
ZÁPISNICA 
 

zo IV. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 16. 6. 2015 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

v Michalovciach 
________________________________________________________________ 

 

 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 
1. Otvorenie 
 

V súlade  s § 12 ods. 1  zákona  č. 369/1990 o obecnom  zriadení a v znení neskorších 
predpisov  primátor  mesta  Viliam  ZAHORČÁK  otvoril  a  viedol  IV.  zasadnutie  Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

 
Po  úvodnom  privítaní  poslancov,  ďalej  na  tomto  zasadnutí MsZ  primátor    privítal: 

zástupcu  primátora  MUDr.  Bančeja,  hlavnú  kontrolórku  Ing.  Bobovníkovú,  prednostu 
mestského  úradu  Ing.  Vasiľa,  riaditeľov  organizácií  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta, 
náčelníka Mestskej polície Michalovce,  vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov 
médií a ostatných prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na    IV. zasadnutí MsZ  je prítomných 22 poslancov  (stav na 
začiatku  rokovania)  a že  mestské  zastupiteľstvo  je    uznášania  schopné.    Z rokovania  sa 
ospravedlnili MUDr. Mihalečko a MVDr. Kostovčík. 
   
‐ V rámci organizačných záležitostí navrhol, aby obed bol po skončení zasadnutia MsZ. 
 
PROGRAM: 
Primátor  konštatoval,  že  návrh  programu  IV.  zasadnutia MsZ majú  poslanci    uvedený  na 
písomnej  pozvánke  (  tvorí  prílohu  č.  2  zápisnice),  ktorý    obdŕžali  spolu  s pozvánkou  na  
zasadnutie MsZ.   
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.  
 
 

Keďže k tomuto programu rokovania   MsZ neboli   predložené    iné návrhy, primátor 
dal hlasovať o návrhu programu rokovania IV. zasadnutia MsZ  tak ako je uvedený v písomnej 
pozvánke:   
(hlasovanie č. 1) 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 



‐  Primátor  konštatoval,  že  návrh  programu  rokovania  IV.  zasadnutia  MsZ  
   bol  schválený tak,  ako bol predložený.  

 

Za  overovateľov  zápisnice  o priebehu  rokovania  IV.  zasadnutia MsZ  primátor    určil 
týchto poslancov:   
 

1. PhDr. Janu Cibereovú 
2. PhDr. Martu Horňakovú 

 
 
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 
 

Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák, návrhová komisia v zložení: 

‐ Ing. Jaroslav Kapitan 

‐ MUDr. Štefan Lipčák 

‐ MUDr. Dušan Goda 

 
Hlasovanie  
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 
V ďalšom primátor mesta p. Viliam Zahorčák predniesol návrh, vzhľadom na nasledujúci bod 
– voľba hlavného kontrolóra, aby vo volebnej komisií pracovali: 

‐ MUDr. Benjamín Bančej 
‐ Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.   
‐ MUDr. Ján Paľovčík 

 
 
Hlasovanie  
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 
 

3. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Michalovce 
 
Písomný materiál na voľbu hlavného kontrolóra Mesta Michalovce dostali poslanci pred 
rokovaním mestského zastupiteľstva. 
 
Voľba  hlavného  kontrolóra  sa  uskutočňuje  v súlade  s paragrafmi  18  a 18a  zákona  č. 
369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a   uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach č. 33 zo dňa 28.4.2015. 
     Zákon o obecnom zriadení  taxatívnym spôsobom upravuje spôsob voľby a samotný vznik 
pracovného  pomeru  hlavného  kontrolóra.  Na  zvolenie  hlavného  kontrolóra  je  potrebný 
súhlas nadpolovičnej  väčšiny  všetkých poslancov. Ak  ani  jeden  z  kandidátov  takú  väčšinu 
nezískal,  obecné  zastupiteľstvo  ešte  na  tej  istej  schôdzi  vykoná  druhé  kolo  volieb,  do 
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 
hlasov.  V  prípade  rovnosti  hlasov  do  druhého  kola  volieb  postupujú  všetci  kandidáti  s 
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najväčším  počtom  platných  hlasov.  V  druhom  kole  volieb  je  zvolený  ten  kandidát,  ktorý 
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 
žrebom. Podrobnosti upravuje volebný poriadok  pre voľby hlavného kontrolóra  schválený 
Mestským  zastupiteľstvom  uznesením  č.  34  zo  dňa  28.  4.  2015.  Volebný  poriadok  je 
súčasťou tohto materiálu.  
     Prihlášky podali štyria uchádzači: Ing. Marta Bobovníková, JUDr. Peter Borza, Bc. Miroslav 
Čaga a Mgr. Gabriela Liptáková.  
Uchádzačov som v súlade so schváleným volebným poriadkom uviedol v abecednom poradí 
a v tomto poradí sa uskutoční, ich predstavenie a  akt volieb. Všetci uchádzači splnili 
kvalifikačné a ďalšie predpoklady. Splnenie týchto predpokladov overila schválená komisia. 
Zápis z overenia tvorí súčasť tohto materiálu.      
      Pre oboznámenie sa s uchádzačmi sú súčasťou spisového materiálu aj  kópie životopisov, 
dokladu o vzdelaní a výpis z registra trestov. Taktiež je pripojený vzor hlasovacieho lístka 
a vyhlásenie voľby. 
        Vyhlásenie voľby   nahrádza bežne prijímané uznesenie o hlasovaní poslancov.   
V súlade s čl. 1.2. schváleného Volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra má každý 
uchádzač  právo  vystúpiť  v rámci  tohto  bodu  v časovom  rozsahu  tri  minúty.  Uchádzači 
vystúpili v abecednom poradí. 
 
Ing. Marta Bobovníková 
„Vážený pán primátor, vážení poslanci! 
V súčasnosti vykonávam  funkciu hlavnej kontrolórky mesta, nepodnikám, nie  som  členkou 
riadiacich,  kontrolných  ani  dozorných  orgánov  právnických  osôb,  ktoré  vykonávajú 
podnikateľskú  činnosť.  Som  absolventkou  Fakulty  riadenia  ekonomickej  univerzity 
v Bratislave. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.   V rámci priebežného 
vzdelávania som počas svojej praxe absolvovala viacero vzdelávacích certifikovaných kurzov 
z oblasti verejnej správy, rozpočtového hospodárenia i výpočtovej techniky. Absolvovala som 
základný  a nadstavbový  kurz  pre  hlavných  kontrolórov  a získala  som  osvedčenie 
s celoštátnou  pôsobnosťou.  Svoje  pracovné  pôsobenie  som  začínala  ako  asistentka 
výpočtového strediska. Následne som pracovala na manažérskych miestach z toho na pozícií 
ekonomickej námestníčky spolu 13 rokov. V samospráve pôsobím 12. rok na pozícií hlavnej 
kontrolórky.  Kontrola  samotná  zistí  nedostatky,  pomenuje  ich,  odporúča  riešenie,  ale 
samotná  realizácia  je na  kontrolovanom  subjekte. Nie  stále  to bolo  ľahké, meniť  spôsoby 
zabehnutej práce, ale spoločnými silami sa nám to podarilo. Za prvé moje funkčné obdobie 
bolo počet evidovaných a vybavených sťažností 250. Prevedených a prerokovaných kontrol 
154  a spolu  bolo  prijatých  480  opatrení.  Počet  evidovaných  a vybavených  sťažností  za  2. 
funkčné obdobie bolo 179, prevedených  a prerokovaných  kontrol 146  a prijatých opatrení 
401.  Chcela  by  som  sa  i touto  cestou  poďakovať  za  doterajšiu  spoluprácu  poslancom, 
vedeniu  mesta,  prednostovi  MsÚ  i riaditeľom  organizácií.  Myslím  si,  že  výsledky  našej 
spolupráce sú viditeľné. Sú veci doriešené, veci rozpracované i nové udalostí, ktoré nám život 
prináša. V prípade, ak dostanem vašu dôveru v kontrolnej činnosti v ďalšom období by som 
sa chcela zamerať hlavne na plnenie strategických cieľov mesta a Programu rozvoja mesta na 
roky 2015‐2018. Budem sa naďalej zameriavať na kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta. Budem sledovať hospodárenie s verejnými zdrojmi v rámci 
rozpočtového  hospodárenia  a jeho  príspevkových  a rozpočtových  organizácií.  Svoje 
doterajšie skúseností chcem využiť v prospech občanov k ich spokojnosti. Svojou  činnosťou 
chcem  prispieť  k efektívnemu  využívaniu  verejných  prostriedkov  na  budovanie  našich 
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Michaloviec. Verím, že s doterajšou mojou prácou na pozícií hl. kontrolórky ste boli spokojní. 
Chcem vás uistiť,  že ak mi prejavíte dôveru na ďalšie  funkčné obdobie budem  sa  i naďalej 
usilovať svoju prácu vykonávať čestne a zodpovedne. Ďakujem za pozornosť.“ 
 
