešiť rýchlo a operatívne, po napojení sa s pánom náčelníkom 
veľmi zodpovedne k tomu pristupujú, za čo sa chcem poďakovať. A nakoniec aj ostatná 
akcia sa konala včera v spolupráci s colnou políciou, kde služobný pes vykonal kontrolu 
v našich  školských  objektoch  na  prítomnosť  drog.  Čiže  vyjadrujem  verejne  veľké 
poďakovanie. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Zároveň sa tým potvrdzuje, že sa na úseku prevencie  drogovej kriminali‐ 
ty robí, aj keď určite vždy sa dá aj viac. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň, 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 2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č.13) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor  konštatoval,  že  uznesenie,  tak  ako  bolo  navrhnuté,  bolo   
    schválené,  čím  zároveň  poslanci  vyjadrili  svoju  spokojnosť  s prácou   
  MsP.  „Pevne  verím,  že  v takomto  trende    to  bude  pokračovať  
  a pevne verím, že takto to bude vnímať aj väčšina našich občanov.“  

 
 

  15



 
BOD č. 13: 
Informatívna správa o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ 
a dotačných politík 
  
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
‐ Predmetnú správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru  
  informatizácie a grantov MsÚ. 
 
Tento bod  na zasadnutí MsZ  uviedla  RNDr. Jana Machová, vedúca odboru 
informatizácie a grantov:  
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! 

Odbor  informatizácie  a grantov  každoročne  na  rokovanie  mestskému 
zastupiteľstvu  predkladá  informatívnu  správu  o stave  realizácie  a prípravy  projektov 
z rôznych externých zdrojov.  

Súčasťou  dôvodovej    správy  sú  prehľady  zrealizovaných  a ukončených    40 
projektov,  pričom  sú  uvedené    jednotlivé  výšky  dotácií  či    nenávratných  finančných 
prostriedkov, ako aj výšky spolufinancovania mesta a podobne sú rozpísané projekty, 
ktoré  sú  v súčasnosti  v stave  realizácie,  čiže  jednotlivé  projektové  zámery,  ako  aj 
súčasný stav realizácie jednotlivých projektov. Koniec dôvodovej správy tvoria zoznamy 
poslaných projektov,  ktoré  v súčasnosti  sú  v stave podania,  ale      zatiaľ nie  je  známy 
výsledok rozhodovania jednotlivých komisií.  
 
p. Viliam Zahorčák: 
Na doplnenie ešte povedal: Tu treba dodať aj to, že  veľmi radi by sme tú str. 4, 5, ktorá 
hovorí o podaných žiadostiach, mali podrobnejšiu a viac takých bodov a rozšírili na 6, 7, 
8,  ale  momentálne  nie  je  priestor,  pretože  tie  výzvy,  ktoré  očakávame,  zatiaľ 
neprichádzajú. Ale veríme,  že nie  je  ďaleko  ten  čas,  že  to bude a určite  to  sledujete 
v médiách.  Takže  do  konca  r.  2013  je  ešte  nejaký  čas  a my  veríme,  že  Mesto 
Michalovce, keď to bude  možné, bude sa uchádzať a že bude aj  úspešné pri získavaní 
ďalších  finančných  prostriedkov.  No  najmä  veľa  si  sľubujeme  od  budúceho 
programovacieho obdobia.  
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia! 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a turizmu túto informatívnu správu prejednala 
na  svojom  januárovom  zasadnutí. Konštatovala,  že  je  veľmi prehľadná,  informatívna 
a poukazuje    na  stav  dlhodobého  vývoja  čerpania  prostriedkov  z európskych  fondov 
a dotačných politík.  Zároveň komisia sa poďakovala vedúcej odboru a celému odboru, 
že  pravidelne  sleduje  a vyhodnocuje    jednotlivé  výzvy,  ktoré  prichádzajú  tak  ako 
hovoril  pán  primátor  a že  prakticky  odbor  je  pripravený  realizovať  tie  výzvy,  ktoré 
očakávame v najbližšom období.  
Odporúčam zastupiteľstvu navrhované uznesenie k tomuto bodu schváliť.  
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(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň, 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 2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č.14) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor  konštatoval,  že  uznesenie  bolo  schválené  a ostáva  nám  len  
   veriť,  to  čo  už  tu  bolo  povedané,  že  tie  výzvy  čoskoro  budú  a my  
   budeme môcť na ne reagovať.  
 
 
 
BOD č. 14: 
Vyhodnotenie Marketingovej stratégie rozvoja cestovného ruchu 
v meste Michalovce 
 
‐  Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 
‐  Materiál predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák. 
‐  Prerokovania tohto bodu sa zúčastnili aj spracovatelia materiálu. 
 
Na rokovaní MsZ tento bod  uviedol primátor mesta Viliam Zahorčák:    
Konštatoval,  že marketingová  stratégia CR   bola  spracovaná ešte v roku 2005 – bola 
spracovaná do r. 2015,  s výhľadom do roku 2020.  Postupne sa naplňovala a  dnes sme 
v období,  že  ju  môžeme  hodnotiť  a chceme  hodnotiť  aj  ďalšie  zo  strategických 
materiálov, ktoré mestské zastupiteľstvo prijalo.  

V súvislosti  s marketingovou  stratégiou  sú  tam  spomínané  tie  hlavné  ciele, 
ktorým  je  napríklad:  Zlepšiť  propagáciu  mesta  a informovanosť  návštevníkov,  resp. 
potenciálnych  návštevníkov  CR  v meste.  V  tomto  smere  sa  urobilo  pomerne  veľa. 
Jednak  sa  zlepšila  naša webová  stránka,  na  ktorej  prinášame  informácie  o regióne, 
vznikla  aj  ďalšia  stránka  www.dolnyzemplin.  Mesto  pravidelne  vydáva  propagačné 
materiály, ale dnes už aj spolupracuje  s ďalšími subjektmi, ktoré v CR pôsobia.  

Dovolím si tvrdiť, že na veľmi dobrej úrovni pracuje naša turisticko‐informačná 
kancelária  a že  máme  aj  v tomto  smere    veľmi  dobrú  spoluprácu  s Košickým 
samosprávnym  krajom,  o čom  svedčia  aj  pripravované  a realizované  výstavy  CR,  na 
ktorých  sa  zúčastňujeme  jednak  v Bratislave,  ale  aj  v iných  mestách,  osobitne 
v mestách zo štátov, z ktorých pochádzajú našli partneri. To znamená, že  viackrát sme 
boli  na  výstave  v poľskom  Krakove,  v poľskej  Varšave,  ale  aj  v českom  Brne,  kde  aj 
vďaka našim partnerským mestám propagujeme náš región. 
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Dosť  veľa  si  sľubujeme  od  organizácie,  ktorá  vznikla  v minulom  roku  ‐    oblastná 
organizácia  CR  s konkrétnym  názvom  Zemplínska  oblastná  organizácia  cestovného 
ruchu,   kde Mesto Michalovce  je  jedným z hlavných partnerov. Okrem nás sú  tam aj 
obce  Klokočov,  Kaluža,  Suché,  plus  podnikateľské  subjekty,  ktoré  pôsobia  na 
Zemplínskej  šírave.  Záujem o partnerstvo prejavili  aj  ďalšie mestá –  Sobrance, Veľké 
Kapušany  –  uvidíme,  či  teda  ten  záujem  bude  trvalý  alebo  len  prechodný.  Aj 
v spolupráci s nimi, ako som už povedal, pripravujeme rôzne propagačné materiály, ale 
aj  o propagácii mesta,  lebo máme  záujem,  aby  tá  propagácia mala  aj  iný  charakter, 
teda o  konkrétne tie naše významné udalosti, pri príležitosti ktorých sme vydali rôzne 
publikácie,  či  už  ide  o Teodora  Jozefa Moussona,  Storočnica michalovského  futbalu,  
ale aj celý rad ďalších, aj dnes  budeme o niektorých hovoriť ‐ tie, dovolím si povedať, 
tiež prispievajú k propagácii mesta i k propagácii regiónu.   
            Samozrejme, nezabúdame ani na tie tradičné podujatia, akými sú jarmoky alebo 
podujatia  z predchádzajúcich  rokov  –  Deň  na  poctu  mesta,  ktoré    takisto  sa  už 
dostávajú  do  širšieho  povedomia  a pripravované  sú  už    nové  kultúrne  a športové 
podujatia,  ktoré  by  do  Michaloviec  prilákali  ľudí  a takisto  by  Michalovce  i okolie 
zviditeľnili.  Tu  len  spomeniem  pri  storočnici michalovského  futbalu  turnaj  ‐      účasť  
popredných európskych klubov Juventus Turín, FC VILA REAL,  Légia Varšava.  

Pripravuje sa aj v tomto roku podujatie a mesto na tom participuje, čo sa týka 
kultúrnych podujatí. Sme zapojení do projektu   Košice európske hlavné mesto kultúry  
i do  projektu,  ktorý  vypracoval  Košický  samosprávny  kraj,  Terra  incognita  a v rámci 
týchto  projektov  by  sa  v Michalovciach  mali  teraz  v lete  uskutočniť  podujatia  pod 
názvom  Fest  dupľa.  Čiže  to  je  taký  názov,  ktorý  je  aj  nárečový  aj    možno  sa  dá 
interpretovať v anglickom jazyku. S tým, že malo by to byť podujatie, na ktorom chceli 
by sme privítať čo najviac dvojníkov významných osobnosti zo sveta, ale hlavne by sme 
radi privítali v Michalovciach čo najviac nositeľov krstného mena Michal, Michaela, ale 
aj  ich  inojazyčných  podôb.    Takže  veríme,  že  aj  toto  sa  s prispením  KSK  podarí 
zrealizovať tak, že to bude ďalšia, verím, že dobrá vizitka Michaloviec.  

V čom sa nám ale menej darí, túto stratégiu napĺňať, zatiaľ je to otázka výstavby 
cyklotrás,  lebo  tu  narážame  na  problémy  s vlastníckymi  vzťahmi  pozemkov,  ale  aj 
v tomto smere sa urobili prvé kroky.  Minimálne na tých územiach, kde sme na svojom 
, chceme  vyznačiť cyklotrasy, získali sme na to aj externé finančné zdroje. No a verím, 
že opäť v spolupráci  s KSK a i občanmi, pretože  zámer dlhodobý  tu  je, aby cyklotrasa 
vznikla v okolí Zemplínskej šíravy, popri brehoch Laborca až na juh Zemplína. 

No a takto trochu tiež sa nám nie celkom darí vytváranie nových oddychových 
zón, tu narážame aj na problém s vlastníkmi.     
Dnes sme už vlastníkmi Kerty   ‐  lesoparku Kerta, kde pokiaľ sa nám podarí zrealizovať 
jeden zo zámerov, o ktorom budeme dnes ešte hovoriť,  je   predpoklad, že by sme aj 
Kertu revitalizovali a urobili z nej príjemnú oddychovú zónu.   Máme záujem získať do 
vlastníctva aj  lokalitu Hrádok, A dnes ale  ťažko hovoriť o  lokalite Biela hora, pretože 
tam   vlastníci dosť nešetrne  sa k  tomuto  lesu  ‐ k hospodárskemu  lesu  stavajú,  takže 
o budúcnosti  ťažko  hovoriť.  Ale  nepredpokladám,  nakoniec  toto  mestské 
zastupiteľstvo o tom rozhodlo, že by sa mal zmeniť charakter  tohto priestoru, pretože 
ich návrh na  zmenu územného plánu  týmto  zastupiteľstvom neprešiel.    Takže  to  sú 
objektívne dôvody, ktoré nám bránia budovať ďalšie oddychové zóny v meste teraz, ale 
verím, že v blízkej, možno nie v tak vzdialenej budúcnosti sa aj toto podarí naplniť. 
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R o z p r a v a :  
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia! 

Ja  sa  chcem  poďakovať    primátorovi  mesta,  ktorý  je  zároveň  predsedom 
predstavenstva  Zemplínskej  oblastnej  organizácii  CR  na  dolnom  Zemplíne,   veľmi 
objektívne a súhrnné vysvetlenie na zhodnotenie tejto správy.  
Ja   sa chcem poďakovať aj tým spracovateľom tohto materiálu, ktorí skutočne   veľmi 
objektívne  posúdili stav v cestovnom ruchu, marketingu na území mesta Michalovce . 

