
 Z á p i s n i c a   
 

z  5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 26. mája 2009 (utorok) o 9.30 hod. v malej zasa- 
dačke 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 Zb. o obecnom zriadení a v znení 
neskorších  predpisov  5. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, 
otvoril  primátor mesta Viliam ZÁHORČÁK.  

 
Po úvodnom privítaní poslancov MsZ primátor mesta na tomto mimoriadnom 

zasadnutí MsZ ďalej privítal: zástupcu primátora MUDr. Bančeja, prednostu MsÚ Ing. Vasiľa 
zástupcu prednostu JUDr. Doriča, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, riaditeľov 
organizácií v zriaďovateľstve MsZ, vedúci odborov MsÚ, náčelníka MsP, zástupcov médií 
a ostatných prítomných.   
 
 Konštatoval, že na 5. mimoriadnom zasadnutí MsZ je prítomných 18 poslancov MsZ 
(stav na začiatku rokovania MsZ) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň 
informoval, že z tohto mimoriadneho zasadnutia MsZ sa ospravedlnili poslanci:  
MUDr. Makohus, Berdy, Mgr. Várady a Ing. Bobík. 
 
 
PROGRAM: 
Návrh programu 5. mimoriadneho  zasadnutia MsZ poslanci obdržali na písomnej pozvánke  
(tvorí  prílohu č. 2 zápisnice).  
 
Keďže k navrhovanému programu neboli vznesené doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy, 
primátor mesta dal o tomto programe rokovania MsZ hlasovať: 
- za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 (hlasovanie č.1) 
 
-  Primátor mesta konštatoval, že program rokovania 5. mimoriadneho zasadnutia  MsZ bol  
   schválený. 
 
 
 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ 
primátor mesta určil poslancov: 
 
 1. Ing. Michala STRIČÍKA, PhD. 
            2. Milana HVIŽĎÁKA  
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BOD č. 2: 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta p. Viliam Záhorčák odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej 
komisii pracovali poslanci: 
  
 - MUDr. Benjamín Baťalík, CSc. 
 - Ing. Pavol DLUGOŠ 
 - Stanislav GAĽA 
 
Nakoľko  iné návrhy neboli predložené, primátor mesta dal o zložení návrhovej komisie 
hlasovať v zmysle ním predloženého návrhu: 
(hlasovanie č. 2) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
-  Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení:  p. poslanec Baťalík,  
    p. poslanec Dlugoš a p. Poslanec Gaľa. 
 
 
 
BOD č. 3:   
Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra 
vzdelávania na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy I. ZŠ  
na Ul. T. J. Moussona v Michalovciach         
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
 
V úvode k predloženému návrhu vystúpil primátor mesta p. Viliam Záhorčák. 
Konštatoval, že v podstate všetky 3 body, kvôli ktorým je zvolané mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, hovoria o tom, aby mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia, ktoré 
sú potrebné ako súčasť žiadosti o nenávratný finančný príspevok.   
„My o niektorých z týchto škôl sme už rokovali na základe iných výziev. Ale keďže vyšli 
nové výzvy a tie upresňujú aj znenia uznesení, je potrebné, aby sme niektoré uznesenia, ktoré 
boli už k týmto bodom prijaté, zrušili a naformulovali uznesenia nové. Aj nakoľko sa zrušili 
iné technické okolnosti, pretože medzičasom sa v niektorých objektoch škôl niektoré veci 
zrealizovali a dochádza k celkovej úprave celkovej investície, možnej investície, a teda aj to 
uznesenie by malo znieť ináč. No a po tretie: Súvisí to  aj s prechodom na menu euro. 
 
- Prv než otvoril rozpravu k tomuto bodu, poprosil  Ing. Bajužíkovú, ktorá na zasadnutí MsZ 

zastupovala odbor informácie a grantov MsÚ, či je potrebné to, čo povedal,  niečím 
doplniť? 