JUDr. Peter Borza 
„Vážené  panie  poslankyne,  vážení  prítomní!  Volám  sa  Peter  Borza,  pôsobil  som 
v ozbrojených  silách,  spolu  27  rokov.  Pôsobil  som  v rôznych  funkciách,  riadiacich, 
technických i poradných. Polovicu mojej kariéry som pôsobil v právnej službe ozbrojených síl 
v pozícií  právneho  poradcu  veliteľa.  Ako  právny  poradca  veliteľa  som  sa  podieľal  na 
rozhodnutiach  veliteľa  útvaru.  Ďalej  som  vykonával  kontrolnú  činnosť,  kde  som  zisťoval 
porušovanie právnych predpisov a podával návrhy na odstraňovanie zistených nedostatkov. 
Uvedomujem  si,  že  funkcia  hlavného  kontrolóra  je  náročnou  funkciou.  Predpokladám,  že 
počas svojej služby v ozbrojených silách som získal skúseností, ktoré by som mohol využiť aj 
pri funkcií hlavného kontrolóra. V prípade ak mi poslanci mestského zastupiteľstva dajú svoj 
hlas  a zvolila  ma,  urobím  všetko  preto,  aby  som  nesklamal  ich  dôveru.  Ďakujem  za 
pozornosť.“ 
 
 
Bc. Miroslav Čaga 
„  Moje  meno  je  Miroslav  Čaga,  chcem  sa  predstaviť  ako  kandidát  na  pôst  hlavného 
kontrolóra mesta. Pracujem momentálne na Ministerstve vnútra SR na Krajskom riaditeľstve 
v Prešove. Zastávam pôst referenta na oddelení nehnuteľností. Moje pôsobisko je v Prešove, 
a je to aj jeden z dôvodov prečo sa uchádzam o funkciu hlavného kontrolóra. Ostatné veci sú 
uvedené v písomných materiáloch. Ďakujem za pozornosť.“ 
 
Mgr. Gabriela Liptáková 
Vážení  páni  poslanci,  moje  meno  je  Gabriela  Liptáková,  mám  29  rokov  a bývam 
v Michalovciach.  V roku  2010  som  ukončila magisterské  štúdium  na  Prešovskej  univerzite 
v odbore politológia, v rámci ktorého som absolvovala viacero predmetov ako je politológia, 
sociológia,  demografia,  ľudské    a občianske  právo,  verejnú  správu,  informatiku,  verejné 
financie, medzinárodné  organizácie, masmediálnu  komunikáciu,  tvorbu  projektov  a cudzie 
jazyky. Keďže  teoretické  základy mám,  chcem  ich  aj  efektívne  využiť  v praxi. Počas  štúdia 
som  bola  aktívnou  členkou  občianskeho  združenia  politológie  v Trenčíne,  kde  som  bola 
spoluorganizátorkou  rôznych  projektov  napr.  Pamätný  deň  17.  novembra,  návšteva 
Národnej  rady  SR,  tvorba  projektov  pre  deti  z detských  domovov,  ktoré  boli  financované 
filantropmi. Dohovorím sa anglicky, nemecky a španielsky. Na užívateľskej úrovni používam 
internet, Word,  Excel  a Pover  point.  Rada  získavam  nové  informácie  a som  ochotná  sa  aj 
naďalej  vzdelávať.  Dokážem  zvládať  stresové  situácie  a viem  sa  prispôsobiť  aj  daným 
okolnostiam.  Nemám  problém  vystupovať  na  verejnosti  a viesť  stretnutia  na  rôznej 
i profesionálnej úrovni. Som samostatná, ale prispôsobím sa aj kolektívnej práci. Medzi moje 
vlastnosti  patrí  komunikatívnosť,  zodpovednosť,  precíznosť,  kladný  postoj  k riešeniu 
problémov,  zmysel  pre  detaily,  cieľavedomosť,  organizačné  schopnosti,  kreativita, 
improvizácia,  spoľahlivosť  a dochvíľnosť,  ktoré  dúfam  by  boli  prínosom  pre  prácu  tak 
významnej  verejnej  inštitúcií  ako  je Mestský  úrad Michalovce.  Predpokladám,  že  pôjde  aj 
o prácu  s ľuďmi,  kde by  som mohla  využiť  komunikatívnosť, ústretovosť  a priamosť. Práca 
hlavného  kontrolóra  si  určite  vyžaduje  presnosť  a zodpovednosť  ako  aj  riešenie  krízových 
situácií, ktoré sú pre mňa výzvou. Snažila by som sa  ich   efektívne  riešiť. 30.  januára 2015 
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som  ukončila  rodičovskú  dovolenku.  V súčasnosti  som  nezamestnaná.  Keďže  si  hľadám 
zodpovedajúce  zamestnanie,  rada  by  som  sa  uchádzala  o miesto  hlavného  kontrolóra. 
Chcem, aby bola prezentovaná aj mladšia veková kategória vo vašom spoločenstve. Ďakujem 
za pozornosť.“ 
 
Viliam  Zahorčák,  primátor  mesta  otvoril  k vystúpeniam  kandidátov  na  funkciu  hlavného 
kontrolóra  r o z p r a v u . 
 
Rozprava 
 
Ing. Mgr. Mirko Gejguš 
Oznámil, že v uvedenom bode je v  konflikte záujmov.  
 
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Primátor mesta odovzdal  slovo predsedovi volebnej komisie MUDr. Benjamínovi Bančejovi, 
aby vykonal  spolu s členmi volebnej komisie akt volieb na hlavného kontrolóra. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
„Vážené  dámy,  vážení  páni!  Pristúpime  k voľbám  v súlade  so  schváleným  volebným 
poriadkom.    Voľba  sa  uskutoční  tajným  hlasovaním  poslancov mestského  zastupiteľstva. 
Každý  z poslancov  dostane  prejdením  cez  prvý  rad  od  Mgr.  Slaninkovej  a p.  Čurmovej 
hlasovací  lístok a obálku. Prevzatie hlasovacieho  lístka potvrdí svojim podpisom. V prípade, 
že poslanec neprevezme hlasovací  lístok, ani bezprostredne po výzve volebnej komisie, má 
sa  zato,  že  je  neprítomný  a táto  skutočnosť  sa  vyznačí  v zozname  vydaných  hlasovacích 
lístkov. S hlasovacím  lístkom sa odoberie za zástenu. Upraví hlasovací  lístok zakrúžkovaním 
poradového  čísla  jedného z kandidátov. Poslanec môže dať hlas  len  jednému z kandidátov. 
Pokiaľ budú na hlasovacom  lístku označení dvaja a viacerí kandidáti,  resp. žiaden kandidát 
hlasovací lístok sa považuje za neplatný. Po úprave poslanec vloží hlasovací lístok do obálky, 
ktorú vhodí do urny umiestnenej pred zástenou.“ 
V ďalšom informoval, že po dobu   sčítania hlasov bude cca 10 min. prestávka. V prípade, že 
žiaden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, 
pristúpi sa k druhému kolu volieb.  
 
Ako  p r v í  odvo l i l i   č l e nov i a   vo l ebne j   kom i s i e   a  po tom  pos tupne  pos l anc i  
pod ľa   z a sadac i eho  po r i adku .    
 
Primátor mesta po skončení aktu volieb vyhlásil  P R E S T Á V K U 
 
 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
V mene volebnej komisie MUDr. Bančej vyhlásil výsledky volieb na hlavného kontrolóra. 
Počet vydaných hlasovacích lístkov – 23. 
Po otvorení obálok počet platných hlasovacích lístkov: 23. 
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach zvolilo v prvom kole hlavného kontrolóra Mesta  
 
Michalovce  p. Ing. Martu Bobovníkovú.  
 
Uchádzač Ing. Marta Bobovníková   získala   23 hlasov 
 
Uchádzač JUDr. Peter Borza získal 0 hlasov 
 
Uchádzač Bc. Miroslav Čaga získal  0 hlasov 
 
Uchádzač Mgr. Gabriela Liptáková získala 0 hlasov 

 
MUDr. Benjamín Bančej, predseda volebnej komisie zablahoželal Ing. Marte Bobovníkovej 
k zvoleniu za hlavnú kontrolórku mesta Michalovce. 
 
 
K zvoleniu Ing. Bobovníkovej do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Michalovce takisto      
zablahoželal  aj p. Viliam Zahorčák, primátor mesta: 
Zaželal jej, aby  vo svojom pracovnom úsilí dosahovala rovnaké výsledky ako  doposiaľ, ďalej 
jej poprial dobrú spoluprácu s mestským zastupiteľstvom a s vedením mesta. 
Primátor mesta zároveň poďakoval aj ostatným uchádzačom za účasť na voľbách a dúfa, že 
záujem o dianie mesta z ich strany týmto nekončí. 
Volebnej komisií poďakoval za vykonanie aktu volieb a vyhlásenie výsledkov. 
  