Je  veľmi  málo  miest  na  Slovensku,    ktoré  už  v roku  2006  mali  spracovanú 
marketingovú  stratégiu  rozvoja  CR.  Podľa  tejto  stratégie  prakticky  sa  realizuje 
marketing CR v rámci mesta,  a tak ako pán primátor konštatoval, veľkú úlohu v rámci 
CR  v Michalovciach,  na  celom  Zemplíne  hrá  Mesto  Michalovce,  ktoré  vytvára 
podmienky na to, aby tak  predchádzajúca organizácia, tak aj organizácia, ktorá vznikla 
podľa nového  zákona   91  z roka 2010 o rozvoji cestovného  ruchu,   plne  sa využívajú 
možnosti,  predovšetkým  cez  turisticko‐informačnú  kanceláriu,  ktorá,  dovolím  si 
povedať,  že  znesie  najprísnejšie  kritériá  pri  hodnotení.  Lebo  pracovníčka,  ktorá  tam 
pôsobí, nielen  čo  sa  týka  jazykových  znalostí, ale aj vedomostne  je na veľmi vysokej 
úrovni a dokáže poskytnúť kompletné informácie.  

Ja som presvedčený o tom, že aj uznesenie vlády, ktoré bolo prijaté v súvislosti 
na rozvoj  v rámci cyklistickej dopravy a turizmu v sobraneckej oblasti, prispeje k tomu, 
aby  stratégia  rozvoja  CR,  ktorá  bola  schválený  Krajským  samosprávnym  krajom  sa 
v plnej miere realizovala v tejto oblasti. 
 
 
MUDr. František Zitrický: 
Vážený pán primátor, vážení poslanci! Určite viacerí sme zaregistrovali vcelku   slušivé  
informačné tabule, ktoré sa vyskytujú na nejakých takých typických miestach, kde by 
asi mali  byť  vyvesené      pri  vstupe  do mesta,  na  križovatkách,  atď.    a myslím  si,  že 
výrazným spôsobom sa na tom angažoval vyšší územný celok. Takže je to veľmi pekné 
a si myslím, že  aj   informačnú hodnotu  majú tie tabule, ktoré  informujú, že kdesi tu  
je Morské oko alebo Vihorlatský prales, atď.  Takže ako mierny nedostatok vnímam, že 
tam  nie  je  bližšia  špecifikácia,  napríklad  šípka,  ktorá  usmerní  tých  hlavne  cudzích 
návštevníkov nášho mesta,  ktorým smerom  by sa mali uberať.  
Nám všetkým je jasné, kde je Morské oko alebo Vihorlatský prales,  ale cudzí zahraniční 
turisti môžu byť    v rozpakoch,  kam  sa  zaradiť. Takže   nepredstavujem  si  to nejakým 
hrubým zásahom do týchto  tabúľ,  lebo sú skutočne veľmi pekné, ale možno nejakým  
malým  technickým  neviem  čím,  by  sa  to  dalo  doplniť,  aby  tí  ľudia mali  presnejšiu 
informáciu, kde sa daná lokalita a kde sa ísť oplatí, nachádza.  
 
p. Viliam Zahorčák: 
Ďakujem, budem tlmočiť aj tie pochvalné slová aj tú poznámku, pán poslanec, aj keď ja 
si osobne nemyslím, že podstatou týchto tabúľ je informovať, že ste v oblasti, kde je aj 
táto zaujímavosť či historická či prírodná. Takže možno že tí, ktoré prechádzajúci týmto 
mestom, sa intenzívnejšie začnú o to zaujímať a zistia, kde sa dá dostať. Ale je možné, 
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to, čo ste  navrhovali, možno naozaj len nejakým nenáročným spôsobom  povedať, že 
je to odtiaľto nejakých 5 km a že odbočka je tam a tam. Možno sa to dá.  
 
(ukončenie rozpravy) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie MUDr.    Ľubomír  Rohoň   
v tomto znení: 
                 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
vyhodnotenie Marketingovej stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Michalovce. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č.15) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 15 :   
Vyhodnotenie kultúrno‐osvetovej činnosti MsKS Michalovce  za  rok  2012 
a Plán hlavných úloh MsKS na rok 2013 
 
‐    Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 
‐    Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.   
 
 
Na zasadnutí MsZ tento bod rokovania uviedla predkladateľka materiálu  
riaditeľka  MsKS Michalovce PhDr. Milada Tomková:  
Konštatovala, že Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach predkladá Vyhodnotenie 
kultúrno‐osvetovej  činnosti MsKS Michalovce za  rok 2012 a Plán hlavných úloh MsKS 
Michalovce  na  rok  2013  na  základe  plánu  rokovaní  mestskej  rady  a mestského 
zastupiteľstva  na  I.  polrok  2013.  Dodala,  že    takýto  plán  i vyhodnotenie  mestské 
kultúrne predkladá každoročne.  
Ďalej  uviedla,  že  vyhodnotenie  kultúrno–osvetovej  činnosti  sa  zaoberá  úlohami, 
poslaním  MsKS  a jeho  štruktúrou  a  približuje  podujatia  a aktivity,  ktoré  MsKS 
organizovalo v priebehu  roka 2012.  „Plán  hlavných úloh MsKS na rok 2013 sa zaoberá 
úlohami stálymi, ktoré MsKS bude organizovať v spolupráci s jednotlivými  inštitúciami 
na území mesta a úlohami, ktoré MsKS bude plniť podľa  jednotlivých mesiacov. 
 
 
R o z p r a v a :  
 
PhDr. Jana Cibereová: 
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Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! 
Komisia  kultúry  na  svojom  zasadnutí  prerokovala materiál:  Vyhodnotenie  kultúrno‐
osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2012 a Plán hlavných úloh na rok 2013.  
Na  základe  širokej  diskusie,  ktorá  zaznela  na  zasadnutí,  komisia  kultúry  prijala 
stanovisko,  že mestské  kultúrne  stredisko  svojou  činnosťou  v roku  2012  aj  napriek 
zložitej  ekonomickej  situácii  naplnilo  plán  hlavných  úloh,  čím  prispelo  k zvýšeniu 
kultúrneho a spoločenského vyžitia nielen našich občanov, ale aj návštevníkov nášho 
mesta.  
V pláne  hlavných  úloh  na  rok  2013  sú  zahrnuté  úlohy  stále, úlohy  podľa  príležitostí 
v jednotlivých mesiacoch a úlohy, ktoré sú zakomponované aj na základe odporúčaní 
občanov  mesta.  Na  základe  uvedeného  komisia  kultúry  odporúča  mestskému 
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Ďakujem, pani poslankyňa  a zároveň predsedníčka  komisie  kultúry. Rád  to počujem, 
pretože naozaj aktivity MsKS v prechádzajúcom  roku boli.   Podľa mňa    ich bolo dosť  
a tá činnosť bola bohatá. Rovnako tak je pripravovaný aj kultúrny rok, ak to tak môžem 
povedať, rok 2013.  
Chcem  povedať,  že  takou  nosnou  aktivitou  by  mali  byť  oslavy  
100.  výročia  narodenia  Gorazda  Zvonického,  nášho  básnika    alebo  básnika,  ktorý 
pochádza z Michaloviec. Takže  sú pripravované podujatia, je pripravovaná publikácia.   
Verím, že tak ako prechádzajúce roky venované či osobnostiam alebo udalostiam, že aj 
toto sa v plnej miere podarí. 
 
(rozprava ukončená)    
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň, v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Vyhodnotenie    kultúrno  –  osvetovej  činnosti  MsKS  Michalovce  za  rok  2012  a Plán 
hlavných úloh MsKS na rok 2013. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č.16) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené.   
Zároveň zaželal mestskému kultúrnemu stredisku, aby sa tie podujatia ku Gorazdovi 
Zvonickému  v spolupráci  s inými  subjektmi,  ale  aj  tie  podujatia  k Európskemu 
hlavnému mestu kultúry Košice, teda Terra incognita, tie aby sa nám  podarilo naplniť 
čo možno najlepšie. 
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BOD č. 16: 
Majetkoprávne záležitosti 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 
‐ Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia  
  s majetkom. 
 
Na zasadnutí MsZ tento bod rokovania uviedol  predkladateľ materiálu 
Ing.  Jozef  Doležal,  vedúci  odboru    stručným  komentárom    k  jednotlivým  bodom 
predložených majetkoprávnych  záležitostí.    Tie  sú  podrobne  rozpísané  v dôvodovej 
správe. 
 
R o z p r a v a :  
‐  neboli vznesené otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Predseda  návrhovej  komisie MUDr.  Ľubomír  Rohoň  predniesol  návrhy  na  uznesenie 
podľa jednotlivých bodov v poradí, ako sú uvedené v písomnom návrhu na uznesenie, 
t.j.: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/1: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
1. Odmietnutie súťažného návrhu spoločnosti MATUTINUS, s.r.o., účastníka obchodnej 
verejnej  súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce  (predmet 
predaja):  stavby  č.  súp.  5915  (Administratívna  budova),  postavenej  na  parcele  p.č. 
3267/24, vedenej na LV  č. 5157 v k.ú. Michalovce,   pozemku p.C‐KN  č. 3267/18, zast. 
plocha  a nádvorie  o celkovej  výmere  1 316  m2,  vedenom  na  LV  č.  5157  v k.ú. 
Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 3267/24, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 835 
m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 3267/28, zast. plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 2 378 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu 
s vonkajšími  úpravami  a oplotením  areálu  a zopakovanie  súťaže  za  tých  istých 
podmienok. 
 
Pred hlasovaním o tomto bode: 
Primátor mesta Viliam Zahorčák, prv než dal hlasovať o návrhu na uznesenie k bodu I/1 
majetkoprávnych  záležitostí,    vzhľadom  na  rozsiahly  text  navrhovaného  uznesenia 
k tejto správe navrhol, aby predseda návrhovej komisie nečítal  celý text navrhovaného 
uznesenia, keďže plné znenie  je uvedené v písomnom   návrhu, ktorý mali k dispozícii 
všetci poslanci, ale aby prečítal len to podstatné,  komu čo sa predáva a  za koľko, aby 
nemusel  čítať  všetky  tie  podmienky  a ďalej,  aby  bolo  predsedom  návrhovej  komisie 
povedané: podľa predloženého  písomného návrhu.   
‐ Poslanci voči tomuto návrhu nemali námietky. 
 
Nasledovalo  hlasovanie  už o prečítanom návrhu na uznesenie k bodu I/1 
majetkoprávnych záležitostí: 
(hlasovanie č. 17) 
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za: 23, proti. 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že bod I/1 uznesenia  MsZ schválilo.  
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/2: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
2. Odmietnutie súťažného návrhu spoločnosti MATUTINUS, s.r.o.  ‐ podľa  
    predloženého písomného návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 18) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/2 uznesenia bol schválený. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/3: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
3.  Odpredaj  pozemku  zastavaného  objektom  garáže  v  garážovej  lokalite  na  Ul. 

okružnej, pre MUDr. Viliama Knocíka do podielového  spoluvlastníctva  vo  veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ‐ podľa predloženého písomného návrhu.   

Prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto návrhu na uznesenie: 
‐ prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 19) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/3 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/4: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
4.  Zaradenie nehnuteľností,  do zoznamu majetku Mesta určeného na  
     odpredaj  ‐  podľa predloženého písomného návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 20) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/4 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/5: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :                  
5.   Kúpnu  cenu  za odkúpenie príslušnej  časti ½  spoluvlastníckeho   podielu pozemkov 

vedených na  LV 9121 od YAZAKI Wiring Technologies Slovakia  spol.  s r.o.  ‐ podľa 
predloženého písomného návrhu. 