 
 
Ing. Monika Bajužíková, v.z. vedúcej odboru informatizácie a grantov MsÚ: 
Informovala MsZ, že na podanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok (NFP) pre  I. ZŠ je 
dohodnutý termín na deň 9. 6. 2009 a že predmetná žiadosť sa predkladá  osobne. 
Konštatovala, že to je vlastne aj dôvod dnešného MsZ, keďže aj pre II. ZŠ je podávanie 
žiadosti dohodnuté na 18., resp. 19. 6., takže   aj  z tohto dôvodu nebolo možné na riadne 
zasadnutie MsZ predložiť tieto materiály. „Myslím, že dôvod prečo je nutné revidovať 
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uznesenia, ktoré už boli prijaté v r. 2008 a 2009, už pán primátor v plnom obsahu a rozsahu 
zdôvodnil.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Vážený pán primátor, vážení páni poslanci a panie poslankyne, vážení hostia! 
Myslím si, že je dobré, keď mesto Michalovce sa uchádza  o finančné zdroje, ktoré sú 
z Európskej únie a je jasné, že dokument a hlavný strategický dokument na území mesta, 
ktorý bol prijatý a ktorý má napomôcť využívaniu finančných zdrojov EÚ, je Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce - dokument, ktorý vychádza zo zákona 
č. 503/2001 Z.z. o podpore  regionálneho rozvoja v zmysle jeho neskorších noviel a doplnení. 
Dneska budeme prerokovávať tri dokumenty a dovolím si poznamenať, že bude geniálne, ak 
by nám vyšli všetky tri tieto predkladané projekty. Bolo by super, ak by vyšli dva z týchto 
projektov a bolo by dobré, ak by vyšiel aspoň jeden z týchto projektov.  Verím, že budeme 
úspešní. Verím, že k úspešnosti môžeme prispieť aj my tým, že schválime, dá sa povedať, 
tieto predložené materiály a to tým, že ich schválime správne. V tejto súvislosti si dovolím 
navrhnúť zmenu:  Aj keď pôjde o zmenu až 3. projektu, ale aby sme sa pojmovo ujednotili 
a používali správny názov. Pri dvoch uzneseniach máme uvedené, že predložený projekt je 
v súlade s „Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce“, pri 
3. projekte máme uvedené „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce“. 
Čiže ja navrhujem, aby sme aj toto uznesenie pojmovo ujednotili tak, ako to uvádza zákon, 
aby náhodou nedošlo nechtiac  k nejakej pojmovej nejednotnosti, aby to  nechtiac nevyvolalo 
podmienku na nejaké vyradenie projektu.  
Zároveň by som považoval za potrebné a vhodné, aby sme  predložené projekty, ktoré dneska 
ideme schvaľovať a posúvať do ďalšieho kola, to znamená,  že ich odporúčame na realizáciu 
EÚ, aby nám boli priblížené, v akej pozícii sú z hľadiska strategického cieľa, špecifického 
cieľa a opatrenia, ak je to možné, vo vzťahu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Michalovce.  
Čiže môj návrh, ak to vieme urobiť, ak nie - v podstate len pre také ozrejmenie, v akej  pozícii 
sa nachádza, o akú časť programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, dá sa povedať,  ideme 
plniť týmito projektmi. 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Dobre, ale to hovoríme až pri 3. projekte. Či celkovo? 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Ja som očakával, že nejaký celistvý úvodný komentár k týmto bodom zaznie. Neočakávam, že 
bude jednotlivo ku každému bodu, lebo dá sa povedať, že ide o celistvý materiál, ktorý musí 
byť  jednotlivo schválený.  Takže tá pripomienka formálna bola k 3. bodu. To všeobecné dá 
sa povedať ku  všetkým trom. 
 