 
O slovo požiadala  hlavná kontrolórka Ing. Marta Bobovníková: 
„Chcem vám všetkým srdečne poďakovať za vyslovenú dôveru a verím, že vás nesklamem. 
Ďakujem ešte raz.“ 
 
Pok ra čova l o   sa    v   r o kovan í  v   zmys l e   s chvá l eného  prog r amu  mes t s kého  
z a s tup i t e ľ s t va .  
 
Informátormi  zo zasadnutia  Mestskej rady  Michalovce,  ktoré sa uskutočnili 
12. 5. 2015  a 2. 6. 2015 sú p. poslanci Ing. Ján Ďurovčík,CSc. a MUDr. Ján Paľovčík. Primátor 
mesta poprosil menovaných  poslancov,  aby zaujali  miesto za predsedníckym stolom. 

 
 

BOD č. 4 
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce 
za obdobie:  máj ‐ jún 2015 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ  Michalovce 
konštatoval,  že  v uvedenom  období  boli  dve  zasadnutia mestskej  rady  a mnohé  z bodov, 
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ktoré boli predmetom rokovania májovej a júnovej  MsR, sú aj v programe tohto mestského 
zastupiteľstva.  
 
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
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 Michalove za obdobie máj –  jún 
2015. 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.4) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

 
BOD č. 5 

Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na III. 

zasadnutí MsZ Michalovce dňa 28. 4. 2015 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že na interpelácie prednesené na MsZ dňa 
 28.  4.  2015  dostali  poslanci  odpovede,  ktoré  boli  zároveň  zverejnené  v novinách 
Michalovčan.  
 
R o z p r a v a :  
 
PhDr. Jana Cibereová 

Požiadala o informáciu k svojej interpelácií, ktorá bola adresovaná na TaZS mesta Michalovce 
ohľadom  svetelných  bodov  na  Ul.  užhorodskej.  Zo  strany  TaZS  mesta  Michalovce  bola 
informácia,  že  v mesiaci  máj  2015  sa  svetelné  body  doplnia.  Doteraz  to  však  nebolo 
zrealizované.  
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Na Ul. užhorodskej sú tri okruhy problémov. V súčasnosti prebieha doplnenie o tri svetelné 
body  vrátane  ich  nosičov.    Ďalším  problémom  je  nefunkčnosť  sv.  bodov  a vybudovanie 
chodníka pri kasárňach smerom k firme Yazaky. Je to investičná akcia, ktorá bude prebiehať 
v rámci ďalšej rekonštrukcií verejného osvetlenia. Je tam potrebný dlhší časový priestor. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na III. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 28. 4. 2015. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 6 

Správa o výsledkoch kontroly 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta. 
 
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka 
V súlade so zákonom o obecnom zriadení Vám predložila správu o výsledkoch vykonaných a 
prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery z kontrol a stanoviská 
kontrolovaných subjektov ku kontrolným zisteniam podľa jednotlivých kontrol vykonaných v 
súlade  s  plánom  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  na  I.  polrok  2015  schváleného 
uznesením MsZ č. 4 zo dňa 12. 12. 2014, ktoré boli ukončené na ÚHK. Jedná sa o 4 kontroly, 
ktoré boli vykonané a prerokované od posledného mestského zastupiteľstva.  
1. Správa HK č. 6/2015: Plnenie vybraných výdavkov rozpočtu Mesta 
2. Záznam HK č. 7/2015: Plnenie vybraných príjmov rozpočtu Mesta  
3. Správa HK č. 8/2015: Inventarizácia a zaraďovanie investícií  
4. Správa HK č. 9 /2015: Inventarizácia a zaraďovanie investícií  
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Kontrolované  subjekty  boli  so  správami  oboznámené.  V  stanovenom  termíne  predložili 
stanovisko  k  zisteným  skutočnostiam  a  v  dohodnutom  termíne  prijali  opatrenia  na 
odstránenie zistených nedostatkov.  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o výsledkoch kontroly. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 7 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru. 
 
Primátor mesta  v úvode  konštatoval,  že  pred  rokovaním  bol  rozdaný  doplňujúci materiál, 
ktorý  bol  spracovaný  z dôvodu,  že  futbalovému  klubu  MFK  Zemplín  sa  podarilo  zvíťaziť 
v druhej najvyššej  súťaži  a postúpiť  do najvyššej  futbalovej  súťaže,  čo  so  sebou prináša  aj 
niektoré  povinnosti.  Nato,  aby  sa  neprišlo  o licenciu  je  potrebné  urobiť  úpravy  na 
futbalovom štadióne a aj toto sa premietlo do zmeny rozpočtového opatrenia č.4. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
V súlade  so  zákonom  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy 
v zn.n.p.  je  predložená  zmena  rozpočtu  Mesta.  V predloženej  zmene  dochádza  k úprave  
príjmov  a výdavkov,  pričom  navrhovaným  rozpočtovým  opatrením  je    celkový  rozpočet 
Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný. K zníženiu dochádza  v bežných i kapitálových 
príjmoch z titulu neschválených projektov z európskych zdrojov. 
Bežné  výdavky  súvisia    s realizáciou  opráv  a  údržby  v hlavnej  budove  a platieb  za  služby. 
Ďalej sa bežné výdavky zvyšujú o príspevok pre TaZS vo výške 45 tis. EUR. Pre vyrovnanosť 
rozpočtu  sa  vstupuje  aj  do  finančných  operácií.  Ďalšie  zmeny  v bežných  a kapitálových 
výdavkoch  a príjmových  operácií  sa  týkajú  úpravy  zázemia  a infraštruktúry  futbalového 
štadióna. 
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R o z p r a v a :  
 

Mgr. Martin Nebesník 
Poznamenal, že zmeny, ktoré majú byť zrealizované na futbalovom štadióne sú nevyhnutné 
v súvislosti  s procesom udeľovania  licencie. Viaceré  zmeny  súvisia  s bezpečnosťou divákov. 
Aj z týchto dôvodov odporúčam materiál schváliť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Uviedol,  o ktoré zmeny na futbalovom štadióne ide napr. oplotenie priestoru pre fanúšikov 
hostí,  je  potrebné  zväčšiť  priestor  pre  televízie,  vytvoriť  priestor  pre  Press  centrum  pre 
novinárov a upraviť aj hráčsku plochu. 
V budúcnosti  bude  potrebné  počítať  s ďalšími  nákladmi  na  futb.  štadión  ako  je  vyhrievací 
trávnik, ďalšie tréningové plochy atď.  
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Fin.  komisia  podrobne  rozobrala  na  svojom  zasadnutí  rozpočtové  opatrenie  č.  4.    Pri 
zostavovaní  rozpočtu  na  rok  sa  niektoré  veci  nedajú  predvídať  a preto  sú  predkladané 
rozpočtové opatrenia.  Je pozitívum,  že mesto dokáže pružne  reagovať na  jednotlivé výzvy 
napr. na podporu rozvoja športu, kde sa získali fin. prostriedky na výstavbu multifunkčných 
ihrísk, ktoré prispejú k skvalitneniu služieb na našich školách. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Áno, mesto sa uchádza o fin. prostriedky, uvidí sa ako budeme úspešní, netýka sa to len I. ZŠ 
a III. ZŠ, ale reagovala už aj IV. ZŠ. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Zablahoželal  futbalovému klubu k dosiahnutiu výsledkov a historickej udalosti k postupu do 
najvyššej futbalovej ligy. Opatrenia sa týkajú  majetku Mesta a sú pre divákov, neinvestuje sa 
do  futbalového  klubu.  Pripomenul  udalosť    finále  vo  futbale  pred  dvoma  rokmi,  kedy  sa 
ponúkol štadión na futb. zápas a už vtedy to bolo rizikové, či nedôjde k mimoriadnej udalosti. 
Pevne  verí,  že  investícia  zlepší podmienky pre  futbal  a michalovský  futbal dosiahne dobré 
výsledky. Uvedený návrh podporí. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ospravedlnil  sa,  že  materiál  bol  predložený  tesne  pred  rokovaním,  ale  v čase  prípravy 
materiálov sa ešte nevedelo, či MFK postúpi. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Predložený materiál  priniesol  život,  odzrkadľuje  zmeny,  ku  ktorým  pri  činnostiach mesta 
dochádza.  Mrzí  ho,  že  Úrad  vlády  SR  odstúpil  od  schválenej  zmluvy  o nenávratný  fin. 
príspevok pre grant, ktorý bol už mestu schválený. Požiadal o uvedenie dôvodov odstúpenia 
od zmluvy. Podobná situácia bola s rekonštrukciou škôlky na Borovicovej ulici. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Na  Borovicovej  ulici  ide  o zariadenie  opatrovateľskej  služby. Mesto  verí,  že  rekonštrukcia 
bude dokončená. Je pravda, že projekt bol zastavený. Dôvody nie sú celkom známe. Verí, ale 
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že  v blízkom  období  sa  celý  proces  dotiahne  dokonca.  Zastavenie  projektu  offis  sa  týka 
viacerých miest. 
 