 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto návrhu  na uznesenie: 
prezentovalo sa 23 poslancov 
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Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 21) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/5 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/6: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach    s c h v a ľ u j e :  
6.  Spôsob a podmienky prevodu novovytvoreného pozemku p. C‐KN  
     č. 3036/112  ‐ podľa predloženého písomného návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 22) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/6 uznesenia bol schválený. 
 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/7: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
7.  Spôsob a podmienky prevodu novovytvorených pozemkov p. C‐KN  
     č. 1568/297  ‐  podľa predloženého písomného návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 23) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/7 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/8: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
8.  Spôsob a podmienky prevodu novovytvoreného pozemku p. C‐KN  
     č. 1976/247 ‐ podľa predloženého písomného návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 24) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/8 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/9: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
9. Spôsob a podmienky prevodu novovytvorených pozemkov  ‐ podľa  
    predloženého písomného návrhu. 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 25) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
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‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/9 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/10: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   s c h v a ľ u j e :  
10.  Spôsob a podmienky prevodu pozemku p. C‐KN č. 211/6  ‐ podľa  
       predloženého písomného návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 26) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že  bod I/10 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/11: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :  
11.  Dohodu o urovnaní medzi Tempus, spol. s r.o., Železiarenská 49,  Košice a Mestom  
Michalovce  ‐  podľa predloženého písomného  návrhu. 

 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto návrhu na uznesenie: 
‐ prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 27) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/11 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/12: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :  
12.  Odpredaj pozemkov na Námestí osloboditeľov – pod budovou  
       obchodného domu   DODO   ‐ podľa predloženého písomného  
       návrhu. 
 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto návrhu na uznesenie: 
‐ prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 28) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/12 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/13: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach    s c h v a ľ u j e :  
13. Odpredaj pozemku na Ulici Verbovčík pod budovou predajne COOP Jednoty 

Michalovce  ‐ podľa predloženého písomného návrhu. 
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Prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto bode navrhovaného uznesenia: 
‐ prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 29) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/13 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/14: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach    s c h v a ľ u j e :  
14. Odpredaj pozemku na Moskovskej ulici pod stavbou predajne COOP  
     Jednota   ‐ podľa predloženého písomného návrhu. 
 
 
 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o tomto bode navrhovaného uznesenia: 
‐ prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 30) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/30 uznesenia bol schválený. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/15: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach    s c h v a ľ u j e :  
15. Podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom majetko‐ 
      právneho usporiadania pozemkov  – podľa predloženého písomného  
      návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 31) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/15 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/16: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach    s c h v a ľ u j e :  
16.  Neuplatnenie záujmu o odkúpenie nehnuteľnosti  ‐ podľa  
       predloženého  písomného návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 32) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/16 uznesenia bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/17: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach    s c h v a ľ u j e :  
17. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytového domu „I“ 
      ‐ podľa predloženého písomného návrhu. 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 33) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/22 uznesenia bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/18: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach    s c h v a ľ u j e :  
18. Spôsob a podmienky prevodu bytového domu „I“ ‐ podľa predloženého  písomného 

návrhu 
 
Hlasovanie o uznesení:  
(hlasovanie č. 34) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj bod I/18 uznesenia bol schválený. 
 
 
Ďalej predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  prečítal návrh  
na uznesenie k bodu II a III majetkoprávnych záležitostí: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach: 
 II.      P o v e r u j e    
          primátora mesta podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond  
         ohľadom  majetkoprávneho vysporiadania pozemkov uvedených  
         v bode I/13. 
 
III.     S p l n o m o c ň u j e  
         primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode I/3,5, 11‐15. 
                                                                               Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta   
 
Hlasovanie o bodoch II a III návrhu na uznesenie: 
(hlasovanie č. 35) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že aj tieto body uznesenie boli  schválené. 
 
 
 
BOD č. 17: 
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce 
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‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 
‐ Materiál predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie na  
  prenájom  majetku – zástupca primátora. 
 
Na  rokovaní MsZ  tento  bod  uviedol  predseda  komisie  na  prenájom majetku MUDr. 
Bančej:   
Konštatoval, že od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva komisia zasadala 
dvakrát, a to 12. decembra  2012 a   16.  januára  2013.  Informoval,  že  na  týchto 
zasadnutiach  sa  komisia  zaoberala  prerokovaním  žiadostí  o prenájom  nebytových 
priestorov,  vyhodnotením  ponúk  k prenájmu  nebytových  priestorov,  prerokovaním 
žiadostí  o prenájom  pozemkov  a umiestnenie  reklám,  záverečným  vyhodnotením 
súťaží ponúk k prenájmu pozemkov a  vecnými bremenami na pozemkoch Mesta.  
Ďalej  poznamenal,  že    výsledky  z týchto  rokovaní    komisie  na  prenájom      boli 
predložené na  rokovanie  MsR v januári a  februári t.r. , teraz je predložená správa, po 
zapracovaní stanovísk mestskej rady, na rokovanie MsZ. Podotkol, že v kompetencii   
MsZ  je schválenie záležitostí, ktoré sú uvedené v písomnom návrhu na uznesenie  MsZ 
v bodoch 2.1  až  2.4.   
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň  v tomto 
znení: 
                 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1.   B e r i e   n a   v e d o m i e :     

  správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce 
2 .    S c h v a ľ u j e :    

2.1 zriadenie  vecného  bremena  na  dobu  neurčitú,  pre  uloženie   kanalizačnej 
prípojky pre  Jána Máriássyho, Kalinovská 4, Košice,  Ing.  Jána Uhrina, Vila 
Real  2, Michalovce  a  Hreškovú  Zuzanu,  Komenského  14, Michalovce,  na 
pozemku Mesta, C‐KN číslo 1838/1 v k.ú. Michalovce (cca v dĺžke 9 m, ktorá 
bude  spresnená  geometrickým  plánom),  uzatvorením  zmluvy  o  budúcej 
zmluve  a následne  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie 
podzemných  inžinierskych  sietí  v rámci  stavby:  „Michalovce  –  Sklenárska 
ulica, Technické vybavenie pre IBV“    
 

2.2 zriadenie  vecného  bremena  na  dobu  neurčitú,  pre  uloženie  vodovodnej  
a kanali  začnej  prípojky  pre  Jaroslava  Ondočika,  
I. Krasku 10, Michalovce,  Jarmilu Macíkovú, Pavlovce nad Uhom,  Jaroslava 
Kudroča,  Kaluža    219  na  pozemkoch  vo  vlastníctve   Mesta:  p.E‐KN  č.  840 
v k.ú.  Michalovce,  p.E‐KN  č.  843/3  a 838  v k.ú.  Michalovce    pre  potreby 
stavby „Združená investícia kanalizačnej a vodovodnej prípojky“   stavebných 
pozemkov  žiadateľov,  s dĺžkou  kanalizačného  potrubia  cca  87  metrov 
 vodovodnej prípojky o dĺžke cca 97 metra za podmienok: 
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                ‐    pred realizáciou odsúhlasiť záväzne trasy inžinierskych sietí 
                     s  OVŽPaMR 
                ‐   zrealizovanie cestného telesa a asfaltových plôch pre  prevádzky,na náklady  

žiadateľov,  v súlade  so  zastavovacou  štúdiou  odsúhlasenou  mestom 
0 

2.3 zriadenie  vecného  bremena  na  dobu  neurčitú,  pre  uloženie   vodovodnej, 
elektrickej  a kanalizačnej  prípojky  na  pozemku  Mesta,  C‐KN  číslo  3907/1 
v k.ú.  Michalovce  (v  celkovej  dĺžke  cca  54  m,  ktorá  bude  spresnená 
geometrickým  plánom),  uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  a  zmluvy 
o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí 
v rámci stavby: „Rodinný dom“ pre    Ing. Radoslava Černegu, Štefánikova  č. 
26, Michalovce, ako vlastníka   stavby ,, Rodinný dom“   

2.4 zriadenie vecného bremena v prospech SPP‐ distribúcie, a.s. Mlynské nivy  44/b, 
825    11    Bratislava,  IČO  35910739,  spočívajúceho  v povinnosti  Mesta  
Michalovce, ako vlastníka pozemkov: 

           ‐   strpieť na pozemkoch parcela registra „E“ KN č. 1000/2, parcela   registra „E“ 
KN  č. 1002/2, parcela  registra  „E“ KN  č. 1010/2, parcela  registra  „E“ KN  č. 
6440/4  katastrálne  územie  Topoľany  a  parcela  registra  „E“  KN  č.  6440/4 
katastrálne  územie  Michalovce,  existenciu  plynárenských  zariadení  a  ich 
následnú prevádzku v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne č. 9/2012, 
vyhotovenom  dňa  7.2.2012  vyhotoviteľom DataGeo,  s.r.o.,  Južná  Trieda  82, 
Košice, ktorý dňa 24.2.2012 úradne overila Správa katastra Michalovce pod č. 
G1‐69/2012 a geometrickom pláne č. 10/2012,  vyhotovenom  dňa 6. 2. 2012 
vyhotoviteľom DataGeo,  s.r.o.,  Južná    trieda 82, Košice,   ktorý dňa 1.3.2012 
úradne overila Správa katastra     Michalovce p  č. G1‐68/2012 

           ‐    strpieť  vstup  osôb  a  vjazd  vozidiel  oprávneného  z vecného      dôvodu 
vykonávania  údržby,  opráv  a  rekonštrukcie  plynárenských  zariadení  v 
nevyhnutnom  rozsahu  na  celej  výmere  parcely  registra„E“  KN  č.  1000/2, 
parcely registra „E“ KN č. 1002/2, parcely registra „E“ KN  č. 1010/2, parcely 
registra „E“ KN č. 6440/4 katastrálne územie  Topoľany a parcely registra „E“ 
KN č. 6440/4 katastrálne územie   Michalovce. 
 

3.   S p l n o m o c ň u j e  
      primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode 2.   
   
 
Prezentácia poslancov pre hlasovaním o tomto uznesení: 
prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 37) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.  
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BOD č. 18: 
Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Michalovce 
 
‐    Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 
‐  Materiál  predkladala  Ing.  Katarína  Poláková,  vedúca  odboru  školstva,  
      kultúry a športu. 
 
 
 
 
Tento bod na rokovaní MsZ uviedla predkladateľka materiálu Ing. Poláková:: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! 

V predkladaných  dodatkoch  sa  riešia  zmeny  vyplývajúce  zo  zákona  324  z r. 
2012,  ktorý má  účinnosť  od  1.  januára  2013  a dochádza  k zmene    názvu  školských 
stredísk  záujmovej  činnosti  pri  základných  školách  na  centrá  voľného  času  pri 
základných školách.  

V dodatkoch je aj zmena názvu pre Základnú školu na Ul. T. Moussona, čiže pre 
I.  základnú  školu  sa  dopĺňa  názov  základnej  školy  o  čestný  názov  Teodora  Jozefa 
Moussona. Tento názov bol udelený škole Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR 
– pánom ministrom, a teda tento názov sa dopĺňa. 

Ďalej  sa  v týchto  dodatkoch  riešia    úpravy  názvov  škôl  a ich  adries  v zmysle 
zákona  a evidencie  v sieti  škôl  a školských  zariadení  na   Ministerstve  školstva,  vedy 
a výskumu SR.  
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli  vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
dodatky k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Michalovce. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 37) 
za: 21poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, a teda aj doplnenie zriaďovacích  
   listín  mestské zastupiteľstvo schválilo. 
 
 
 
BOD č. 19:   
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Návrh  na  schválenie  školských  výchovných  programov  pre  centrá 
voľného času pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Michalovce   
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 
‐ Predmetný návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru   
   školstva, kultúry  a športu. 
 
 
Tento bod na rokovaní MsZ  uviedla taktiež   predkladateľka materiálu   
Ing. Katarína Poláková: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! 

Aj  tento  bod  sa  týka    úpravy,  ktorá  vyplýva  z novely  zákona,    a to  v zmysle  
§  161,  písm.  b)  zákona  č.  324/2012,  ktorý  novelizuje  zákon  
č.  245/2008  o výchove  a vzdelávaní  v znení  neskorších  predpisov,  kde    už  ako 
v prechádzajúcom    som  hovorila,  sa  stali  školské  strediská  záujmovej  činnosti  pri 
základných  školách  centrami  voľného  času  pri  základných  školách  s účinnosťou  od  
1.  1.  2013  zo  zákona  a táto  činnosť  týchto  školských  stredísk  záujmovej  činnosti  sa 
uskutočňuje na základe školských výchovných programov.  