p. Viliam Záhorčák: 
K tomu sa vyjadril, že nemá so sebou na tomto zasadnutí Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Michalovce, aby mohol konkrétne reagovať na vystúpenie pána 
poslanca Stričíka. 
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Ing. Monika Bajužíková, v.z. vedúcej odboru IaG MsÚ: 
Na ozrejmenie uviedla, že v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Michalovce tam bol špecifický cieľ: Rozvoj v oblasti školstva a vzdelávacej infraštruktúry. 
a  že si myslí, že je to plne v kontabilite, ako bola zverejnená výzva v rámci regionálneho 
operačného programu, lebo to  je vlastne infraštruktúra vzdelávania.  
„Čo sa týka 3. projektu, to znamená „Regenerácia sídiel na revitalizáciu centrálnej mestskej 
zóny v meste Michalovce“. Tu sa priznám, že by som presne nevedela špecifikovať špecifický 
cieľ a opatrenie, ako ho máme zadefinovaný v programe hospodárskeho s sociálneho rozvoja, 
lebo ho nemám k dispozícii. Ale nie je problém, dokážeme to operatívne zabezpečiť 
a môžeme dodatočne informovať.“ 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Mal ešte faktickú: „Myslím si, že tie dokumenty, z ktorých vychádzame, sú dobré, správne 
a naozaj máme priestor na to, aby sme vhodným spôsobom argumentovali. My v prvom rade 
potrebujeme poslancov informovať, aj širokú verejnosť o tom, ktoré body ideme plniť 
a hlavne potrebujeme správne argumentovať v predložených projektoch, či je to v súlade 
s národným strategickým referenčným rámcom, či je  to v súlade s programom hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja.  
Ja som si pozrel tieto dokumenty a naozaj, nie je  najmenší problém, lebo prienik tam je. Čiže 
v rámci školstva ideme plniť strategický cieľ 1: skvalitniť výchovno-vzdelávacie podmienky 
na školách, ako aj strategický cieľ,  a to už prechádzame k špecifickým cieľom: špecifický 
cieľ 1 - skvalitniť výchovno-vzdelávacie podmienky na školách a zlepšiť technický stav 
v objektoch škôl a školských zariadení, kde v rámci špecifického cieľa 1 ide o opatrenie   1.4 - 
modernizovať a zlepšiť vybavenosť škôl, čiže dá sa povedať  to, čo je vítané na našich 
školách.  
A v rámci opatrenia druhého: Zlepšiť technický stav, opatrenie 2.2 - ... kritizovať a etapizovať 
rekonštrukcie škôl v meste pri postupnom znižovaní modernizácie a to všetko v rámci 
zvýšenia úrovne vzdelávania.  
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Benjamín Baťalík, CSc., 
v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :  
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizácie    
     projektu „Rekonštrukcia a modernizácia I. Základnej školy na ulici T. J. Moussona       
     v Michalovciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Micha- 

  lovce a platným Programom hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja mesta        
Michalovce; 

b)  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;  
     c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,  t.j. 

    vo výške 66 985 € . 
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Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 3) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.  
 
 
 
BOD č. 4: 
Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra 
vzdelávania na realizáciu  rekonštrukcie a modernizácie budovy II. ZŠ 
na Ul. J Švermu 6 v Michalovciach    
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
 
- Primátor mesta podotkol,  že úvodné slovo bolo povedané už pri predchádzajúcom  bode  
   tohto rokovania MsZ.  
 
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. Benjamín Baťalík, CSc.: :    
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :       
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom realizácie 

projektu „Rekonštrukcia a modernizácia II. Základnej školy na ulici J. Švermu 
v Michalovciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta 
Michalovce a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 
Michalovce;  

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;  
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t.j. vo výške 83 595 €. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 4) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor mesta konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
BOD č. 5: 
Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 4 Regenerácia sídiel 
na realizáciu revitalizácie centrálnej mestskej zóny v meste  Michalovce         
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
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V úvode tohto bodu  primátor mesta Viliam Záhorčák povedal: 
K tomuto bodu snáď len toľko, že centrálna mestská zóna nekončí len Námestím 
osloboditeľov, ale pokračuje ďalej a je možnosť - teraz vyšla výzva, ktorá jednoznačne hovorí 
o revitalizácii zón. Keďže považujeme za celkom prirodzené, aby sa to riešilo ako prioritne  
Námestie slobody a priľahlé ulice Štefánikova, prípadne S. Chalupku, Duklianska. 
Samozrejme, je tu obmedzený príspevok do výšky najviac  53 mil. Sk, takže celá tá žiadosť 
bude koncipovaná tak, aby sme túto čiastku neprekročili. Teda snahou je využiť finančné 
prostriedky, ktoré by sa eventuálne na toto núkali, na revitalizáciu tejto časti mesta.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
MUDr. Benjamín Bančej: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dámy a páni! 
Určite si spomeniete, že aj v rámci rozpočtu na rok 2009 sme sa zaoberali čiastočne vecami, 
ktoré súvisia s uvedeným priestorom, hlavne Námestím slobody, hlavne  tou časťou chodníka, 
ktorý je pred okresným súdom. Mali sme  v úmysle rekonštruovať aj druhú časť od pošty. 
Keďže sa naskytuje možnosť riešenia uvedenej problematiky oveľa precíznejšie 
a dôkladnejšie, pevne verím, že tento projekt podporíte a uvedená vec sa bude dať zrealizovať 
komplexne, tak ako je revitalizovaná centrálna pešia zóny v iných častiach. 
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia!  
Pešia zóna je moja srdcová záležitosť. Samozrejme, že to plne podporujem, ale osobne sa 
domnievam, že je potrebné pripraviť projekt realizácie celého Námestia slobody, Ulice  
S. Chalupku, Duklianskej ulice. Snáď v tomto čase by nemusela byť projektovo riešená 
Pasáž, lebo tam sú niektoré technické problémy, ktoré nedajú sa momentálne realizovať,  ale 
aby bol projekt ucelený a aby, ak niečo bude chýbať, alebo bude prekračovať tú hranicu 53 
mil. Sk, aby sme to vedeli vyfinancovať z vlastných zdrojov, aby tie projekty alebo tie celky, 
ktoré budú realizované, aby boli komplexne dokončené. Teda ja mám požiadavku, aby v tej 
projektovej dokumentácii sme  posudzovali  a pripravili celú rekonštrukciu centrálnej pešej 
zóny s ulicami tak, ako  som menoval.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Áno, my môžeme projektovo pripraviť celú tú centrálnu pešiu zónu, ale teraz pri tejto výzve 
to musíme obmedziť na tých  50 mil. – do výšky 50 miliónov s tým, že je predpoklad. Ale to 
naozaj dnes nevieme povedať, že ak by sa objavili opätovné výzvy a  dotýkali sa centrálnej 
mestskej zóny a my by sme mali možnosť sa o to uchádzať, čo určite využijeme, tak potom 
by sme riešili aj tie ďalšie časti.  
 
