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Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené na XXIV. zasadnutí MsZ 
v Michalovciach 2. októbra 2018. 
 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
Interpelácia k riešeniu dopravnej situácie cez priechod pre chodcov na Ul. užhorodskej. 
Školská rada Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorej som členom, na svojom zasadnutí prijala 
uznesenie, ktorým žiada Mesto Michalovce o riešenie dopravnej situácie – nebezpečného 
priechodu  pre chodcov na Ul. užhorodskej. Uvedený priechod pre chodcov sa nachádza na 
Ul. užhorodskej v blízkosti odbočky z Ul. užhorodskej na Verbovčík. V uvedenej lokalite 
doslova na jednom mieste je umiestnená zastávka autobusu MHD, za ňou je priechod pre 
chodcov, za ktorým pár metrov je spomínaná odbočka na Verbovčík. Zastávka autobusu 
nemá vytvorené odstavné miesto pre autobus na pravej strane vozovky. Autobus pri 
zastavení stojí na ceste a tým znemožňuje výhľad ostatným vodičom cestnej premávky na 
priechod pre chodcov nachádzajúci sa pred ním. Najmä v raňajších hodinách často dochádza 
ku kolízii chodcov prechádzajúcich cez priechod a motorových vozidiel obchádzajúcich  
autobus, pretože vodiči obchádzajúc autobus nevidia na chodcov, ktorí vstúpili na priechod 
pre chodcov. 
Uvedenú dopravnú situáciu je možné riešiť, podľa môjho názoru, presunutím autobusovej 
zastávky, prípadne priechodu pre chodcov, o pár metrov ďalej. 
 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR: 
Mesto Michalovce sa daným problémom zaoberá a vec je v riešení. Počas riešenia prebehli 
predprojekčné rokovania so správcom miestnych komunikácií a okresným dopravným 
inšpektorátom, a následne aj so správcom verejného osvetlenia. Po rokovaniach Mesto zadalo 
vypracovanie štúdie na zrealizovanie nového priechodu s nasvetlením a na zlepšenie 
umiestnenia zastávok mestskej autobusovej dopravy v danej lokalite. 
 
 
Mgr. Ján Várady 
Opäť sa vrátim k mojej predošlej interpelácii zo zasadnutia MsZ 30.8.2018, ktorá sa 
zaoberala termoklimatickou situáciou na 8. poschodí Michalovského domu seniorov – ZOS 
a 6. poschodí MDS, kde som aj navrhoval možné viaceré varianty riešení. Žiaľ, na následné 
zasadnutie Komisie sociálnych vecí dňa 12.9.2018 som nebol prizvaný a moja interpelácia 
bola vyriešená viac-menej formálne. Komisia konštatovala, že pri predošlej rekonštrukcii 
MDS bola pri oprave novej asfaltovej strechy použitá aj minerálna vata o hrúbke 20 cm 
a okná boli vybavené žalúziami. Žiaľ, tieto zariadenia aj tak nestačia, ak teploty nad 30 o C 
trvajú od  apríla do polovice septembra. Podľa predpovedí klimatológov budú takéto horúce 
– tropické letá pokračovať, preto žiadam v mene klientov, vedenie MDS-ZOS, sociálnu 
komisiu MsZ, ale aj samotné vedenie Mesta o ďalšie účinnejšie opatrenia – riešenia. Osobne 
som ich prezentoval už skôr ako napr.: dodatočné zateplenie (izolovanie) stropov zvnútra či 
už sadrokartónmi s medzivrstvou minerálnej vaty, peny, polystyrénu, alebo lisovanými 
stropnými kazetovými podhľadmi. Tiež môžu byť PVC podhľady komôrkového systému. 
Ďalej som navrhoval systém sedlovej strechy s hrubšou vrstvou fúkanej izolácie, táto je však 
finančne náročnejšia a žiaľ, mala sa vykonať pri celkovej rekonštrukcii už pred pár rokmi. 
Treťou potenciálnou možnosťou je inštalácia klimatizačných jednotiek, nie však v každej 
izbe, ale len zopár kusov (3-4) na chodbách, ktoré by sa vychladili a cez otvorené dvere, ktoré 
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sú zväčša otvorené, aby sa aspoň o 3-4 Celziové stupne  znížila teplota v izbách. Navrhované 
riešenie len jednou chladiacou jednotkou v spoločenskej miestnosti na konci chodby je 
nepostačujúce. Takže ďalšie budúce leto majú klienti opäť trpieť, prežívať v horúčavách a 
v prievane? Zľutujte sa a pomôžte klientom, tiež našim občanom a v prvom rade ľuďom! 
 