Ministerstvo školstva pristúpilo k tomuto kroku, že vlastne tie školské strediská 
sa  stali  centrami  voľného  času  a  vzhľadom na  to,  že majú  totožnú  činnosť, preto  aj 
tieto  centrá  voľného  času,  ktoré  teraz  budú  pôsobiť  pri  týchto  školách,  pracujú 
v zmysle  týchto  školských  výchovných  zákonov,  ktoré  sme  mali  schválené.    Čiže 
dochádza k zmene názvu.  
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie MUDr.    Rohoň  v  tomto 
znení: 
                 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1.   S c h v a ľ u j e  
      školské  výchovné  programy  školských  stredísk  záujmovej  činnosti  pri  
      základných  školách  ako  školské  výchovné  programy  pre  centrá 
      voľného  času  pri  základných  školách  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  
      Mesta  Michalovce v zmysle platných zákonov. 
2.   R u š í  
      uznesenie  MsZ č. 85/2011. 
3.   U  k   l  a  d  á  :  

 Upraviť  školské  výchovné  programy  školských  stredísk  záujmovej    
 činnosti    pri  základných    školách  na  školské  výchovné  programy  pre  
 centrá  voľného  času  pri  základných  školách  v zriaďovateľskej  
 pôsobnosti Mesta  Michalovce v zmysle platných zákonov. 
                                                                                             T:  ihneď 
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                                                                                             Z: riaditelia škôl 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 38) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor  konštatoval,  že  uznesenie  bolo  schválené,  a teda  školské   
   výchovné  programy  našich  bývalých  stredísk  školskej  výchovnej  
   činnosti  sa  menia  na  školské  výchovné  programy  centier  voľného  času  
   pri základných školách.   
 

 
BOD č. 20: 
Návrh na udelenie titulu Čin roka 2012 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 
‐ Predmetný návrh predkladal primátor  mesta Viliam Zahorčák. 

 
Pri uvedení tohto bodu primátor  Viliam Zahorčák konštatoval: 
V zmysle štatútu mesta máme aj takéto ocenenie. Chceli by sme, a by sme ocenili tých, 
ktorí  v roku  2012  sa  nejako  výraznejšie  zaslúžili  jednak  o propagáciu  mesta  alebo 
jednak  urobili,    dokázali  urobiť  niečo  také  výnimočné,  aby  sme    ich  ocenili  na 
slávnostnom večere, ktorý by mal byť 15. marca. Zároveň vás na to srdečne pozývam.  
O tom, ktorých  občanov mesta by sme tam ocenili, rozhodnete vy, panie poslankyne, 
páni poslanci.  
 
Na  základe  rokovania  mestskej  rady  aj  na  základe  podnetov,  ktoré  sme  dostali, 
predkladám návrh, aby titulmi  Čin  roka 2012 boli ocenení:  

Martin Ivančo – oblasť športu 
Ďáša Kostovčíková – oblasť kultúry 
Slavomír Prada ‐ oblasť športu 
MUDr. Gabriel Valiska – oblasť športu 
a kolektív DSZ Pro Musica Michalovce – oblasť kultúry 

 
Okrem uvedenia  mien a kolektívu navrhovaných na ocenenie  v konkrétnej oblasti, 
primátor informoval MsZ  aj o tom,  kto ich na toto ocenenie navrhol a  za aký čin by im 
mal  byť titul Čin roka 2012udelený. 
 
 
R o z p r a v a :  
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda komisie: 
Informoval,    že  komisia  školstva,  mládeže  a športu  sa  na  svojom  zasadnutí  dňa  
13.  2.  2013  zaoberala  predmetnými  návrhmi    a odporúča mestskému  zastupiteľstvu  
v oblasti  športu  udeliť    ocenenie  Čin  roka  2012  navrhnutým  jednotlivcom:  Martin 
Ivančo, Slavomír  Prada, MUDr. Gabriel Valiska.  
 
PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka komisie: 
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Informovala,  že  aj    komisia  kultúry    sa  návrhmi  na  udelenie  titulu  Čin  roka  2012 
zaoberala  na  svojom  februárovom  zasadnutí  a odporúča  mestskému  zastupiteľstvu 
tieto návrhy schváliť.  
Zároveň  predložila  návrh  na   ocenenie  pre  hasiča    kpt.  Petra  Ebského,  ktorý  dňa  
24.  3.  2012  pri  požiari  Pekárne  ILaS  v obci  Naciná  Ves  svojím  rýchlym  a správnym 
konaním preukázal odvahu a osobnú statočnosť  a mal rozhodujúci podiel na záchrane 
ľudského života.   
 
 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Poznamenal,  že o  tomto návrhu p. poslankyne dá hlasovať. Zároveň  informoval,    že  
p. Ebský  je občanom mesta Michalovce, že tento návrh   by bol za oblasť humanizmu  
a  v prípade, že ho MsZ schváli, sa tento návrh doplní aj do návrhu na uznesenie. 
 
Keďže už nikto  ďalší  sa   do  rozpravy k tomuto bodu  rokovania nehlásil, primátor dal 
hlasovať o návrhu p. poslankyne Cibereovej, aby do tohto zoznamu bol zaradený aj p. 
kpt. Peter Ebský, a to v oblasti humanizmu, za záchranu ľudského života. 
(hlasovanie č. 39) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh p. poslankyne zastupiteľstvo  schválilo.  
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie, už doplnený o  schválený návrh na ocenenie p. kpt. Ebského,  
predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach  u d e ľ u j e  titul Čin roka 2012 
 
jednotlivcom: 
Martinovi IVANČOVI          oblasť športu 
Dáši KOSTOVČÍKOVEJ         oblasť kultúry 
Slavomírovi PRADOVI         oblasť športu 
MUDr. Gabrielovi VALISKOVI       oblasť športu 
kpt. Petrovi EBSKÉMU                   oblasť humanizmu 
 
kolektívom: 
DSZ  Pro Musica Michalovce                 oblasť kultúry 
 
 
Hlasovanie o celom uznesení: 
(hlasovanie č. 40) 
za: 23poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 21: 
Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta 
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‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 
‐ Materiál predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák. 
 
Primátor mesta pri uvedení tohto bodu na rokovaní MsZ  povedal: 
Tak  ako  každý  rok,  aj  v tomto  roku  navrhujeme,  aby  sme  sa  opäť  v jarnom  období 
stretli  s občanmi  nášho  mesta  po  jednotlivých  volebných  obvodoch  podľa  návrhu, 
ktorý poslanci majú predložený v písomnom znení.  
‐  Po  tejto  informácii    primátor  prečítal  navrhované  termíny,  čas  a miesta  stretnutí 
s občanmi mesta Michalovce  s tým, že v predloženom písomnom návrhu je uvedené 
aj to,  kto všetko by sa mal za mesto týchto stretnutí  s občanmi zúčastniť. 

 
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň v tomto 
znení:                 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
a)    S c h v a ľ u j e :  
        1. Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta v mesiaci apríli  2013 
        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. 41) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
    Ďalej povedal: Verím, páni poslanci, že svoj čas si budete vedieť zariadiť tak, aby ste  
    sa mohli týchto stretnutí zúčastniť a zároveň  prostredníctvom TV Mistral pozývam  
     na tieto zasadnutia občanov  v termínoch, ktoré som pred chvíľou uviedol.   
 
BOD č. 22:   
Návrh na vydanie publikácie rod Sztáray a Michalovce   
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.   
‐ Materiál predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák.   
 
Tento bod na rokovaní  MsZ uviedol primátor mesta Viliam Zahorčák:  
Rok  2014  bude  rokom  jubilejným  pre  nás  tým,  že  si  v ňom  pripomenieme   
770.  výročie  prvej  písomnej  zmienky  o Michalovciach.    A celý  rad  podujatí,  ktoré 
k tomuto  roku,  zatiaľ  len  tak  v myšlienkach,  pripravujeme,  by mal  byť  doplnený  aj 
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o vydanie  publikácie  o šľachtickom  rode,  ktorý  v Michalovciach  žil  a dosť  výrazným 
spôsobom ovplyvnil dianie v Michalovciach.   My, Michalovčania, ale aj  iní  ľudia   snáď 
vedia  o tom,  že  Sztárayovci  tu  boli,  že máme  aj  pomenovanú  ulicu  podľa  jedného 
z nich. Ale možno, že detaily o tomto šľachtickom rode nevieme, a toto by mala do istej 
miery vyriešiť publikácia, ktorú pripravujeme   v spolupráci so Zemplínskym múzeom  ‐ 
za predpokladu, že mestské zastupiteľstvo tento zámer schváli.  
Čo sa týka všetkého toho, čo s vydaním publikácie súvisí, máte uvedené v materiáloch. 
To znamená, že vydavateľom by mal byť Mestský úrad v Michalovciach v spolupráci so 
Zemplínskym  múzeom  Navrhujeme,  aby  zostavovateľom  bol,  na  základe  dobrých 
skúseností, Ing. Sekela a autormi odborný tím pracovníkov múzea´‐ historikov s tým, že  
odbornými  redaktormi  by  boli  pán  Mgr.  Mikuláš  Jáger  a PaedDr.  Martin  Molnár. 
Jazykovú úpravu by robil takisto náš rodák prof. PhDr.  Žeňuch.  
Máte  návrh  aj  na  zloženie  redakčnej  rady,  kde  sme  prihliadali  aj  na  členstvo 
v jednotlivých  komisiách,  a pretože  sa  nám  javí,  že  je  to  záležitosť  kultúrna,  takže 
predsedníčka komisie kultúry. Máte uvedenú osnovu publikácie aj rozpočet na vydanie 
tejto publikácie. V súvislosti  s rozpočtom  chcem povedať,  že mesto by  vydanie  tejto 
publikácie stálo 33 tis. €; 10 tis. € autorské honoráre by hradilo Zemplínske múzeum. 
Predpokladaný termín, kedy by publikácia mala vyjsť, je niekedy v polovici r. 2014. 
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1.   S c h v a ľ u j e  
       návrh na vydanie publikácie ROD SZTÁRAY A  MICHALOVCE 
2.   U k l a d á  
       Mgr. Natálii Slaninkovej, vedúcej organizačného odboru:  
       Začať s prácami na príprave a vydaní publikácie podľa schváleného       
       harmonogramu. 
                      Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. org. odboru 
              T:  v texte     
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 42) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor konštatoval, že MsZ schválilo uznesenie,“ a  teda  môže začať  aj príprava na  
    vydanie  tejto publikácie, ktorá, verím, že dôstojne  prispeje k oslavám budúceho  
    jubilejného roka nášho mesta.“    
 
 
 
BOD č. 23:   
Vydanie publikácie Gorazd Zvonický – návrh zmien   
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‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice.   
‐ Materiál predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák. 
 
 
 
Tento bod na rokovaní MsZ takisto  uviedol  primátor mesta Viliam Zahorčák: 
My sme v predchádzajúcom  roku schválili vydanie publikácie o Gorazdovi Zvonickom. 
Momentálne máme už odovzdané, dalo by sa povedať, celé dielo na diskusiu, takže je 
možné  začať  pracovať  na  ďalších  veciach  v súvislosti  s vydaním  publikácie,  ale 
v procese sa objavili niektoré skutočnosti, ktoré navrhuje  jeden z autorov, aby sme sa 
nimi  zaoberali.  Konkrétne  ide  o zmenu  v tíme,  v redakčnej  rade,  čo  sa  týka 
recenzentov, zodpovedného redaktora a aj v autorskom tíme.  
Chcem  tu  uviesť,  že  na  základe  návrhu,  by  z redakčnej  rady  vypadol  redaktor  prof. 
PhDr.  Jozef Hvišč,  CSc.,  ktorý  by  naopak  sa  stal  novým  recenzentom.  Takisto  by  do 
autorského tímu pribudli RNDr. Anton Hnát a Michal Kaňa a zodpovedným redaktorom 
by sa mal stať  PhDr. Imrich Gófus, predtým tam bol Ing. Hvišč uvedený. Takže niekoľko 
takýchto personálnych zmien.  
No a jedna zmena aj v súvislosti s rozpočtom. Na základe teda reality, predtým to bol 
odhad,  je návrh, aby tento rozpočet bol navýšený o 1 700 €; z pôvodných 7 100 € na  
8 800 €.  
 