RNDr. Jana Machová, vedúca IaG 
Odstúpenie od  zmluvy   u všetkých 25 miest bolo  spôsobené  chybou v štúdii, ktorá nebola 
kompatibilná s vypísanou výzvou a súčasne z časových dôvodov. Mesto nezapríčinilo žiadnu 
chybu.  Čo  sa  týka projektu na Ul. borovicovej  je v súčasnosti vypísaná výzva  špeciálne pre 
mesto Michalovce. Mesto  splnilo  všetky  podmienky  a má  právo  na  tento  nenávratný  fin. 
príspevok. Mesto bude reagovať na túto výzvu a projekt sa zrealizuje. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:  
 

1. bežné príjmy sa znižujú z 24 171 159 € na 24 011 312 €, zníženie o 159 847 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 949 220 €  na 22 132 301 €, zvýšenie o 183 081 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 6 016 601 €, na 4 327 538 €, zníženie o 1 689 063 € 
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 5 917 807 € na 4 382 816 €, zníženie o 1 534 991 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 1 443 082 € na 1 940 082 €, zvýšenie 

o 497 000 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 763 815 € 

 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 7) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 8 

Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2015 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce. 
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
TaZS mesta Michalovce  predkladajú  návrh  na  1.zmenu  rozpočtu  TaZS  na  rok  2015,  ktorá 
obsahuje štyri zmeny: 
‐ na základe metodickej zmeny úprava mzdových a osobných nákladov 
‐ náklady spojené s poistením na dohodnutých strojov v rámci projektu kompostáreň 
‐ náklady spojené s presťahovaním prevádzky ručné čistenie mesta do objektu „Sýpka“ 
‐ náklady spojené s úpravou futbalového štadióna. 
 
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

   1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2015 
takto: 

 
 ‐  náklady celkom v HČ sa zvyšujú zo 4 881 863 € na 5 046 499 €, zvýšenie o 164 636 €         
 
 ‐  výnosy celkom v HČ sa zvyšujú zo 4 881 863 € na  5 046 499 €, zvýšenie o 164 636 €  
 
  z toho: 
 ‐ transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa na činnosť) sa zvyšuje o 45 000 € na  
   sumu  2 565 000 €.  
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 9 

Návrh dodatku č. 12 organizačnej štruktúry základných škôl,   základnej 
umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok  2015/2016 
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‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Konštatoval,  že  sa  blíži  koniec  školského  roka  a školy  sa  musia  pripraviť  personálne  na 
začiatok    školského  roka  2015/2016. V súvislosti  so  zmenou počtu  žiakov nastavajú určité 
zmeny, ktoré treba v zastupiteľstve schváliť. 
 
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru ŠkaŠp 
Predkladaný Dodatok č. 12  bol spracovaný  na základe požiadaviek riaditeľov škôl. Riaditelia 
po  zápise  žiakov do 1.  ročníka a po prehodnotení  celkového počtu  žiakov v zmysle  zákona 
a ďalších  predpisov  požiadali  o predloženú  zmenu  organizačnej  štruktúry.  V predloženom 
návrhu  sú  zohľadnené  znížené počty  žiakov na  ZŠ,  ZUŠ  a MŠ,  zníženie počtu  tried,  zmeny 
v rámcovom  učebnom  plánu,  úpravy  úväzkov  zamestnancov  a odchody  do  dôchodku. 
V súčasnosti  prebieha  aj  zmena  vo  vzdelávacom  programe,  kde  sa  do  popredia  dostávajú 
prírodovedné predmety a technické predmety. Nastala úprava aj vo vyučovaní jazykov. 
 
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1.  s c h v a ľ u j e   
dodatok č. 12  organizačnej štruktúry  základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej 
školy s právnou  subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 
2015/2016 s účinnosťou od 1. júla 2015     
Škola          ZŠ ped./ neped  ŠKD       ŠJ     
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4   30/8,4      5,5    6    
ZŠ, Ul.  Švermu 6       37,8/10,1     6    9 
ZŠ, Ul. moskovská 1       26/9       2    5,5  
ZŠ, Ul. Komenského 1                 20,8 /7     3    5 
ZŠ, Ul. školská 2       24,6/9      3    5 
ZŠ, Ul. okružná 17       54,7/10    11   11  
ZŠ, Ul. krymská 5       24,35/8     4    5 
ZŠ P.Horova, Ul. kpt. Nálepku 16   39,5/9,3     9    7  
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20     38,6/5       ‐    ‐ 
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec.trieda)   11/4        ‐    3,7 
2.  u k l a d á   
     riaditeľom škôl zrealizovať schválenú organizačnú štruktúru v pracovno‐právnych    
     vzťahoch. 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 9) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 

BOD č. 10 

Návrh na zriadenie športovej triedy florbalu a úpravu školského  
vzdelávacieho programu ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Michalovce od školského roku 2015/2016 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu 
 
Primátor mesta  privítal  na  rokovaní Mgr.  Valériu  Kocúrovú,  riaditeľku  ZŠ  T.J. Moussona, 
zároveň konštatoval, že michalovské družstvo florbalu postúpilo do najvyššej súťaže. Tomuto 
športu  sa  venuje ZŠ T.J. Moussona  veľká pozornosť a aj  z toho dôvodu  žiadajú o zriadenie 
športovej triedy so zameraním na florbal od 1. 9. 2015. 
 
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru ŠkaŠp 
Zriadenie  športových  tried  florbalu  nebude  predstavovať  nároky  na  finančné  prostriedky 
z rozpočtu Mesta ako zriaďovateľa, nakoľko športové triedy sú  financované z normatívnych 
finančných prostriedkov prideľovaných MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu. Príprava začne na 
2. stupni ZŠ. Odbor odporúča žiadosť schváliť. 
 
R o z p r a v a :  
 

Mgr. Martin Nebesník 
Florbal v súčasnosti patrí k úspešným športom v našom meste. Rád konštatuje, že 1. ZŠ má 
pre  zriadenie  týchto  športových  tried  vytvorené  dobré  podmienky  čo  sa  týka  žiackeho, 
materiálneho  i personálneho potenciálu. Odporúča predložený materiál schváliť. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
1. Zriadenie športovej triedy so zameraním na florbal ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 4,   

      Michalovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od školského roku 2015/2016. 

 14



2. Úpravu  školského  vzdelávacieho  programu  v súvislosti  so  zriadením  športovej  triedy  so 
       zameraním   na   florbal    ZŠ   T. J. Moussona,   Ul.  T. J.  Moussona  4,   Michalovce       
     v zriaďovateľskej   pôsobnosti mesta od školského roku 2015/2016. 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 10) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. Zaželal 
riaditeľke, aby sa podarilo triedu rozbehnúť a aby dosahovali dobré výsledky. 

 
 

BOD č. 11 

Lokálna stratégia mesta Michalovce – integrácia štátnych príslušníkov tretích 
krajín 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto Michalovce sa zapojilo do projektu pilotnej schémy integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín do miestnej komunity. Ambíciou nie je vytvárať priestor pre migrantov. Úlohou 
projektu je zmapovať aktuálny stav. V Michalovciach žijú prevažne ľudia z Ukrajiny. 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu 
Vláda  SR  prijala  uznesenie  č.  45/2014  o integračnej  politike.  V náväznosti  nato,  ZMOS  po 
konzultáciách vybral 7 miest na Slovensku, kde  sa  spracovala  stratégia  lokálnej politiky vo 
vzťahu  ku  integrácii  štát.  príslušníkov  tretích  krajín.  Tento materiál    nie  je  o migrácií.  Je 
o ľuďoch, ktorí v Michalovciach žijú na základe dlhodobého pobytu, alebo trvalého pobytu. 
Žije tu už druhá až tretia generácia. Podrobne informoval o štatistickom prehľade. 
V rámci  legálnej migrácie musí mať  každý dôvod na  to,  aby mal povolený pobyt. Buď má 
pracovný pomer, podniká, študuje, vykonáva športovú činnosť alebo rod. dôvod. Ďalej musí 
preukázať, že má kde bývať. Títo cudzinci si plnia svoje zákonné povinnosti a povinnosti voči 
mestu.  Na základe uvedeného sa prijali opatrenia: 
‐ nadviazať spoluprácu s migrantmi a ich organizáciami 
‐ organizovať informačné dni pre migrantov 
‐ prostredníctvom škôl a dobrovoľníkov organizovať kurzy slovenčiny 
‐ zapájať migrantov do kultúrneho a spoločenského života mesta 
‐ ukázať, že všetci obyvatelia mesta sú rovnoprávni. 
 