Ing. Martin Pado:
Ja len jednu poznámku by som chcel v súvislosti s tým, čo sme  schvaľovali minule  
rekonštrukciu osvetlenia a v súvislosti s tým, čo sa objavilo aj dnes v tlači rekonštrukcia 
futbalového štadióna, aj v súvislosti s inými projektmi, ktoré sú, aby sme neschválili 
v priebehu troch mesiacov toľko projektov, že ich budeme finančne obhospodarovať 
najbližších 15 rokov a potom už nič neurobíme.  
Ja budem hlasovať za toto, je to v poriadku, treba. Len aby sme tých peňazí dnes neminuli aj 
na najbližších 15 rokov. 
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p. Viliam Záhorčák: 
Sú, samozrejme, možnosti, ktoré  z nášho pohľadu by bolo vhodné využiť, takže  ich  chceme 
využívať. Čo sa týka verejného osvetlenia, platí tam to, čo sme hovorili, že je stále možnosť, 
ak získame tieto prostriedky na verejné osvetlenie, o to ubrať z toho, čo bolo schválené 
minule. To platí a je to zmluvne dohodnuté.  
Čo sa týka štadióna, k tomu sa teraz nevyjadrujem, ale je možné o tom hovoriť inokedy.  
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Ja chcem povedať len jednu vec, že tá možnosť čerpať finančné prostriedky je časovo 
obmedzená. Čiže podľa môjho názoru, že aj keby sme mali možnosť vyčerpať na 100 rokov 
dopredu cudzie prostriedky, tak je to stále lepšie, ako v budúcnosti po roku 2013, alebo kedy 
končí pomoc Európskej únie Slovensku, aby sme ich nevyčerpali.  
Čiže ja mám iný názor, samozrejme, nemusí byť najlepší. Ale jednoducho, ak sa dá, treba 
z európskych peňazí čerpať čo najviac.  
 
Ing. Martin Pado: 
Ja sa ospravedlňujem, ale bolo by  dobré, pán zástupca prednostu, keby ste počúvali  lepšie  
vystúpenia poslancov, aby ste si všimli, že som nehovoril o cudzích zdrojoch, ale ja som 
hovoril o našich zdrojoch.  A v tom je veľký rozdiel. A ja vravím o vyčerpaní vlastných 
zdrojov 15 rokov dopredu, nie o cudzích prostriedkoch.  
 