 
R o z p r a v a :  
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň  v tomto 
znení: 
                 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
I.   S c h v a ľ u j e : 
     a) zodpovedného redaktora prof. PhDr. Jozefa Hvišča vymeniť  a nahradiť  ho  
          PhDr. Imrichom Gófusom 
     b) doplniť za recenzenta prof. PhDr. Jozefa Hvišča a vypustiť ho  z redakčnej rady 
     c)  doplniť RNDr. Antona Hnátha a Michala Kaňu do autorského tímu. 
 
II.  U k l a d á  
     upraviť rozpočet na vydanie publikácie Gorazd Zvonický. 
            Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 43) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 
‐  Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené. „To znamená, že  publikácia  
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    Gorazd Zvonický bude mať teraz tieto zmeny, ktoré sme  odhlasovali. 
 
 
 
 
 
BOD č. 24: 
Informácia o mimoriadnom Valnom zhromaždení Zemplínskej 
juhovýchodnej vodárenskej spoločnosti, a. s. v likvidácii   
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 
‐ Materiál predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák. 
 
Na rokovaní MsZ tento bod  uviedol primátor mesta Viliam Zahorčák: 
V roku  2001  vznikla  Zemplínska  juhovýchodná  vodárenská  spoločnosť,  ktorej  cieľom 
bolo  zabezpečiť  výstavbu  rozvodov  pitnej  vody  a vybudovanie  kanalizácie  
v  juhovýchodnom Zemplíne.   V roku 2004 vláda SR a komisia EÚ  rozhodla o prevode 
investora na Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice, tak sa v tom čase volala 
tá spoločnosť  
Na  základe  uvedeného  Zemplínska  juhovýchodná  vodárenská  spoločnosť  zanikla  
a 1. 1. 2005  vstúpila do likvidácie, proces likvidácie prebieha doposiaľ.  
Momentálne je zvolané valné zhromaždenie, kde by malo dôjsť k definitívnemu zániku 
tejto  spoločnosti  a my  navrhujeme,  aby  na  tomto  záverečnom  valnom  zhromaždení 
Mesto Michalovce zastupoval p. JUDr. Dorič. 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Jozef Bobík:   
Vážené  kolegyne, kolegovia! 

Chcel  by  som  len  krátko  doplniť  pána  primátora  z toho  dôvodu,  aby  snáď 
nevznikol dojem, že mesto v minulosti pochybilo, keď   sa stalo súčasťou občianskeho 
združenia, resp. akciovej spoločnosti, keď dnes  táto spoločnosť je v likvidácii.   

Je  potrebné  povedať,  že  akciová  spoločnosť  je  vlastne  pokračovateľom 
pôvodného  občianskeho  združenia,  ktoré  si  dalo  na  tú  dobu  veľmi  ambiciózny  cieľ 
pripraviť projekt na zlepšenie životného prostredia a aj podmienok živobytia občanov 
tu na východe Zemplína, a to postavením  nových vodovodov a kanalizácií. Bolo to ešte 
pred  rokom 2000,  formálne občianske združenie vzniklo v marci 2000,  čiže ešte pred 
vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.  

Samozrejme,  že  vodárenské  projekty  sú  drahé.  Takže  aj  obce,  časť  obcí 
michalovského  okresu,  vrátane    Mesta  Michalovce,  ak  sa  na  túto  ambíciu  chcelo 
realizovať, tak im bolo jasné, že z vlastných prostriedkov to nie je možné urobiť. Preto 
vznikol  ten  záujem  alebo  ambícia  uchádzať  sa  o európske  zdroje,  v tom  čase  ešte 
predvstupové.  Čiže  v tom  čase  boli  projekty  tohto  charakteru  označované  ako  ISPA. 
Občianske združenie naozaj s veľkou vervou sa pustilo do tohto procesu a možno toto 
bol ten hlavný dôvod, prečo v konečnom dôsledku tento zámer bol úspešný a projekt 
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zásobovanie  pitnou  vodou  juhovýchodu  Zemplína  a odkanalizovanie  bol  nakoniec 
v Bruseli schválený.  

Ako  tu  pán  primátor    spomínal,  vzhľadom  na  iné  okolnosti  Európska  únia 
rozhodla,  že  takéto  projekty  môžu  byť  –  prijímateľmi  môžu  byť    len    obchodné 
spoločnosti.  Preto  sa  občianske  združenie  transformovalo  na  akciovú  spoločnosť. 
Neskôr zase bolo rozhodnuté, že prijímateľom  takýchto finančných prostriedkov môžu 
byť len vodárenské spoločnosti, tak došlo aj k tomu, že akcionári, už vtedy akcionárske 
spoločnosti  súhlasili  s tým,  aby  sa    celý  projekt  zrealizoval  pod  dozorom 
a starostlivosťou  východoslovenskej,  teraz  už  vodárenskej  spoločnosti.     
           Nakoniec sa celý proces podaril a z pôvodného zámeru, ktorý mal hodnotu vyše 
3 miliárd korún, Východoslovenská vodárenská spoločnosť zrealizovala v hodnote viac 
ako miliardy slovenských korún rozvodné potrubia vodárenské v dĺžke viac ako 95 km 
a zásobné  potrubia    52  km,  čiže  dokopy  147  km  vodovodných  rozvodov  a potrubí. 
Prípojok sa zrealizovalo, nových,  5 401. Kanalizácií, tých bolo menej, nakoniec ide o 45 
km  a  domových  prípojok  1  709.  Vnikla  jedna  nová    čistiareň  odpadových  vôd 
v Pavlovciach n/Uhom a bola modernizovaná michalovská čistiareň odpadových vôd na 
vstupnej  časti  v celkovej  sume  viac  ako  1  milión  eur  a vlastne  tým  sa  vytvorili 
podmienky pre rozvoj mesta Michalovce, ale aj ďalšieho okolia.  

Treba povedať,  že  celý  ten  zámer  sa nenaplnil v I. etape. Tých etáp malo byť 
povedzme viacej, z pôvodných 3 miliárd korún sa ten rozsah zrealizoval asi za l miliardu 
200  mil.  korún,  ale  napríklad  teraz  aktuálne  už  je  z tej  ďalšej  časti  dokončená 
aglomerácia  Hatalov,  čistiareň  odpadových  vôd  Hatalov,  Žbince,  Vrbnica,  Dúbravka, 
čiže  pokračuje  sa  vlastne  v tej  koncepcii    ďalej.  A momentálne  je  priaznivá  správa 
v tom,  že  žiadosť  obcí  Šamudovce,  Krásnovce  bude  aktuálna,  pretože  Čistiareň 
odpadových  vôd  v Michalovciach  je  už  modernizovaná  a môže  prijímať  kanalizáciu 
práve  týchto dvoch obcí.  

Čiže  chcem  povedať  toľko,  že  aj  keď    je  spoločnosť  v likvidácii,  úmysel  sa 
z väčšej  časti  podaril  aj    vďaka  postoju  vtedajšieho  Mestského  zastupiteľstva 
v Michalovciach, ktoré napriek mnohým  skeptikom, ktorí neverili,  že vôbec Európsky 
fond sa môže uplatniť na Zemplíne, michalovské zastupiteľstvo súhlasilo s členstvom aj 
v občianskom združení aj v akciovej spoločnosti, a teda bez Mesta Michalovce by  tento 
projekt absolútne nemohol vzniknúť. 

Takže aj keď vodárenská spoločnosť  je v likvidácii momentálne, účel sa   podľa 
môjho názoru   z väčšej časti podaril, a preto treba poďakovať všetkým, ktorí boli   v to 
čase účinní. A dnes treba čestne túto spoločnosť obchodne tak vyriešiť, aby už  nebola  
ani formálne funkčná.  
 
p. Viliam Zahorčák: 
Ďakujem, pán poslanec, za doplnenie. V podstate o to ide, aby sa to uzavrelo  a Mesto 
Michalovce, ako navrhujeme,  lebo mnohí z poslancov v tom  čase   neboli poslancami, 
 teda  jednak  informácia,  aby  vedeli,  že Mesto Michalovce  zatiaľ  je,  resp.  verím,  že 
čoskoro    budeme  môcť  hovoriť,  že  bolo  členom    tejto  akciovej  spoločnosti  a je 
potrebné  to  uzavrieť  s tým  ako  sme  povedali,  že    Mesto  Michalovce  by  na  tom 
mimoriadnom valnom zhromaždení zastupoval p. JUDr. Dorič. 
 
(ukončenie rozpravy) 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Rohoň v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
1.  P r e r o k o v a l o      informáciu o mimoriadnom Valnom zhromaždení Zemplínskej  
     juhovýchodnej  vodárenskej spoločnosti, a.s. v likvidácii. 
 
2.   D e l e g u j e      JUDr. Gabriela DORIČA za člena Valného zhromaždenia Zemplínskej 
      juhovýchodnej   vodárenskej spoločnosti, a.s. v likvidácii. 
  
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 44) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐ Primátor  konštatoval, že uznesenie bolo schválené.  

 
 

 
BOD č. 25 ‐ Interpelácie 
 
Na rokovaní XIV. zasadnutia MsZ interpelácie predložili poslanci: 
 
Ing. Ing. Jaroslav Kapitán : 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážení poslanci! 
V roku  2012  sa  začala  rekonštrukcia  nadjazdu  ponad  železničné  priecestie  na  
Ul. močarianskej.  Súčasťou  nadjazdu  je  aj  lávka  pre  chodcov.  Tá  ostala  v pôvodnom 
stave,  ale  bola  odstránená  časť  zábradlia    a nahradená  v celej  dĺžke  novým  nebola. 
Ostal  tam úsek, kde namiesto  zábradlia  je natiahnutá páska. Keďže  lávka  je  celý  čas 
využívaná, hrozí tam nebezpečenstvo úrazu.  
Pýtam  sa,  či by nebolo možné  chýbajúcu  časť  zábradlia doplniť,  aby bolo  využívanie 
lávky bezpečnejšie?   Pripomínam, že v blízkosti nie je možnosť bezpečného prechodu 
cez koľaje pre občanov, ktorí sa chcú v danej časti mesta presunúť  peši. 
 
Na interpeláciu pána poslanca  reagoval primátor mesta Viliam Zahorčák: 
Ďakujem,  pán  poslanec. Budeme  o tom  rozprávať  s dodávateľom  stavebných  prác  aj  
so správcom Slovenskou správou ciest.  
Pokiaľ  sa  jedná  o lávku,  tá  by  mala  byť  vo  vlastníctve  mesta,  v správe  našich 
technických služieb. Ale podľa mňa to, čo spomínate, to zábradlie odstránili oni, takže 
mali by ho aj nahradiť. Ale budeme s nimi na túto tému rozprávať 
 
MUDr. František Zitrický:   
Vážený pán primátor, vážení poslanci! 
Blíži  sa  obdobie,  kedy mesto  zvádza  dosť  ťažký  boj  s hniezdením  vrán  a z podnetu 
občanov by som chcel   upozorniť,  že vzhľadom na  ten  tlak, ktorý mesto vytvorilo na 
vrany  v parku,  tieto  si,  samozrejme,  hľadajú  iné  vhodné  lokality.    Teraz  robia  taký 
pokus na Ul. Humenskej, kde mi občania povedali, že sú tam štyri hniezda a asi by bolo 
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dobre hneď v zárodku aj  túto  tendenciu potlačiť. Takže dávam do pozornosti aj  tieto 
stromy, ktoré sú tam, aby sa včas zasiahlo. To je jedná vec. 
 
A druhá vec:   
Zaregistroval som aj podnety vzhľadom na situáciu na Ulici Masarykovej, ktorá je dosť 
frekventovaná  a,  bohužiaľ,  mnohí  šoféri  nedodržiavajú  patričnú  rýchlosť  na  tomto 
úseku  a dochádza  dosť  často  k haváriám,  neraz  aj  s tragickým  koncom.  Tam  som 
zaregistroval  podnet,  či  by  nebolo  možné  dať  tam  retardér,  hlavne  v tom 
inkriminovanom úseku, kde sa pripája Ul. Hlaváčova a Ul. A. Kmeťa a je vlastne priestor 
pre dve strany, kade ľudia často chodia, často vchádzajú bicyklami na túto ulicu. Takže 
dávam ako návrh, aby   kompetentní  zvážili všetky výhody a nevýhody  takéhoto  činu 
a či je to možné zrealizovať. 
 