R o z p r a v a :  
 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Prerokovaný  materiál  vyjadruje  ústretovosť  k cudzincom,  ktorí  bývajú  na  území  mesta. 
Predniesol niekoľko pripomienok – doplniť slovo klimatických – 1. strana. V ďalšom poukázal 
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na gramatické chyby, ktoré vznikli pri prepisovaní a menia význam vety. V časti 1.3 posledný 
odstavec  nedáva  zmysel.  Ďalej  požiadal  o vysvetlenie  prečo  nie  sú  v  tabuľke  uvedení 
futbalisti zo Španielska. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Posledný odsek dáva zmysel, len je tam gramatická chyba v slove kultúry. 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
Prepisové chyby budú opravené. Španielsko je členom EÚ. 
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1 .  S c h v a ľ u j e    
návrh lokálnej stratégie mesta Michalovce ‐ integrácie štátnych príslušníkov tretích 
krajín. 

2 .  U k l a d á  
zabezpečiť realizáciu schválenej lokálnej stratégie štátnych príslušníkov tretích krajín.
             

T: rok 2015 a nasl. 
Z: JUDr. Gabriel Dorič 
    zástupca prednostu MsÚ 

 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 11) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 12 

Majetkovoprávne záležitosti 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia  
  s majetkom. 
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Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM 
Predložil na rokovanie majetkovoprávne záležitosti, ktoré pojednávajú o vyhodnotení 
priameho predaja pozemkov na Ul. J. Kollára, ďalej tento bod pojednáva o vyhodnotení OVS 
na odpredaj pozemku a objektu po bývalom ZOS na Ul. Masarykovej. 
 
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 
4100/1,  zastavané  plochy  o výmere  17  m2,  v k.ú.  Michalovce,  ktorý  vznikol  určením 
Geometrického plánu č. 14328810‐109/2010, zo dňa 1. 3. 2010, pre Ing. Mariána Zelizňáka,  
bytom Ul. Fraňa Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 595 €. 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa: 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 12) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.1 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 
4100/2,  zastavané  plochy  o výmere  5  m2,  v k.ú.  Michalovce,  ktorý  vznikol  určením 
Geometrického plánu č. 14328810‐109/2010, zo dňa 1. 3. 2010, pre Ing. Mariána Zelizňáka,  
bytom Ul. Fraňa Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 175 €. 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa: 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 13) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.2 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 
4103/3,  ostatné  plochy  o výmere  7  m2,  v k.ú.  Michalovce,  ktorý  vznikol  určením 
Geometrického plánu  č. 14328810‐8/2014,  zo dňa 4. 3. 2014, pre  Ing. Mariána  Zelizňáka,  
bytom Ul. Fraňa Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 245 €. 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa: 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 14) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.3 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odmietnutie  cenovej  ponuky  na  odpredaj  novovytvoreného  pozemku  C‐KN,  p.č.  4103/1, 
ostatné  plochy  o výmere  84  m2,  v k.ú. Michalovce,  ktorý  vznikol  určením  Geometrického 
plánu  č.  14328810‐8/2014,  zo  dňa  4.  3.  2014  a cenovú  ponuku  Ing. Mariána  Zelizňáka,  
bytom Ul. Fraňa Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, odmieta. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 15) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod I.4 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odmietnutie  cenovej  ponuky  na  odpredaj  pozemku  C‐KN,  p.č.  4104/2,  ostatné  plochy 
o výmere 48 m2, v k.ú. Michalovce a cenovú ponuku Ing. Mariána Zelizňáka,  bytom Ul. Fraňa 
Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, odmieta. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 16) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod I.5 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odmietnutie návrhu  spoločnosti  LA‐MAR  s.r.o., Ul. M. Nešpora 13, 071 01 Michalovce   na 
odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej   súpisné číslo 1942 
na parcele C‐KN č. 2532 a pozemkov p.C‐KN č. 2532, zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 1 981 m2,  č. 2533,  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 543 m2,  č. 2534, 
záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce s tým, že 
súťaž bude zopakovaná za schválených podmienok.  
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 17) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod I.6  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
splnomocňuje 
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐3. 
  T: 2015 
  Z: Viliam Zahorčák   
    primátor mesta 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 18) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod II.  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
 

BOD č. 13 

Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia  
  s majetkom. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM 
Zasadnutie Komisie na prenájom majetku dňa  20.4.2015    a 18.  5.  2015  sa uskutočnilo na 
základe plánu rokovania na I. polrok 2015. Predmetom rokovania bolo prerokovanie žiadostí 
o prenájom nebytových priestorov a pozemkov, záverečné vyhodnotenie ponúk k prenájmu 
nebytových  priestorov  a pozemkov  ,  vecné  bremená    a analýza  neobsadených  priestorov. 
Súčasťou materiálu je aj návrh uznesení riešiacich vecné bremená predovšetkým na uloženie 
inžinierskych sietí na pozemkoch mesta na základe prerokovaných žiadostí žiadateľov.   
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R o z p r a v a :  
 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
V mesiaci  registroval  v materiáloch  informáciu  o vrátení  amfiteátra  na  Hrádku  na  základe 
výpovednej  zmluvy.  V dnešnom materiáli    je  uvedené,  že  spoločnosť NO  22  s.r.o.  stiahla 
žiadosť o ukončenie zmluvy o nájme. Má Mesto  informáciu v akom období bude ukončená 
rekonštrukcia amfiteátra a nastane štandardný režim poskytovania služieb?  
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia 
Materiál do MsZ je predkladaný tak, ako sú predkladané požiadavky. V apríli bol predložený 
návrh na ukončenie zmluvy vzhľadom na vyvíjajúce sa možnosti investovania do amfiteátra. 
Má  pripravené  ďalšie  rokovania  s partnermi,  s ktorými  by  mohol  naplniť  to,  čo  v rámci 
nájomnej  zmluvy  naplniť  ma.  Vzhľadom  na  prebiehajúce  rokovania  uplatnil  žiadosť  na 
späťvzatie žiadosti o ukončenie zmluvy o nájme. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e    
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 19) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 1.  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    
uloženie  trafostanice  na  dvoch  stĺpoch  na  pozemku  vedenom  na  Okresnom  úrade  v 
Michalovciach,  katastrálnom  odbore,  ako  pozemok  E‐KN  p.č.  6379  a     presmerovanie 
vzdušného  VN  vedenia  cez  tento  pozemok  (so  záberom  plochy  cca  1,5 m2  pre  osadenie 
trafostanice  s príslušným  ochranným  pásmom  vrátane  ochranného  pásma  vzdušného  NN 
vedenia, ktoré zábery budú spresnené geometrickým plánom), v zmysle  VZN č. 101/2007, t.j. 
uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne 
uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie    inžinierskych  sietí,  v rámci 
plánovanej  stavby  rodinného  domu,  ktorý  má  byť  postavený  na  pozemku    1292/20,  so 
spoločnosťou  Východoslovenská  distribučná,  a.s.,  Mlynská  31,  042  91  Košice,  budúcim 
vlastníkom  s tým,  že  umiestnenie  trafostanice  nesmie  vytvoriť  prekážku  na  dotknutých 
plochách,  na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník, 
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spevnené  plochy  a pod.),  pričom  po  ukončení  prác  musia  byť  tieto  plochy    uvedené, 
investorom  stavby, na  vlastné náklady do pôvodného  stavu  s  obnovou  vrchnej  vrstvy  v jej 
pozdĺžnom i priečnom profile. 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 20) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 2.1  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
uloženie plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 3907/1 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 5 
m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom),  s ochranným  pásmom  1 meter  na  obe 
strany od osi vedenia, v zmysle   VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve 
na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena 
pre uloženie podzemných  inžinierskych sietí, v rámci plánovanej stavby  rodinného domu na 
Ul.  saleziánov  ,  postaveného  na  pozemku  p.č.  3900/2,  s Ing.  Radoslavom  Černegom, 
Štefánikova  č.  1396/26,  Michalovce,  investorom  a budúcim  vlastníkom  s tým,  že  všetky 
dotknuté  plochy  musia  byť  zo  strany    investora  stavby  uvedené  na  vlastné  náklady  do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
 

Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 21) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 2.2  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
uloženie  kanalizačnej  prípojky  na  pozemkoch  Mesta,  vedených  na  Okresnom  úrade  v 
Michalovciach,  katastrálnom  odbore,  ako  pozemky  C‐KN  p.č.  3069/3,  p.č.  3066/319, 
3066/287 a p.č. 3066/290 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 40 m, ktorá bude spresnená 
geometrickým  plánom),  s ochranným  pásmom  1  meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia,  v 
zmysle   VZN  č.  101/2007,  t.j. uzatvorením  zmluvy o budúcej  zmluve na  zriadenie  vecného 
bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie 
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podzemných  inžinierskych  sietí,  v rámci plánovanej  stavby  „Samoobslužná autoumývareň  ‐ 
Michalovce“,    umiestnenej  na  pozemkoch  C‐KN  p.č.  3066/203  a p.č.  3066/273  v k.ú. 
Michalovce,  s Branislavom  Ondruškom,  Ul.  kostolná  15,  Košice,  investorom  a budúcim 
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve 
Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.)  musia  byť  zo  strany  žiadateľa 
technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom,  podvrtávkou),  resp.  v prípade 
rozkopávky,  investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou 
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 22) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 2.3  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
uloženie  kanalizačnej  a vodovodnej  prípojky  na  pozemku  Mesta,  vedenom  na  Okresnom 
úrade  v  Michalovciach,  katastrálnom  odbore,  ako  pozemok  E‐KN  p.č.  9437/1  v k.ú. 
Michalovce  (v  celkovej  dĺžke  cca  16  m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom), 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osí vedení, v zmysle   VZN  č. 101/2007,  t.j. 
uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, 
v rámci  stavby  „Rekonštrukcia  rodinného  domu“  na  Ul.  farskej  116/26,  s Ing.  Jozefom 
Semešom, Malčice č. 87,  investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy 
na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené 
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. 
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné 
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 21 poslancov 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 23) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 2.4  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

uloženie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom 
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN, p.č. 2575/2 , 9385, 6389/1, 
v k.ú. Michalovce  (v celkovej dĺžke cca 50 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle   VZN č. 101/2007, t.j. 
uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena  pre uloženie podzemných inžinierskych sietí 
v rámci  plánovanej  stavby  „Michalovce  –  rodinné  domy  pri  štadióne“,  ktoré  majú  byť 
umiestnené na pozemku C‐KN, p.č. 1247/1, k.ú. Michalovce, s BONPRI s.r.o. a Ing. Štefanom 
Peštom PŠP, investormi a budúcimi vlastníkmi s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú 
umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.) 
musia byť  zo  strany  žiadateľa  technologicky prekonané bez  ich narušenia  (tzv. prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 21 poslancov 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 24) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 2.5  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská č. 31, 
Košice, za účelom umiestnenie rozvodnej skrine SR6 na pozemku Mesta, vedeného na 
Okresnom úrade Michalovce, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 2887 v k.ú. 
Michalovce, so súhlasným stanoviskom Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

 

Prezentácia: 
prezentovalo sa 21 poslancov 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 25) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 2.6  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
uloženie  inžinierskych  sietí  –  prípojok  plynu,  kanalizácie,  vody  a preložky  jestvujúceho  NN 
vedenia na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 2870/1, 5281/8 a 3845/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke 
cca 48 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na 
obe  strany  od  osi  vedenia,  v  zmysle   VZN  č.  101/2007,  t.j.  uzatvorením  zmluvy  o  budúcej 
zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného 
bremena    pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí  v rámci  plánovanej  stavby 
„„Polyfunkčný objekt „JCH““, ktorá má byť umiestnená na pozemku C‐KN, p.č. 3845/10, k.ú. 
Michalovce, s Jánom Chládekom, bytom Ul. P. Horova 35, Michalovce, investorom a budúcim 
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve 
Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.)  musia  byť  zo  strany  žiadateľa 
technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom,  podvrtávkou),  resp.  v prípade 
rozkopávky,  investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou 
vrchnej  vrstvy  v jej  pozdĺžnom  i priečnom  profile  a ďalších  podmienok  v zmysle  Dohody 
o postúpení  povinností  a záväzkov  zo  záruky  za  dielo  vyplývajúcich  zo  Zmluvy    o dielo  č. 
82/Z/10. 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 21 poslancov 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 26) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 2.7  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s p l n o m o c ň u j e  
primátora  mesta  Viliama  Zahorčáka  k  podpísaniu  zmlúv  v zmysle  schválených  uznesení   
v bode 2 Návrhu na uznesenie. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 27) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod 3.  uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený. 
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BOD č. 14 

Informácia o pripravovaných verejných súťažiach 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca IaG  
  
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Informoval  prítomných  a obyvateľov mesta,  že  v roku  2016  končí  nájomná  zmluva medzi 
Mestom Michalovce a firmou Domspráv s.r.o.  Mesto je povinné pripraviť a vypísať súťaž na 
dodávateľa služieb v oblasti tepelného hospodárstva. 
V ďalšom informoval, že sa napĺňa skládka tuhého komunálneho odpadu aj na to musí Mesto 
reagovať. Buď bude Mesto využívať naďalej túto formu, alebo budeme využívať aj iné formy 
či energetického alebo materiálového zhodnotenia odpadu. O tom tak  isto rozhodne súťaž. 
Mesto sa oprie aj o poradcu, na ktorého tak isto bude vypísaná súťaž. 
   
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1.  B e r i e   n a   v e d o m i e   
     informáciu o pripravovaných verejných súťažiach. 
2.  S ú h l a s í   
     a)   so začatím procesu prípravy súťaže na zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu    
           v meste Michalovce. 
     b)  so začatím procesu prípravy súťaže na riešenie tepelného hospodárstva mesta  
           Michalovce. 
3.  U k l a d á   
     zabezpečiť súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na poradcov pre prípravu  
     súťaží  na  zhodnocovanie  tuhého  komunálneho  odpadu  a  riešenie  tepelného    

hospodárstva mesta Michalovce. 
T:  2015 
Z: vedúca odboru Informatizácie   
    a grantov 

 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 28) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že   uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bol schválené. 
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BOD č. 15 

Územný plán Mesta Michalovce 
‐ návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 6 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby,ŽPaMR  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený Územný plán Mesta 
Michalovce – návrh do Zmien a doplnkov č.6. Keďže sme ešte v procese podpisovania zmlúv 
o spolufinancovaní, preto predkladáme materiál na doplnenie návrhu Zmien a doplnkov č. 6. 
Je  to  aj  v záujme mesta,  aby  sa  zoznam  žiadateľov  rozšíril  o subjekty  a lokality,  ktoré  sú 
uvedené v písomnom materiáli. 
 
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby,ŽPaMR 
Špecifikovala  päť  lokalít,  ku  ktorým Mesto  dostalo  nové  žiadosti  od  fyzických  osôb  a od 
mesta Michalovce. 
Lokalita č. 1 – žiadateľ Vlastimil Doro – zmena využitia zo zelene na polyfunkčné. 
Lokalita  č. 2 –  žiadateľ Mesto Michalovce –  zmena  využitia  z ornej pôdy na  výstavbu  rod. 
domov. 
Lokalita č. 3,4,5 – žiadateľ Alexander Tirpák, Vlasta Nagyová a p. Jozef Fedák‐ zmena využitia 
z ornej pôdy na výstavbu rod. domov. Ide o cca 100 m2.  
Materiál bol prerokovaný na MsR 2. 6. 2015, ktorá ho odporučila mestskému zastupiteľstvu. 
4.  6.  2015  boli  na MsÚ  prerokované  so  žiadateľmi  čiastočné  úhrady  na  obstaranie  zmien 
a doplnkov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Konštatoval,  tak ako na predchádzajúcom  rokovaním MsZ,  že mestské  zastupiteľstvo dnes 
schvaľuje  rozšírenie  lokalít.  Potom  prebehne  štandardný  proces,  ktorý má  svoje  zákonné 
pravidlá, následne bude verejná diskusia, na ktorú môžu prísť aj občania ktorým sa to nepáči, 
alebo  majú  nejaké  výhrady.  Až  potom,  po  spracovaní  materiálov  bude  mestské 
zastupiteľstvo  schvaľovať alebo neschvaľovať  zmenu územného plánu. Prostredníctvom TV 
Mistral znovu  informuje občanov  (a  týka sa  to aj Bielej hory), že nič ešte nie  je schválené. 
Dnes sú zaradené do zoznamu len ďalšie lokality. 
 
 
R o z p r a v a :  
 

Ing. Ján Ďurovčík,CSc. 
Komisia  výstavby  územného  plánu  prerokovala  predložený  návrh  a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu  ho  schváliť.  Návrhy  pod  bodom  3,4,5  nenarúšia  doterajšie  platné 
zadefinovanie územného plánu mesta. 
 

JUDr. Gabriel Dorič  ‐ faktická poznámka 
Dnešným schválením rozšírenia lokalít, skončila fáza doplňovania lokalít do zmien a doplnkov 
č. 6. 
Ďalšie žiadosti budú zaradené do ďalších Zmien a doplnkov územného plánu. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
a)      s c h v a ľ u j e   

doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce.  
 
b)      u k l a d á    

vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ 
zabezpečiť  obstaranie  Zmien  a doplnkov  č.  6  Územného  plánu  mesta  Michalovce, 
vrátane doplnených lokalít, s čiastočnou úhradou finančných nákladov na obstaranie zo 
strany žiadateľov.   

                                                                                        T: rok 2015   
                                                                  Z: Ing. Anna Mrázová   
                                                                                            vedúca odboru V, ŽP a MR   

        
   c)  Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom podpísania dohody o financovaní zmien     
        a uhradením finančných prostriedkov žiadateľmi na účet mesta.   

