
Mesto Michalovce
Viliam Zahorčák, primátor mesta

Podmienky používania a rozsah výhod Senior karty pre rok 2018

Na návrh odboru sociálnych vecí schval'ujem v zmysle VZN č. 174/2015 podmienky
používania a rozsah výhod pre držitel'ov Senior karty v roku 2018 takto:

1. Nárok na vydanie Senior karty majú občania s trvalým pobytom v meste Michalovce,
ktorí dosiahnu v roku 2018, vek 65 rokov (v mesiaci narodenia).

2. Senior kartu vydáva odbor sociálnych vecí mestského úradu po predložení dokladu
totožnosti a overení požadovaných údajov. Táto Senior karta je platná spolu
s predložením dokladu totožnosti.

3. Senior karta oprávňuje držiteľa na vvuživanie zliav, ktoré poskytuje mesto, ním
zriadené organizácie, alebo iné organizácie na základe dohody s mestom.

Zníženie poplatku za TKO vo výške 30% fyzickej osobe staršej ako 62 rokov na
základe údajov z evidencie Mesta. Žiadať osobne už nie je potrebné, úľava
bude uplatnená automaticky.
Bezplatné parkovanie na parkovacích plochách v správe TaZS Michalovce.
Vol'ný vstup na kultúrne podujatia MsKS označené "Vstup so Senior kartou".
Vol'ný vstup na podujatia Zemplínskeho osvetového strediska.
Vol'ný vstup do mestskej plavárne za poplatok 0,5€,(utorok a nedel'u} vstup do
sauny spolu s plávaním za 1,05 €(sobotu 12:00-13:00 hod.).
Vol'ný vstup do Zemplínskeho múzea na stále expozície. (po ukončení
rekonštrukčných prác)
Vol'ný vstup do Hvezdárne.
Zl'ava na zápisnom v Zemplínskej knižnici G. Zvonického cena 1 €.
Zl'avnený vstup na športové podujatia: hokej - 1,50 €, basketbal - bezplatne,
tenis, hádzaná - zľavnené vstupné na zápasy MOL Ligy Iuventa Michalovce
0,50 €, futbal - zľava na majstrovské stretnutia MFK Zemplín Michalovce
vstupenka 2 €/zápas, permanentka 13€!sezóna.

4. Organizácia, ktorá poskytuje zl'avy na kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie,
môže niektoré akcie komerčného charakteru vylúčiť z poskytovania zliav. Túto
skutočnosť oznámi, spolu s oznamom o konaní akcie a zároveň to zverejní pri vstupe
na akciu.

5. Všetky Senior karty sú platné neobmedzene.

6.

V Michalovciach dňa 17.01.2018

MESTSKÝ ÚRAD MICnALOVCl:.
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