K predloženým  interpeláciám  poslanca MUDr.  Zitrického  stanovisko  zaujal    primátor  
mesta  Viliam Zahorčák: 
Čo  sa týka  vrán,  tak  do  istej miery  sme  to  predpokladali.    Kedysi  bol  veľký  tlak  od 
občanov, ktorí bývajú v okolí parku, kde tie havrany hniezdili. Čiže  je možné očakávať, 
že sa budú premiestňovať inam. Registrujeme, že sú aj na juhu, registrujeme teraz aj to, 
že  sú  na  západe. No,  budeme  sa  snažiť.  Teraz  je  to  obdobie,  keď  sa dá  niečo  robiť, 
potom  nám  to  už  ochranári  nedovolia,  pretože  už  keď  sme    s nimi  začali  bojovať 
v parku, tak to malo  celý rad úskalí. Veľa ale nezmôžeme, poviem otvorene. Budeme sa 
snažiť  v rámci  zákonných  možností.  Je  potrebné  mať  na  to  súhlas  ministerstva 
životného prostredia a ten proces alebo  spôsob ako  ich odháňať, musí byť  schválený 
a v tomto období už by sme to asi nestihli.  Takže celú tú prípravu môžeme  preniesť na 
rok 2013 a realizovať  ju niekedy v pozdných zimných  resp. skorých  jarných mesiacoch 
v roku 2014. Ale výsledok nikto nevie zaručiť.  
 
Čo  sa  týka  rýchlosti na Masarykovej ulici  resp.  tých  retardérov,  treba  si uvedomiť, že 
srne na ceste, ktorá je v správe Košického samosprávneho kraja,  a nielen v správe, ale 
aj v majetku KSK.    Čiže  tam môžeme    sa  len niečoho domáhať. Ale máme  skúsenosť, 
keď  sme  chceli  robiť  len bezbariérový prechod pre  chodcov,  tak  s tým bol dosť  veľký 
problém. Už len to, že išlo o zásah vlastne do krajnice resp. do okraja cesty, čo môžeme 
očakávať pri takomto zásahu?  
Táto cesta je definovaná ako cesta, myslím si, že ak nie prvého, tak druhého stupňa. Ale 
z hľadiska  významu,  a to možno  policajti  i  potvrdia,  takéto  zásahy  asi    na  takýchto 
ťahoch možné nie sú. Ale budeme sa zaujímať, čo je možné v tomto smere urobiť.  
 
 
Ing. Jozef Sokologorský: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia!  
Ja mám  jednu  interpeláciu na  základe podnetov občanov  z Ul. Fr. Kráľa, kde by  som 
chcel  opätovne  požiadať  o úpravu  resp.  rekonštrukciu  miestnych  komunikácií  a 
chodníkov  na  Ul.  Fr.  Kráľa  ‐    od  Ul.  kpt.  Nálepku  smerom  k cintorínu.  
Ja    som  sa tam bol osobne pozrieť, hlavne  v čase,  keď  tam bolo  veľa  vody po daždi 
a takisto,  keď  sa  topil  sneh.    Tie  chodníky  sú  veľmi  ťažko  schodné  pre  peších,  ktorí 
prechádzajú hlavne smerom k tomu cintorínu. Jedna vec  je na základe počasia a jedna 
vec  je  tá,  že  je  tam  dosť  úzka  cesta  a na  tejto  ulici  sa  nachádzajú  aj  obchodné 
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prevádzky,  ktoré  sú  dosť  frekventované  a autá  stoja,  dá  sa  povedať  parkujú  na 
chodníku, keď  idú do tých obchodných prevádzok, kde znepríjemňujú ten prechod po 
tom chodníku, keď idú tam, kde bývajú. Problém je tam aj ako hovorím s vodou, s tou 
dažďovou vodou a myslím si, že bolo by potrebné na Ul. Fr. Kráľa vyčistiť tie kanálové 
vpusty, resp. vyčistiť tie koše tak, aby bol zabezpečený ten odtok dažďovej vody. Viem, 
že ten stav už trvá dlhšie a bolo by potrebné ho nejakým spôsobom riešiť.  
 
Aj  k interpelácii  poslanca  Ing.  Sokolovského  stanovisko  zaujal  primátor mesta Viliam 
Zahorčák: 
Čo sa týka opráv, možno aj iní z poslancov budú upozorňovať na problémy s chodníkmi 
a cestami vo  svojich obvodoch.  Je potrebné povedať,  že každý  rok  sa  snažíme najmä 
v častiach,  kde  je  individuálna  bytová  výstavba  v tzv.  IBV‐čkách,  opravovať  cesty  a 
chodníky. Každý rok sa niečo urobí, ale nie  je možné opraviť všetko a ani v tomto, ani 
v nasledujúcom roku určite neopravíme všetko, čo by sa opraviť žiadalo. Mesto sme si 
prešli  a tie  najhoršie  úseky,  čo  sa  týka  chodníkov,  sú  zaradené  na  rekonštrukciu  už 
v roku 2013, niektoré v roku 2014, pretože to nám umožňujú naše možnosti teraz. Toto 
môžeme robiť.  
Čo sa týka tých drobných opráv, TaZS opravujú výtlky, sústreďujú sa, alebo v najbližšom 
období  sa  budú  sústreďovať  na  výtlky  na  cestách,  ale  nie  na  rozsiahlejšie  opravy. 
A práve na Ul. Fr. Kráľa by  sa  žiadala  rozsiahlejšia oprava, možno  i vstúpiť do celého 
systému  dažďovej  kanalizácie,  to  by  si  vyžiadalo  finančné  prostriedky,  ktorými 
momentálne  nedisponujeme,  a preto  táto  ulica  nie  je  zaradená medzi  tie,  o ktorých 
rokovala mestská  rada na  rok 2013, že sa budú  realizovať.   Môžeme  len prisľúbiť, že 
týmto   problémom    sa budeme  zaoberať a pokiaľ by  sa naskytla možnosť, povedzme 
z externých  zdrojov,  pretože  viete,  že  momentálne  sa  pripravuje  programovacie 
obdobie    2014  –  2002.  ZMOS má  záujem  a bojuje  o to,  aby  jedným  z oprávnených 
nákladov  mohli  byť,  alebo  z požiadaviek  mohli  byť  aj  rekonštrukcie  miestnych 
komunikácií.  Pokiaľ  by  sa  toto  podarilo  presadiť,  tak Mesto Michalovce  by  sa  určite 
uchádzalo  o takéto  finančné  prostriedky  na mnoho  z úsekov,  na  ktoré  nás  poslanci 
o občania upozornili.  
 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Vážený pán primátor!  
Obraciam sa na vás v záležitosti, ktorá už raz tu bola prerokovaná, ale nebola úspešne 
vyriešená. Mám   na mysli podnet pána poslanca Makohusa, ktorý prezentoval záujmy  
občanov bývajúcich hlavne v časti Tehelné pole a priľahlých ulíc.  
Historicky  už  sú  zadefinované  umiestnenia  veľkoobjemových  kontajnerov  pre  zber 
rôznych odpadov, hlavne na jar a  na jeseň, a práve v lokalite Tehelné pole bolo jedno 
miesto  už  dlhodobo.  Keďže  pozemok,  na  ktorom  toto miesto  bolo,  už  teraz  nepatrí 
Mestu Michalovce, už tam ten kontajner   nemôže byť umiestnený. Keďže tie podnety 
od  občanov  stále  prichádzajú  a  si myslím,  že  sú  aj  objektívne,  tak  preto  sa  na  vás 
obraciam, aby ste  sa snažili s kolektívom nájsť nejaké iné miesto. Napríklad I. základná 
škola má  tam  dole  ihrisko,  atletickú  dráhu  a tam  napríklad  sú  plochy,  ktoré  by  boli 
možno vhodné, alebo možno niektoré  iné. Čiže obraciam sa na vás v tej veci, aby ste 
znovu ešte  raz prehodnotili  tento  záujem a podľa možnosti občanom  tam bývajúcim 
vyhoveli.  
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K tejto interpelácii l primátor mesta Viliam Zahorčák povedal: 
Budeme  hľadať  to  vhodné miesto.  Pán    riaditeľ  TaZS  v spolupráci  s naším  odborom 
hospodárenia s majetkom, verím, že takýto priestor v tejto  lokalite nájdu, kde by bolo 
možné ten veľkoobjemový kontajner  umiestniť.  
 
 
 
Ďalšie interpelácie boli predložené v písomnej forme, tieto   sú doložené 
ako príloha k tejto zápisnici  a  predložili ich poslanci v tomto znení: 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
1.  Na  základe  otázok  od  viacerých  občanov  nášho  mesta  sa  chceme  
    spýtať,  či  odstránenie  hodín  z pešej  zóny  mesta  je  prechodné  alebo  
    trvalé?  Prázdne  stĺpy  po  chýbajúcich  hodinách  nepôsobia  veľmi  
    pekne,  pričom  sa  stratil  estetický  a praktický  prvok,  ktorý  vhodným  
    spôsobom skrášľoval našu pešiu zónu.  

 
2. Viacerí  občania  IBV  Stráňany  sa  na  mňa  obrátili  s požiadavkou  na  riešenie 

dopravnej  situácie  na Ulici  VILLA  REAL. Na  tejto  ulici  boli  v minulosti  na  dvoch 
miestach  osadené  retardéry,  ktoré  v súčasnosti  kvôli  chýbajúcim  častiam  nie  sú 
kompletné.  Chýbajúce  časti  retardérov  vedú  ku  kľukatej  jazde,  ktorá  vyvára 
potenciálne  kolízne  situácie.  Na  základe  uvedeného  prosím  v mene  občanov 
a vodičov  o prípadné  doplnenie  chýbajúcich  častí  alebo  spojenie  dvoch  
nekompletných retardérov do jedného kompletného. 

 
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
1. Žiadam TaZS, aby pred osadzovaním letných terás v CMZ previedli kontrolu   
    kanalizačných zvodov pre odvod povrchovej vody.  
 
2. Žiadam TaZS, aby v jarnom období skontrolovali pešiu zónu a poškodenú  dlažbu  
    opravili.  
 
Ing. Jozef Sokologorský: 
Obrátili sa na mňa  ako poslanca MsZ  podnikateľské subjekty, ktoré majú prevádzky – 
obchodné  priestory  na  Nám.  osloboditeľov  a  využívajú  dvor  za  Domom  služieb  na 
parkovacie  a zásobovacie  účely.  Pred  časom,  v októbri  2012,    bolo  zo  strany MsÚ 
vyčlenených 7 parkovacích miest, z toho 3 vytvorené parkovacie miesta bránia vstupu 
vozidiel na zásobovanie  jednotlivých prevádzok. K zásobovaniu prevádzok je potrebné 
zachovať určitý priestor pre zásobovacie vozidlá a pre manipuláciu s tovarom. Na bráne 
pri  vstupe do dvora  za Domom  služieb  je  síce  značka   Zákaz  vjazdu, ale  tá nie  je  zo 
strany obyvateľov vždy rešpektovaná a vo dvore parkujú aj autá občanov, ktorí nie sú 
nájomníkmi  obchodných prevádzok vo dvore a po otvorení „nového TESCA“ oproti sa 
táto situácia ešte zhoršila pre nájomníkov.  
Na  základe  vyjadrenia  nájomníkov  je  potrebné  vo  dvore  prioritne  riešiť  zachovanie 
prístupu  a miest    na  zásobovanie  jednotlivých  prevádzok  a následne  až  parkovacích 
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miest,  tak  aby  nezabraňovali  prístupu  zásobovania.  Preto  žiadam  kompetentných 
o riešenie vzniknutej situácie v prospech občanov nášho mesta.  
 
 
Bod č. 26 – Rôzne 
 
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta: 
V rámci  tohto  bodu  predložil  ústnu  informáciu  o   prebiehajúcich  rokovaniach 
k presnému určeniu lokality, na ktorej bude umiestnené nové autobusové nástupište. 
 