p. Stanislav Gaľa: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, je čas s úsmevom pripomenúť, že pekne 
sa počúva 50 miliónov, ale radšej nerozprávajme v slovenských korunách, lebo je to iba 1 mil. 
666 tis. € - aby nás občania potom náhodou neprekárali, že 50 mil. € chceme na niečo 
používať. Tak zvyknime si už,  lebo keď už platíme eurami, tak aby sme sa aj vyjadrovali 
v eurách. 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Ďakujem za pripomienku. Naozaj je to pravda, bavíme sa o slovenských korunách, lebo tie 
nám všetkým ešte viac - takto sa vieme zorientovať, o akú výšku peňazí ide. Ale naozaj máte, 
pán poslanec, pravdu. Všetko to, o čom sme hovorili v rozprave, hovoríme o slovenských 
korunách ešte, ale v uznesení hovoríme už o mene EURO. 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
V súvislosti s pripomienkou, ktorú mal k návrhu na uznesenie (vzniesol ju v úvode 
prerokovávaných bodov), sa spýtal, či má predložiť aj písomný návrh na zmenu uznesenia, 
alebo stačí, keď to predložil ústnou formou.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Položil otázku preklateľovi materiálu JUDr. Doričovi, či sa stotožňuje s  návrhom pána 
poslanca Ing. Stričíka k názvu „Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja““ 
- Odpoveď  JUDr. Doriča bola „áno.“ 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Odporúčal, aby sa to ujednotilo v súlade so zákonom.   
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MUDr. Benjamín Baťalík, CSc., predseda návrhovej komisie: 
Mal technickú pripomienku, že v predchádzajúcich dvoch uzneseniach bol prečítaný a 
schválený text: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, a teda aj pri tomto 
treťom uznesení návrhová komisia použije  ten istý názov.  
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Baťalík, CSc., v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :       
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu 

„Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
Územným plánom mesta Michalovce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Michalovce; 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP; 

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.  
     vo výške 83 000 €. 
 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 5) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 6: 
Návrh na zrušenie uznesení MsZ  č. 144 zo dňa 5. 2. 2008  a  č. 301  
z 10. 2. 2009     
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 
 
V úvode tohto bodu  primátor mesta Viliam Záhorčák konštatoval: 
„Súvisí to s tým, čo sme práve schválili, čiže časť týchto uznesení stráca opodstatnenosť.  
Tu len chcem upresniť, že v návrhu na uznesenie v bode a) sa nejedná o zrušenie celého 
uznesenia, ale iba jeho časti a to konkrétne  bodu 1.a, b, c -  ostatné časti by ostali v platnosti, 
pretože sa dotýkajú VI. Základnej školy.“  
 
 
R o z p r a v a :  
- neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh predniesol MUDr. Baťalík, CSc., predseda návrhovej komisie, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
r u š í :  
a) uznesenie MsZ č. 144 zo dňa 5. 2. 2008 v bode I/a, b, c  
b) uznesenie MsZ č. 301 zo dňa 10. 2. 2009 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 6) 
- za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
Po schválení uvedeného uznesenia primátor mesta p. Záhorčák poznamenal: 
Keďže sa nám tu v priebehu rokovania, ospravedlňujeme sa za to, objavili isté technické 
nezrovnalosti práve pri týchto pojmoch, poprosím p. JUDr. Doriča ešte o doplnenie jedného 
návrhu na uznesenie. 
 
 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ: 
„Vzhľadom na to, že nevieme momentálne odpovedať na otázku, či má pravdu pán poslanec 
alebo náš odbor, navrhujem doplniť o uznesenie: 
MsZ splnomocňuje primátora mesta upraviť uznesenie k bodu 3, 4, 5 v znení: „Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce“ tak, aby bol v súlade 
s právnymi predpismi. 
Dodal, že môže ísť o formálnu vec, ale aby sme neboli vyradení, tak sa to preverí a ak bude 
treba,  tak primátor túto časť formálne  upraví. 
 
 
 
Návrh na predmetné uznesenie  predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Benjamín 
Baťalík, CSc.:  
 
MsZ splnomocňuje primátora mesta upraviť uznesenie k bodu 3, 4 a 5 v znení: „Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce“ tak, aby bol v súlade 
s právnymi predpismi. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 7) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že tento návrh bol schválený. 
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Bod č. 7   -   Z á v e r  
 

Primátor mesta Viliam ZÁHORČÁK, konštatujúc, že program mimoriadneho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný, poďakoval poslancom MsZ a ostatným  
prítomným za účasť na tomto mimoriadnom zasadnutí MsZ. Zároveň  informoval, že 
najbližšie zasadnutie MsZ, riadne zasadnutie MsZ sa uskutoční dňa 23. júna 2009. Týmto 5. 
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach  ukončil.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Prednosta MsÚ:       Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                             Viliam ZÁHORČÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  1. Ing. Michal STRIČÍK, PhD. 
 
                        2.  Milan HVIŽĎÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: A. Kudelásová 
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	za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 