  
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 29) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že   uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bol schválené. 

 
 

BOD č. 16 

Schválenie zástupcu Mesta Michalovce do dozornej rady spoločnosti 
FIN. M.O.S., a.s. Bratislava 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora  
 
MUDr. Benjamín Bančej 
        Mesto Michalovce je akcionárom akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta   19,  
831  05  Bratislava,  do  ktorej  predmetu  činnosti,  mimo  iných  aktivít,  patrí   
sprostredkovateľská    činnosťou  v oblasti  montážnych  prác,  opráv  a údržby  elektrických 
a mechanických zariadení, elektroenergetika – dodávka elektriny, prípravné práce k realizácií 
stavieb, uskutočňovanie stavieb a  prevádzkovanie niektorých ďalších živností.   
    Prostredníctvom  tejto akciovej  spoločností Mesto Michalovce  za obojstranne    vzájomne 
výhodných  podmienok  zabezpečilo  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia  v meste,  
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zabezpečuje  jeho   prevádzku  a dobudovalo,   v prípade potreby buduje, nové  tzv.  svetelné 
body.  
   Dňa 21.5. 2015 sa uskutočnilo valné zhromaždenie tejto obchodnej spoločnosti aj za účasti 
zástupcov akcionára Mesta Michalovce. Na tomto valnom  zhromaždení sa aktuálne  zloženie 
štyroch  členov  dozornej  rady  rozšírilo  o jedného  člena.  Na  základe  návrhu  štatutárneho 
orgánu  –  predstavenstva  tejto  akciovej  spoločnosti,  bol  za  nového  člena  dozornej  rady 
akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta   19,   831 05 Bratislava zvolený štatutárny 
zástupca Mesta Michalovce,  ktorým  je primátor   Viliam  Zahorčák.  Za  člena dozornej  rady 
tejto obchodnej  spoločnosti bol  zvolený  s podmienkou,  že  táto voľba nadobudne účinnosť 
dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach.   
   Z vyššie uvedených dôvodov a na základe skutočností, že   schvaľovať zástupcov   mesta do 
štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností patrí v  súlade s § 11 ods.4 pís. 
l/  do pôsobnosti Mestského zastupiteľstva, predkladám  návrh,  aby Mestské zastupiteľstvo 
v Michalovciach   schválilo   za člena dozornej rady FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta   19,   831 05 
Bratislava, p. Viliama Zahorčáka  primátora Mesta Michalovce. 
 
 
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 

(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
A/ s c h v a ľ u j e   
  za člena   Dozornej   rady FIN. M.O.S., a.s. Pekná cesta   19,   831 05 Bratislava, p. Viliama 

Zahorčáka    primátora Mesta Michalovce  s účinnosťou  odo  dňa  schválenia  v Mestskom 
zastupiteľstve.  

B)  u k l a d á  
  odoslať právoplatné uznesenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach o schválení  
      p. Viliama Zahorčáka za  člena Dozornej  rady FIN. M.O.S., a.s. Pekná cesta   19,   831 05 

Bratislava na adresu akciovej spoločnosti.  
               T: ihneď     
                                           Z: Mgr. Natália Slaninková,  
    ved. organizačného odboru MsÚ Michalovce 
 
 

Vzhľadom k tomu, že zlyhalo elektronické sčítavanie hlasov, určil p. primátor skrutátorov na 
sčítanie hlasov a to: Mgr. Natáliu Slaninkovú a p. Annu Čurmovú.  
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 30) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že   uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bol schválené. 

 

BOD č. 17 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Michalovce na II. polrok 
2015 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka 
 
 
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka 

V  súlade  s § 18f  zákona o obecnom  zriadení  č.369/1990 Zb.  z. v platnom  znení predložila 
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.  
Predkladaný  plán  kontrolnej  činnosti  na  II.  polrok  2015  plynule  nadväzuje  na  kontroly 
vykonané  v  predchádzajúcom  období.  Kontroly  budú  zamerané  na  dodržiavanie  platných 
zákonov  a  všeobecne  záväzných  nariadení  pri  hospodárení  s  majetkom  a  finančnými 
prostriedkami. Kontrola opatrení z vykonaných previerok, kontrola plnenia uznesení MsZ a 
kontrola vybavovania sťažností je prevádzaná priebežne. 
 
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 

(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
A) s c h v a ľ u j e  
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Michalovce na II. polrok 2015.  
B)  p o v e r u j e 
      hlavného kontrolóra vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 31) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že   uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bol schválené. 
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BOD č. 18 

Návrh  plánu  rokovaní  MsR,  MsZ,  komisií  MsZ,  Redakčnej  rady  novín 
Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 
2015 
 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 
 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V návrhu plánu rokovaní MsR a MsZ sú konštantné body, ktoré sa objavujú pravidelne. 
V priebehu II. polroka sa môžu plány doplniť podľa potreby a aktuálnej situácie. Materiál 
obsahuje aj plány jednotlivých komisií. Upozornil na harmonogram zasadnutí MsR a MsZ. 

 
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 

(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesol  predseda  návrhovej  komisie  Ing.  Jaroslav  Kapitan  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2015 
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce  na II. polrok 2015 
3. Plány rokovaní komisií MsZ Michalovce na II. polrok 2015 
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2015 
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2015 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 32) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že   uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bol schválené. 
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BOD č. 19 

Interpelácie 

MUDr. Jozef Makohus 

Na základe podnetu viacerých občanov mesta Michalovce chcem upozorniť na hromadenie 
vody  v daždivom  počasí  na  Švermovej  ulici  pred  potravinami  a pred  II.  ZŠ,  čo  obmedzuje 
predovšetkým  peších  a rodičov  privádzajúcich  detí  do  ZŠ  a MŠ.  Predpokladám,  že  došlo 
k upchaniu kanalizačných vpustov. Prosím o riešenie daného problému. 
 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
1. Obyvatelia Ul. humenská cesta ma upozornili na rozsiahle výtlky na ceste. Spomínané 

výtlky sa nachádzajú hlavne pred obytným blokom HC/A.  Bolo by možné tieto výtlky 
opraviť? 

 
2. Obyvatelia Ul. humenská cesta poukazujú na veľký počet jám na ceste s hĺbkou od 5‐

10  cm.  Tieto  jamy  vznikli  poklesom  kanálových  vpustov.  Na  úzkej  ceste,  akou  je 
uvedená  komunikácia,  obísť  takto  vzniknuté  jamy  spôsobuje  motoristom  značný 
problém. Často dochádza ku kolíznym situáciám  a možným poškodeniam podvozkov 
áut.  Kanálové  vpusty  s najväčším  poklesom  sa  nachádzajú  priamo  v zákrute  pri 
odbočovaní  k obytnému bloku HC/C a pred obytnými blokmi HC/A a HC/B. Kedy  sa 
bude realizovať oprava týchto kanálových vpustov? 

 
 

3. Na  Sídlisku Západ, v priestore medzi obytnými blokmi HC/B a kotolňou K 11 smerom 
od  Ul.  J.  Švermu,  sa  nachádza  asfaltový  chodník,  na  ktorý  nepreniká  svetlo 
z verejného  osvetlenia,  a ktorý  je  často  využívaný  na  skrátenie  vzdialenosti 
obyvateľov  sídliska  k autobusovej  zastávke  a k autobusovej  a železničnej  stanici. 
Oslovili ma občania  idúci, alebo vracajúci  sa  z nočných pracovných  zmien podnikov 
mesta,  ktorý  uvedený  chodník  často  využívajú.    Je možné  na  spomínanom  úseku 
z dôvodu bezpečnosti zriadiť nový svetelný bod? 

 
Viliam  Zahorčák, primátor mesta 
Na túto časť mesta je spracovaný projekt na rekonštrukciu spevnených plôch Sídliska Západ, 
čo  sa  týka  aj  spomínaných  lokalít.  TaZS  preveria  situáciu  a havarijné  miesta  opravia. 
V ďalšom informoval o príprave ďalšej fázy osvetlenia a doplnenia ďalších svetelných bodov. 
 
PhDr. Marta Horňaková 
Občania mesta bývajúci na sídlisku IBV Stráňany, konkrétne na ľavej strane Vinianskej cesty 
a to od okružnej križovatky (šíravskej) smerom na Zemplínsku Šíravu udávajú, že kanál vedúci 
popri  tejto  ceste  je  znečistený  rôznym  odpadom.  Je  zarastený  vysokou  trávou  a 
s rozrastenými  kríkmi.  Tento  stav  zabraňuje  odtoku  vody  v kanáli  počas  väčšieho  dažďa. 
Občania  sa  pýtajú,  kto  má  zrealizovať  čistenie  kanála  a prosia  o pomoc  pri  zabezpečení 
čistenia. 
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Viliam  Zahorčák, primátor mesta 
Kompetentní pracovníci zjednajú nápravu. 
 