V súvislosti s tým povedal: 

V súčasnosti prebiehajú rokovania s vlastníkmi pozemkov v blízkosti železničnej 
stanice  o umiestnení  budúceho  autobusového  nástupišťa,  na  ktoré  mesto  získalo 
dotáciu na  základe  rozhodnutia vlády počas  jej  rokovania   v Michalovciach.   Na  toto 
sme dostali dotáciu 500 tis. €.  

My  sme  mali  a máme  stále  veľký  problém,  kde  toto  budúce  autobusové 
nástupište  umiestniť.  Okrem  nás  v tejto    zóne  sú  vlastníkmi  pozemkov  ešte  SAD 
Michalovce,  a.s.  a jedna  privátna  spoločnosť.  Rokovali  sme  s nimi  o možnosti 
umiestnenia budúceho autobusového nástupišťa na  ich priestoroch.   Ten prísľub tam 
bol,  je možno o tom rokovať,  len z hľadiska času, pretože my potrebujeme do marca, 
predpokladám  do  marca  –  apríla  mať  nové  autobusové  nástupište    zrealizované 
zúčtované niekedy v októbri.   

Sme v istom časovom tlaku, takže sme rozhodli aj na základe tých spomínaných 
rokovaní, a mestská  rada aj príslušná komisia s tým súhlasili,  teraz možno aj mestské 
zastupiteľstvo,  aby tá dotácia vlády na 500 tis. €, aby bola využitá na I. etapu výstavby 
autobusového nástupišťa, a to, ak sa postavíme čelom k železničnej stanici, naľavo od 
železničnej  stanice  na  pozemkoch   mesta.    Dnes  je  to  využívané,  je  tam  spevnená 
plocha  využívaná  ako miesto,  kde  zastavujú  taxíky  a ako mesto,  kde  sa  otáčajú  aj 
autobusy.  Čiže  čiastočne  plní  túto  funkciu  s tým,  že  celá  tá  ľavá  strana,  ktorá  je  vo 
vlastníctve Mesta   by sa prerobila a hlavne by sa  jednalo o všetko to, čo  je potrebné, 
aby  bolo  pod  zemou,  t.z.  rôzne  tie  kanalizácie,  atď.  a spevnené  plochy. 
Košický samosprávny kraj inicioval, že vláda SR schválila aj realizáciu ďalšieho projektu, 
a tým  je elektrifikácia trate Bánovce n/Ondavou – Humenné. Súčasťou tohto projektu 
je aj výstavba terminálu  integrovanej dopravy v Michalovciach. Terminál  integrovanej 
dopravy, ak to mám povedať tak, aby to bolo zrozumiteľné, by malo byť miesto, kde 
sústreďujú  viaceré  druhy  dopravy  –  železničná,  autobusová,  individuálna,  teda 
taxislužby a iné, môžu byť aj bicykle a podobne. S tým, že KSK už spracoval istú štúdiu a 
táto zásadným spôsobom nie  je v konflikte s tým, o čom som hovoril pred chvíľou. Je 
predpoklad,  že  výstavba  tohto  integrovaného  systému  a toho  terminálu  by  mohla 
začať  niekedy  v roku  2014,  2015  tak,  že  by  plynulo  na  to  nadviazal  tento  projekt 
a dotácia vlády SR by poslúžila ako I. etapa celého tohto zámeru.  

Takže my navrhujeme, aby ľavá strana, keď stojíme čelom k železničnej stanici, 
čo sú pozemky mesta, aby sa zmenila na I. etapu výstavby autobusového nástupišťa, čo 
je  vlastne  dnes  časť,  ak  to  poviem  obsahovo,  časť  Kostolného  námestia  s tým,  že 
výstavbou  celého  terminálu,  ktorý  by mal  začať  v roku  2014,  2015  by  sa  celý  tento 
termín uzavrel  aj pre diaľkovú dopravu, prímestskú dopravu,  ďalšiu  časť prímestskej 

  43



dopravy,  resp. mestskú  hromadnú  dopravu,  ale  aj  priestory  pre  zastavenia  taxíkov 
a odstavisko pre autobusy.  
 
 
R o z p r a v a    
k predloženej informácii: 
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Informoval mestské zastupiteľstvo,  že komisia výstavby, miestneho  rozvoja a turizmu 
sa  týmto návrhom  zaoberala na  svojom  februárovom  zasadnutí  a súhlasí  s návrhom, 
ktorý  predložila mestská  rada,  aby  autobusové  nástupište  prímestskej  dopravy  bolo 
riešené  na  ľavej  strane  pred  železničnou  stanicou  a aby  na  to  boli  využité  finančné 
prostriedky, ktoré poskytla vláda SR.  
 

Keďže  nikto  ďalší  sa  už    do  rozpravy  k predloženej  informácii  o umiestnení 
nového  autobusového nástupišťa nehlásil, primátor mesta Viliam  Zahorčák  rozpravu 
k tomuto  bodu  ukončil  s tým,  že  odporúča  mestskému  zastupiteľstvu  prijať  aj 
uznesenie k predmetnej informácii.  
 
Následne  predseda  návrhovej  komisie  MUDr.  Ľubomír  Rohoň  informoval  MsZ,  že 
návrhovej komisii bol doručený návrh na uznesenie k predloženej informácii v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach   
1 .   B e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o prebiehajúcich rokovaniach k presnému  
       určeniu  lokality,  na  ktorej  bude    umiestnené  nové  autobusové  nástupište. 
 
2.   S ú h l a s í     s tým, aby autobusové nástupište prímestskej dopravy, na ktoré boli    
      vyčlenené finančné prostriedky vlády SR, bolo umiestnené na   pozemkoch  Mesta  
     v blízkosti železničnej  stanice. 
 
Keďže  iné  návrhy  neboli  predložené,    primátor  mesta  dal    hlasovať  o návrhu  na 
uznesenie  k     informácii  o prebiehajúcich  rokovaniach    k    umiestneniu  novej 
autobusovej stanici v znení, ako bolo prečítané predsedom návrhovej komisie: 
(hlasovanie č. 45) 
za: 23, proti. 0, hlasovania sa zdržali: 0 
‐  Primátor  konštatoval,  že  MsZ  tento  návrh  na  uznesenie  schválilo  „a my  
     teda  môžeme  začať  urýchlene  konať  v tom,  aby  tie  prostriedky,  ktoré  
    sme od  vlády dostali,  boli čím skôr a čo najefektívnejšie využité.“ 
 
 
V rámci bodu „rôzne“  ďalej  vystúpili: 
 
Ing. Stanislav Gaľa: 
Poprosil  o informatívnu odpoveď  v tejto  záležitosti:    Športová  verejnosť  sa dotazuje, 
v akom  stave  alebo  v akom  štádiu  sa  nachádza most  alebo  lávka  pre  peších  od OC 
Zemplín  smerom  k mestskej  športovej hale  a k zimnému  štadiónu, nakoľko  ten most 
alebo pešia lávka je uzatvorená.  
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Veľmi dobre viete, že naši hokejisti sa dopracovali k výbornému výsledku, sú vo finále 
a možnože, keď Boh dá, budú aj v baráži. Preto by som chcel pre krátkosť  toho  času 
ústnu odpoveď, v akom stave sa ten most – pešia lávka nachádza? 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Čo sa týka hokejistov, tak, samozrejme, tešíme sa z ich úspechu, že postúpili do finále 
a veríme  tak ako vy,  že môže  to byť aj väčší úspech.   Ale  tam máme aj hádzanárov, 
džudistov a mnohých iných, tak veľmi radi by sme boli, aby  tá lávka opäť a čo najskôr 
slúžila  svojmu  účelu,  ale má  to  niekoľko  zádrhov.  Nedalo  sa  robiť,  pretože  tam  je 
potrebné podľa všetkého robiť dosť náročné práce a je potrebné vyčkať aj na vhodné 
klimatické podmienky. Čiže z tohto dôvodu sa doteraz nerobilo.  
A druhý dôvod, a dosť podstatný  je ten, že potrebujeme aj statický posudok, aby sme 
vedeli, čo presne tam môžeme  robiť. Či stačí to len jednoducho zaplátať,  to by bol ten 
lepší prípad, a to by sa urobilo veľmi rýchlo, alebo je potrebné ísť do väčších vážnejších 
zásahov, čo je, my predpokladáme, aj ekonomicky aj technicky náročnejšie. 
Takže  momentálne  čakáme  na  posudok  odborníkov,  na  statický  posudok,  ale 
pripravujeme možno aj  iné návrhy  technických riešení. Čiže sme v štádiu, pokiaľ  toto 
dostaneme do rúk a pokiaľ to klimatické podmienky umožnia a, samozrejme, budeme 
musieť urobiť aj zmenu v rozpočte  následne, tak tieto práce budú môcť začať.  
 
 
Mgr. Zlatuša Popaďáková, predsedníčka komisie verejného záujmu:   
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, v najbližších dňoch  nám bude 
doručené  tlačivo  „Oznámenie o funkcii,  zamestnaní,  činnosti a majetkových pomerov 
verejného Funkcionára ...“  Chcela by som vás poprosiť, aby ste vyplneniu tohto tlačiva 
venovali náležitú pozornosť. Upozorňujem na oddiel III ‐ Majetkové pomery verejného 
funkcionára, nehnuteľný majetok. Tam bola najväčšia chybovosť.  
Termín  doručenia  tohto  oznámenia  je  do  31. marca,  štandardne  tak  ako  po minulé 
roky  v zalepenej  obálke,  obálku  budete  adresovať  na  predsedu  komisie  a do  rohu 
obálky napíšete „neotvárať“.  
 
p. Viliam Zahorčák:   
Áno,  je  to  dôležité,  páni  poslanci,  aby  sme  ani  na  túto  svoju  povinnosť  nezabudli. 
Ďakujem predsedníčke komisie.  
 
MUDr. Benjamín Bančej: 
Upriamil pozornosť poslancov a všetkých prítomných na  tomto  zasadnutí MsZ, ale aj 
občanov mesta Michalovce na najbližšie aktivity, ktoré sa v meste budú diať v termíne 
do najbližšieho zasadnutia MsZ.  

Konštatoval,  že  tak    ako  už  bolo  tuná  spomenuté,   15.  marca  bude  
odovzdávanie ocenení Čin roka 2012, ktoré v uvedenom termíne   sa uskutoční   17.00 
hod.  vo  veľkej  sále  MsKS  a že  tento  slávnostný  akt  bude  spojený  aj  s  kultúrnym 
programom  pod názvom To najlepšie, čo v meste máme a že v  programe vystúpia žiaci 
základnej umeleckej školy Talentum. 

Informoval o ďalších troch najbližších aktivitách mesta s poznámkou, že  tieto sú 
síce komerčného charakteru, ale podľa neho  je treba   aj tieto   popularizovať. Jednalo 
sa o tieto: 
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‐ vystúpenie Divadla Andreja Bagára z Nitry dňa  13.  3. 2013 vo veľkej  sále MsKS 
– vystúpenie hudobno‐tanečného folklórneho súboru Šarišan, ktoré sa  
    uskutoční 20. 3. 2013 o 18.00 hod.  vo veľkej sále MsKS   
‐  22. 3. 2013 o 19.00 hod. takisto vo veľkej sále MsKS bude  vystúpenie  Petra  
    Spáleného a hudobnej skupiny Apollo Band. 
 