Na interpeláciu odpovedala PhDr. Zlatuša Popaďáková, riaditeľka MDS Michalovce a Ing. 
Ján Jasovský, ved. odboru SV: 

Na základe Vašej opätovnej interpelácie, ktorú ste predložili na XXIV. zasadnutí MsZ  
v Michalovciach dňa 2. 10. 2018 Vám oznamujeme nasledovné: 

Pripomienkami, ktoré ste vzniesli na zasadaní mestského zastupiteľstva k teplotnému 
komfortu klientov ZOS sme sa zaoberali veľmi seriózne a skutočne nemáme ten pocit, aby to 
bol z našej strany iba formálny prístup. Opakovane chceme zdôrazniť a potvrdiť zámer 
klimatizovať spoločenskú miestnosť ZOS do konca tohto roku, nakoľko je to v súlade 
s finančnými možnosťami zariadenia pre rok 2018. 

Prioritnou úlohou Michalovského domova seniorov (MDS) v roku 2019 je vyrovnať sa 
so zákonnými ustanoveniami Zákona o sociálnych službách v oblasti splnenia podmienok 
štandardov kvality. Jedná sa o úplne nový komplexný proces plnenia podmienok kvality 
v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý bude kontrolovaný a bodovaný z pozície ministerstva 
práce, sociálnych vecí a v prípade nenaplnenia stanovených podmienok hrozí zariadeniu 
zníženie finančného príspevku, ba v krajnom prípade  výmaz z registra poskytovateľov 
sociálnych služieb. V rámci tohto procesu je nutné vytvorenie bezbariérového prostredia 
celoplošne vo všetkých priestoroch MDS v termíne do 9/2019. Táto činnosť sa javí pre rok 2019 
ako prvoradá. Preto v rozpočte MDS na rok 2019 sú schválené kapitálové výdavky vo výške 
40.000 €, ktoré sú určené na rekonštrukciu bytových jednotiek v rámci ich debarierizácie.  

Do rozpočtu na rok 2019 sa dá, samozrejme, kedykoľvek vstúpiť a ak sa nájde vôľa 
a dostatočná podpora nového poslaneckého zboru pre riešenie Vami nastoleného problému, 
naše zariadenie nemá problém pristúpiť k jeho naplneniu. 
 
 
PhDr. Jana Cibereová 

1. Obyvatelia Sídliska východ, najmä na Ul. leningradskej, sa sťažujú na hustý, 
zapáchajúci a štipľavý dym, ktorý sa šíri z lokality Angi – mlyn a je výsledkom 
spaľovania odpadkov obyvateľmi spomínanej rómskej osady. Spaľovanie nie je 
otázkou náhodných dní, ale deje sa každý deň, v niektorých prípadoch aj viackrát do 
dňa. 

 
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce: 

MsP zvýšila v rámci výkonu hliadkovej a obchádzkovej služby kontrolu v danej lokalite so 
zameraním aj na nepovolené spaľovanie odpadu. O spoluprácu boli požiadaní aj komunitní 
a terénni pracovníci na Ul. mlynskej, aby v rámci svojej kompetencie upozorňovali na zákaz 
spaľovania odpadu a nebezpečenstvo, ktoré z toho plynie.  

  
 

2. Opätovne upozorňujem na zhoršenú situáciu odpadkov a fekálií množiacich sa na 
uliciach Leningradská, Moskovská a v okolí obchodu COOP Jednota. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce: 
Danej lokalite budeme venovať zvýšenú pozornosť, čím prispejeme k zlepšeniu uvedenej 
situácie.  

 
3. Obyvatelia Sídliska východ upozorňujú na nedostatočný počet odpadových košov na 

psie exkrementy, najmä na ulici Moldavskej, Ukrajinskej a Volgogradskej. 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce: 
Pri nepostačujúcej kapacite odpadkových košov na psie exkrementy môžu obyvatelia použiť 
nádoby na komunálny odpad.   
 
 
PhDr. Marta Horňáková 
Cesta na Športovej ulici je úzka, nachádza sa v tesnej blízkosti strmého brehu Laborca, jej 
sklon smeruje k Laborcu a medzi cestou a brehom nie je zábrana. Na druhej strane, medzi 
cestou a rodinnými domami, chodník pre peších nevedie a v tomto úzkom priestore, až pri 
okraji cesty, je často zaparkovaných niekoľko motorových vozidiel. Hlavne v zimnom období 
na zľadovatelej ceste pri prejazdoch motorových vozidiel hrozí nebezpečenstvo vzniku 
nehody.  

Bezpečnosť občanov si vyžaduje vhodné riešenie zo strany Mesta a ďalších kompetentných 
subjektov. 
 
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce: 
Na základe Vami predloženej interpelácie Vám zasielam nasledujúce stanovisko: 
 
MsP Michalovce daný problém preverila na mieste za prítomnosti dopravného inžiniera z OR 
PZ Michalovce.  
Výsledkom šetrenia bolo zistené porušenie zo všeobecnej úpravy Zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň bola navrhnutá úprava 
dopravného značenia za účelom bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.   
Rešpektovanie dodržiavania dopravných predpisov v uvedenej lokalite bude hliadkami MsP 
Michalovce sledované aj naďalej. 

            
 
 
 
 
 