Mgr. Ján Várady 
 

1. Ako znovu zvoleného člena Rady školy pri III. ZŠ v Michalovciach ma zaujíma, v akom 
štádiu  je  riešenie  komplexnej  rekonštrukcie  budovy  školy  a priľahlých  budov  – 
školských  dielní,  ŠJ  a ŠKD,  resp.  bývalej  kotolne.  Viem,  že  v predošlom  volebnom 
období  bol  vypracovaný  a  podaný  projekt  na  financovanie  z európskych  zdrojov, 
avšak  neviem,  v akom  štádiu  schvaľovania  a realizácie  sa  nachádza.  Verím  však 
v spoločný synergický efekt, ak spojíme naše úsilie počínajúc vedením školy, odboru 
školstva  a športu,  odboru  informatizácií  a grantov,  rady  školy,  rodičovskej  rady 
a vedením mesta. Nadviažeme na činnosť spred 5 rokov, kedy sa nám takto spoločne 
podarilo  realizovať  rekonštrukciu  telocvične a šatní.  Je potrebné urýchlené konanie, 
pretože fasáda budovy je v havarijnom stave a môže spôsobiť úrazy a zranenia žiakov 
aj  zamestnancov  školy.  Tiež  podobne  sú  v zlom  stave  okná.  Budova  školy  bola 
sprevádzkovaná  ešte  v r.  1960  a vydržala  toho  naozaj  dosť.  Verím,  že  nájdeme 
spoločné  a promptné riešenie. 

 
2. V mene občanov mesta, konkrétne Ul. J. Hollého a užhorodskej, chcem  upozorniť na 

nedostatočný  a v istých  častiach  týchto  ulíc  aj  chýbajúci  počet  odpadkových  košov 
popri  chodníkoch.  Najmä    v časti  od  gréckokatolíckeho  chrámu  až  po  budovu  
Okresného  riaditeľstva policajného zboru SR. Tiež parkovisko pred  touto  inštitúciou 
nevyzerá veľmi pekne, lebo je sústavne zahádzané odpadkami.  Na tomto parkovisku 
sa denne „premelie“ množstvo áut, klientov z celého okresu, ktorí vlastne ani nemajú 
kde  vyhodiť  odpadky,  pretože  tu  absentujú  koše,  resp.  kontajnery  TKO.  Viem,  že 
príslušníci ORPZ  občas  brigádnicky  upratujú  tieto  priestory,  ale  po  pár  pracovných 
dňoch  je  situácia  opäť  v starých  pomeroch.  Hľadajme  spolu  s vedením  TaZS 
konštruktívne riešenia. 

 
3. V mene občanov, ktorí sa radi prechádzajú peknou a čistou prírodou chcem upozorniť 

na zlý stav parku za rímskokatolíckym kostolom – tzv. „Sztárayovskej kerty“ Táto bola 
1. krát tohto roku pokosená až 6. 6. 2015, kedy trávy, bodliaky, žihľava a burina siahla 
dospelým  osobám  až  po  hruď.  Plocha  parku  nebola  vykosená  dôkladne,  lebo  pod 
stromami, pri kríkoch, ale aj celý pás zelene medzi riekou Laborec a prvým okružným 
chodníkom  je  nepokosený,  tiež  pri  plote  medzi  ZM  a Kertou  a v rôznych  menej 
prístupných  zákutiach.    Dňa  15.  6.  2015  som  bol  aktuálny  stav  overiť  a musím 
konštatovať, že je to tak. Navrhujem urýchlené dokončenie kosenia, ale aj vyhrabanie 
sena, lebo toto je už zožltnuté ako slama a dažďami „pribité“ k zemi, ba už cez neho 
prerastá nová tráva. Ak seno nebude vyhrabané, nová tráva nebude rásť rovnomerne 
a ďalšie kosenie bude oveľa ťažšie a náročnejšie. Navrhujem zapojiť do hrabania sena 
aj občanov na VPP,  resp. na aktivačných prácach. Ďakujem  za urýchlené  riešenie aj 
kvôli invázii komárov v danej lokalite. 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Rekonštrukcia  III.  ZŠ  –  riešenia  sa  našli  aj  sú  a poprosil  RNDr.  Machovú,  aby  podala 
informáciu. Je len otázkou času kedy začne realizácia. 
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RNDr. Jana Machová 
Mesto  Michalovce  po  schválení  projektu  podpísalo  zmluvu  s Ministerstvom 
pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka  SR  o nenávratnom  finančnom  príspevku  v rámci 
Regionálneho  operačného  programu  a Lokálnej  stratégie  komplexného  prístupu    na 
rekonštrukciu a prístavbu budov III. Základnej školy  na Ulici Moskovskej a mlynskej.  
V súčasnosti  je  už  verifikovaný  proces  verejného  obstarávania  na  dodávateľa  stavby, 
prebieha odovzdanie staveniska s následným začiatkom stavebných prác. Celá rekonštrukcia 
a prístavba bude podľa dohodnutého harmonogramu prác ukončená do konca októbra 2015.  
Súčasne  mesto  čaká  za  verifikáciou  súťaží,  realizovaných  prostredníctvom  systému  
Elektronického  kontraktačného  systému,  na  vybavenie  a zariadenie  školy,  ktoré  bude 
inštalované po ukončení vnútorných priestorov stavby.  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Parkovisko  pred  políciou  nie  je mestským majetkom. Mesto  je  ochotné  sa  dohodnúť  na 
spolupráci.  Koše  na Ul.  J. Hollého  TaZS  doplnia.  Kosenia  v meste  prebieha  podľa  určitého 
harmonogramu a priorít. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Situáciu preverí a zabezpečí odstránenie nedostatkov. 
 
  Ďalšie  interpelácie  v písomnej  forme  predložili  poslanci:  MUDr.  Paľovčík,  MUDr. 
Valiska, Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. a PhDr. Jana Cibereová. 
 
 

BOD č. 19 

Rôzne 

MUDr. Benjamín Bančej 

Informoval o aktivitách, ktoré Mesto pripravuje spolu s MsKS Michalovce na letné mesiace. 
26. – 28. 6.2015 – tradičné podujatie Zemplín Veterán rallye. 
26. ‐27.6. 2015 – prehliadka divadiel  „Mihaľovski deski“. 
5. 7. 2015 – prehliadka cirkevných zborov Chóry Zemplína. 
9.  7.2015  –  Michalovský  organ  –  IX.  ročník  Anna  Marie  Ospina  –  Kolumbia  v kostole 
Narodenia Panny Márie. 
10. 7. 2015 – Špacirki po varošu – netradičné poznávanie Michaloviec. 
14. 8. – 16.8. 2015  ‐ 46. ročník Zemplínskeho jarmoku. 
15. 8.‐16.8.2015 – 56. ročník Zemplínskych slávnosti. 
Na  všetky  kultúrne  podujatia  srdečne  pozval  nielen  prítomných,  ale  všetkých  obyvateľov 
mesta. 
V ďalšom  informoval,  že  kultúrne  podujatia  budú  pripravované  nielen  v meste,    ale  aj  na 
Zemplínskej Šírave. 
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Ing. Ján Ďurovčík,CSc. 
Pozval Michalovčanov a široké okolie na 20. 6. 2015 na Zemplínsku Šíravu, kde sa uskutoční 
akcia  Jánske  ohne  nad  Šíravou.  V ďalšom  vyzval  občanov mesta,  aby  sa  zúčastnili  aktivít, 
ktoré organizuje Zemplínska oblastná organizácia a to Kráčaj s rodinou Dolným Zemplínom – 
III. ročník. Informoval o vydanom kalendári aktivít, ktoré budú v priebehu leta na Zemplínskej 
Šírave. Program je dostupný v informačnej kancelárii. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pripojil  sa  k pozvaniam,  ktoré  už  zazneli  na  rokovaní.  Letná  turistická  sezóna  už  začala 
slávnostným otvorením   14. 6. 2015. Verí, že občania mesta využijú možností, ktoré tu boli 
prezentované. 
MUDr. Benjamín Bančej 
Poprosil poslancov, aby materiál, ktorý dostali k bodu – Voľba hlavného kontrolóra odovzdali 
p. Čurmovej vzhľadom na osobné údaje, ktoré sa v materiáli nachádzajú. 
 

BOD č. 19 

Záver 

  Keďže  program  rokovania  MsZ  bol  vyčerpaný,  primátor  mesta  Viliam  ZAHORČÁK 
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.  
 
  Na záver pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 
25. 8. 2015.  Zaželal všetkým prítomným príjemné leto. 
 

S  konštatovaním,  že  sa  teší  na  ďalšie  stretnutie,  ukončil  IV.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
Ing. Zdenko VASIĽ                             Viliam ZAHORČÁK 
Prednosta MsÚ                               Primátor mesta 
 
 
 
Overovatelia:    

1.  PhDr. Jana Cibereová 
2.  PhDr. Marta Horňaková 
 
Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ 