 
V závere svojho vystúpenia pozval všetkých prítomných a prostredníctvom TV Mistral 
aj  michalovskú verejnosť   nielen na odovzdávanie ocenení Čin roka 2012, ale aj na tie 
komerčné vystúpenia, konštatujúc, že aj tieto patri do kultúrnych aktivít mesta.  
 
 
p. Rudolf Klein: 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia! 
Chcem upriamiť pozornosť  našej verejnosti na miestne komunikácie, chodníky. To nie 
je len michalovský problém,, to je celoslovenský problém! Viete, e máme atypickú zimu 
–  jeden deň  svieti  slnko, druhý deň prší,    sneží, mrazí, atď.,  sú pomerne  veľké  jamy 
a výtlky  pri  cestách,  ale  TaZS  mesta  Michalovce  už  začali  s výpravkami  a opravou, 
hlavne ciest. Už sa to prejavuje ‐ nejaký  studený proces alebo ako sa tomu hovorí, už 
to aj  vodiči  zaregistrovali.    Je  samozrejmá  vec, a na  to  treba upriamiť pozornosť,  že 
treba znížiť rýchlosť, pretože dosť sa jazdí po meste rýchlo, mohol by som povedať, že 
v niektorých prípadoch až bezohľadne a potom  ľudia nadávajú nesprávnym  smerom.  
Čiže  ja  by  som  žiadal    občanov mesta    ‐ motoristov,  aby  trošku  spomalili,  aby  brali 
ohľad na každého okolo seba a aby brali ohľad  i na to, že skutočne, ako som povedal, 
bola atypická zima, problémy prišli, ale tie sa začali odstraňovať. 
Predo mnou  tu hovoril p. Dr.  Zitrický   o vranách.  Ja  sa priznám,  že my  sme už mali 
inváziu začiatkom februára, ale začali sme  ich plašiť. Pretože, ak si niekto pamätá, bol 
som asi dva, tri roky vedúcim, čiže kolo takého 85. roku my sme mali dačo nie strašné, 
ale prestrašné. Na cintoríne tie pomníky boli tak „označkované“, že si to dnes neviem 
predstaviť.  Ľudia by nám nedali žiť ani minútu nieto päť minút. To znamená, poviem 
otvorene, my sme s pracovníkmi začali pracovať na tom, že  vrany sa u nás neusadili, sú 
preč, sú asi v iných lokalitách.  To je po druhé.  

A po  tretie:  Som  poslancom  za  oblasť  Stráňany.  Čiže mám  na  jednej  strane 
možno výhodu, ľudia ma poznajú, atď., na druhej strane je smola v tom, že oblasť Biela 
hora je v stave takom, v akom je. Posledne dva, tri týždne registrujem taký trošku kľud, 
čiže    asi  prestala  ťažba.    Ale  poviem  otvorene,  vy  pán  primátor  i vy  ostatní,  vôbec 
manažment mesta,  dostávate maily,  telefonáty,  atď.,  pretože  i napriek  tomu,  že  to 
majú súkromníci, alebo  je  to v súkromnom vlastníctve,  ľudia sa sťažujú.   Dôchodkári, 
ktorí tam chodili na prechádzky, mladé mamičky s deckami. Ja neviem, tu si asi zmenili 
lesopark  na  les  hospodárskeho  významu  a ťažba  bežala  vo  vysokom  tempe. 
A stretávam tam  ľudí v sobotu, v nedeľu a každý:   pán poslanec,   pomôžte, však máte 
tam tie zastupiteľstvá, vystupujete,  lebo vieme, že vystupujete. Tak sa chcem opýtať, 
pán primátor,  či je možné v tomto štádiu ešte niečo urobiť v tejto veci, aby s ťažbou sa 
tu  nejako  prestalo,  aby  sa  celkom  nevyrúbalo.  Pretože  poviem  otvorene  z Ul. 
partizánskej, kade ja idem do práce, tak to nie je  ešte také katastrofálne. Ale zo strany 
Ulice  SNP,  Zbudzanskej,  tam  je  už  doslovne  holorub  a možnože  práve  ľudia,  ktorí 
používajú tieto komunikácie smerom na Strážske, resp. občania, čo tam bývajú, tak títo 
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sa  sťažujú,  lebo  vidia,  že  proste  stále  to  beží  a niet  nejakej moci  alebo  sily  ‐    lebo 
neverím, že neochota,  ochota tuná je, samozrejmá vec, ale bolo by dobré s tým niečo 
urobiť,  aby  sa už  ďalej neťažilo, pokiaľ  je  to možné.  Ďakujem pekne  za pochopenie, 
tlmočím názor občanov.  
 
Ing. Michal Stričík, PhD.:    
Ja by som naozaj chcel doplniť slová p. kolegu Kleina, že opticky sa môže zdať, že na 
Bielej  hore    skončil  výrub,  ale  sú  tam  ďalšie  stovky  stromov,  ktoré  stoja,  ale  sú  do 
polovice podrezané. To znamená, že  je otázka času, keď príde vietor,   alebo dokončia 
tú prácu, ktorú  začali. Ale už hľadiska  zdravotného  tie  stromy asi nemôžu  rásť ďalej, 
lebo sú už dopoly odrezané.  Hovorím, je to množstvo stromov a  v podstate ten les bol 
vyrúbaný  holorubom,  takže  v podstate    neostali  tam  životaschopné  jedince 
v podstatnej časti lesa.  
 
p. Viliam Zahorčák: 
Budem  reagovať, pán poslanec Klein,  len na  to posledné  a takisto na pána poslanca 
Stričíka. 
Včera  alebo  predvčerom  televízia  TA3  priniesla  podľa  mňa  objektívnu  informáciu 
o tom, ako to tam v skutočnosti vyzerá.    
Naozaj my nemáme    vplyv,  ani dosah nemáme  ako mesto,  ako  samospráva na  toto 
dianie. Tento  les  je definovaný ako hospodársky  les,  kde  vlastníci majú právo  ťažby. 
Dostali súhlas na túto ťažbu, dostali určené, koľko môžu vyťažiť m3  za obdobie 10‐tich 
rokov.  Túto  kvótu môžu  vyčerpať  za  rok, môžu  ju  vyčerpať  a čerpať 10  rokov  ‐   oni 
sa rozhodli, vlastníci, že to vyčerpajú odrazu. Vieme, aký majú zámer. Čiže doslova tam 
dochádza k devastácii tohto lesa. Ale pokiaľ nedôjde k zmene  územného plánu a bude 
to  stále  definované  ako  zeleň,  ako  lesy,  tak  zároveň majú  povinnosť,  aj  keď  zákon 
hovorí o viacerých formách zalesnenia, ale majú povinnosť to zalesniť.  
Je  na  tomto  zastupiteľstve,  na  zastupiteľstvách  budúcich,  či  pristúpia  na  to  –  toto 
zastupiteľstvo, ale aj budúce zastupiteľstvá, aby tam umožnili aj dačo iné ako len to, na 
čo to doposiaľ slúžilo.   Ja by som bol za to, aby to ostalo lesom, aby túto povinnosť si 
tiež  splnili,  teda  aby  došlo  aj  k tomuto  zalesneniu  už  akýmkoľvek  spôsobom  a za 
akúkoľvek dobu. Sú orgány štátne, ktoré sú zodpovedné, ktoré dali na to súhlas, ktoré 
by to mali odkontrolovať. My sme s nimi komunikovali, komunikujeme.  Odvolávali sa 
na to, že v jarnom období, kedy bude viac možné kontrolovať celý ten proces výrubu, 
že to odkontrolujú. Budeme veľmi zvedaví, čo nám povedia, či tam všetko prebiehalo 
v súlade  so  zákonom.  Pokiaľ  by  neprebiehalo,  budeme  žiadať,  aby  to  malo  aj 
pokračovanie.  
 
p. Rudolf Klein: 
Mal ešte faktickú: Ďakujem, pán primátor. Ja  len toľko, aby naša verejnosť vedela, že 
nám  to nie  je  ľahostajné ako mestskému  zastupiteľstvu, ale v danom momente  ja  to 
tak chápem, že sme bezmocní a nemôžeme niečo urobiť také, čo by občania rukolapne 
videli, že sa tam niečo už proste ... Ďakujem, ja len toľko. 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Chcel  by  som  sa  dotknúť  oblasti,  ktorá  nepatrí mestskému  zastupiteľstvu,  ale  sú  tu 
kolegovia z mestskej rady, tak na nich by som sa chcel obrátiť.  
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Ak som si pozrel uznesenie, ktorým definovali budúce opravy či už komunikácií alebo 
chodníkov,  tak  nemám  výhrady.  Ale  chcel  by  som  ich  poprosiť  o jednu  vec:  Je  tu 
záležitosť  okrem  tých  ciest  a chodníkov,  ktoré  sú  v tabuľkách  na  rekonštrukcie  v r. 
2013, 2014, je tu ešte aj jedna časť, kde odporučila mestská rada zaradiť do rezervy pre 
rok  2014  rekonštrukcie,  a teraz  sú  tu  uvedené  ulice  Tehliarska,  Dobrianskeho, 
Štefánikova.  
Chcel by som poprosiť kolegov, ktorí sú v mestskej rade, aby zobrali do úvahy, alebo 
aby  rozmýšľali o tom,  že  chodníky na Ul. Dobrianskeho  sú  v relatívne dobrom  stave, 
pretože už   niekoľko rokov dozadu tieto   chodníky   boli opravované. Ale, myslím si to 
teda ja, že chodníky na Ul. Moyzesovej a na Ul. A. Kmeťa sú v horšom stave. Preto ich 
prosím,  aby  to  zobrali  do  úvahy,  keď  budú  riešiť  rezervu  na  rok  2014,  aby  ešte 
uvažovali  aj  o chodníkoch  trebárs  Moyzesova  a Kmeťova  na  konto,  povedzme, 
Dobrianskeho. Čiže o toto ich prosím. 
 
p. Viliam Zahorčák: 
Na  margo  tohto  vystúpenia  pána  poslanca  Ing.  Bobíka  poznamenal,  že    bod 
o uzneseniach  mestskej  rady  bol  jedným  z prvých    bodov  tohto  MsZ,  kedy  bola 
možnosť sa k tomu vyjadriť. „Beriem, pán poslanec,  neboli ste tu vtedy.“  
Čo sa týka uznesenia, je schválené, samozrejme, poslanci majú právo navrhovať zmenu  
do  programu  najbližšieho  rokovania  MsZ.    Ale  tento  návrh  vznikol  aj  na  základe 
poznania  stavu a istých  kalkulácií  finančných,  takže  teraz nejako dramaticky do  toho 
vstupovať by nebolo vhodné.  
Čo sa týka rezervy, tak môžeme o rezerve hovoriť, aby sa   v nejakom blízkom období, 
ale nie v najbližšom, uvažovalo aj o týchto uliciach. Je to možné. Ale myslím, si, že sú 
tam  zaradené  tie  cesty  a tie  chodníky,  ktoré  si  to  z môjho  pohľadu  alebo  z nášho 
pohľadu  vyžadujú najviac. Ale  chápem  každého poslanca,  pretože niekomu  sa môže  
javiť práve v tom jeho obvode niečo významnejšie, dôležitejšie ako inde. Ale myslím, že 
bola snaha, aby to bolo vyvážené aj po obvodoch,   aj z hľadiska potrieb, aj z hľadiska 
hlavne toho poškodenia.  
 
(ukončenie bodu “ rôzne“) 
 
 
BOD Č. 27 ‐ Z Á V E R  
 

Primátor mesta Viliam ZAGHORČÁK skôr než   celkom ukončil   rokovanie tohto 
MsZ, povedal:  Popri tých podujatiach, ktoré tu spomínal pán zástupca, my len dávame 
verejnosti  najavo,  že  nielen  vláda  SR    rokovala  v Michalovciach,  ale  aj  aprílové 
rokovanie ZMOS by takisto malo byť v našom meste. Takže keď sa nič nezmení, tak to 
bude ďalšia taká pocta pre Michalovce. 

 
Ďalej  povedal:    Skôr,  než  sa  rozlúčime,  chcel  by  som  poďakovať  

p. Kudelásovej, ktorá dlhé, dlhé roky tu sedela a zapisovala.   Je to poslednýkrát, kedy 
tu s nami sedí, pretože p. Kudelásová sa už stane čoskoro emeritnou zamestnankyňou 
MsÚ,  odchádza  do  dôchodku.  Chcem  jej  poďakovať  v mene  vás  všetkých  za  prácu, 
ktorú  odvádzala  a ešte  odvádza,  popriať  jej  všetko  dobré  v ďalšom  živote  a dnes 
poďakovať aspoň kytičkou.  
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Keďže  program  rokovania  MsZ  bol  vyčerpaný,  primátor  mesta  Viliam 

ZÁHORČÁK poďakoval poslancom aj ostatným prítomným za účasť na rokovaní MsZ a  
informáciou, že najbližšie  zasadnutie MsZ sa uskutoční 23. apríla 2013, XIV. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach ukončil. 

 
 

 
 
 
 
Prednosta MsÚ:                                                                              Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                Viliam ZAHORČÁK 
   
 
 
 
 
Overovatelia: 1.  Mgr. Martin NEBESNÍK 
  
                         2.  Ing. Jaroslav KAPITAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Anna Kudelásová 
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