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I N T E R P E L Á C I E  
 

predložené poslancami na III.  zasadnutí MsZ  Michalovce 
14. 5. 2019 

 
Na III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 14. mája 
2019,  interpelácie predložili poslanci: Ing. Kaľavský, Mgr. Kaplan, MUDr. Goda, Mgr. 
Berešová, Mgr. Šimková,  R. Geci, Mgr. Várady, Mgr. Sabovčík, RNDr. Barkasi,PhD. a MUDr. 
Jasovská. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
 

1. Aké sú ročné náklady za vývoz odpadu z rómskej osady na Ul. gerbovej 
v Michalovciach? 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
TaZS mesta Michalovce nevedú samostatnú evidenciu vývozu odpadu z rómskej osady na Ul. 
gerbovej. Vývoz z veľkoobjemového kontajnera sa uskutočňuje nepravidelne podľa potreby.  
 

2.  Akým spôsobom je vyriešená vodovodná prípojka k danej rómskej osade a kto platí    
vodu, ktorú spotrebovávajú obyvatelia osady? 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Za množstvo spotrebovanej vody z vodovodnej prípojky si obyvatelia z Ulice gerbovej   platia 
do pokladne TaZS.  
 
 
Mgr. Milan Kaplan 

1. Vážený pán primátor, na svetelnej križovatke medzi Sobraneckou cestou a Ul. 
kapušianskou opakovane dochádza k výpadkom svetelnej signalizácie na semaforoch, 
čo spôsobuje najmä v čase rannej špičky vážne narušenie plynulosti cestnej premávky 
najmä v smere z Kapušianskej ulice smerom do mesta.  
Chcem vás preto v danej veci interpelovať, či mesto v tejto veci zabezpečí nápravu 
a pravidelnú funkčnosť svetelnej signalizácie. 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Výpadky svetelnej signalizácie na semaforoch ulíc sobranecká a kapušianska spôsobuje 
elektrická prípojka, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Michalovce. Na daný problém sme 
vlastníka upozornili, a ten prisľúbil opravu uvedenej prípojky.  
 

2. Vážený pán primátor, oficiálne webová stránka mesta Michalovce disponuje sekciou 
s názvom Otázky, odpovede a podnety obyvateľov. V danej sekcii však nebol 
zverejnený žiaden podnet ani otázka od občanov od januára 2017. Chcem vás preto 
v tejto veci interpelovať, z akého dôvodu mesto Michalovce nezverejňuje tieto 
informácie na svojej webovej stránke tak, ako tomu bolo v minulosti? 
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Na interpeláciu odpovedala Ing. Iveta Palečková, ved. odboru KMaK 
Na web stránke mesta sme v sekcii Otázky, odpovede a podnety obyvateľov odpovedali na 
otázky, riešili podnety a sťažnosti ľudí takmer desať rokov. S touto službou sme začínali ako 
jedno z prvých miest ešte v roku 2007. Ročne sme v priemere dostávali viac ako 500 otázok 
a podnetov. Na web stránke sme zverejňovali len nepatrnú časť z nich, a to tie, ktoré boli 
prevažne všeobecného charakteru a tie, ktoré mohli byť užitočné viacerým obyvateľom. 
S rozšírením vplyvu sociálnych sietí a iných možností komunikácie, tento priestor bol využívaný 
občanmi minimálne a v súčasnosti už je jeho využitie takmer nulové. Prevažnú časť 
komunikácie s obyvateľmi riešime v súčasnosti prostredníctvom oficiálnej FB stránky mesta, 
konkrétnych emailových adries a tiež prostredníctvom aplikácie Mesto vo vrecku. 
 

3. Vážený pán primátor, po presune autobusovej stanice ešte v roku 2014 a uzavretí 
kostolného námestia od roku 2016, obyvatelia mesta Michaloviec stále čakajú na 
sľubovanú oddychovú zónu, ktorá by mala v danej lokalite stáť. Nakoľko v týchto dňoch 
začala II. etapa rekonštrukcie Zemplínskeho múzea, ktoré by sa po jej dokončení malo 
ešte v tomto roku sprístupniť verejnosti, je aktuálny stav kostolného námestia 
znepokojujúci a komplikujúci život nielen obyvateľom mesta Michalovce, ale aj 
budúcim návštevníkom Zemplínskeho múzea. 
Chcem vás preto v tejto veci interpelovať, v akom časovom horizonte vidíte reálnu 
možnosť začiatku výstavby oddychovej zóny v tejto lokalite? Z akých zdrojov plánuje 
mesto Michalovce financovať výstavbu v danej oddychovej zóny? 
 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
V súčasnosti je stav spracovania projektovej dokumentácie (PD) pre územné rozhodnutie 
v štádiu pred vydodaním. Nasledovať bude proces získania stanovísk dotknutých orgánov 
a organizácií. Po tejto príprave dokumentov prebehne proces územného konania, ďalej bude 
plynúť lehota na pripomienkovanie, vydanie rozhodnutia, lehota na možnosť odvolania 
a nakoniec právoplatnosť. Po získaní územného rozhodnutia je možné zadať  PD pre stavebné 
povolenie. Je potrebné spomenúť, že aj práce na archeologickom prieskume časovo posunuli 
možnosti Mesta Michalovce zadať spracovanie štúdie. Prizvaní archeológovia určovali časovú 
os prác a Mesto Michalovce  ju  rešpektovalo.   Financovanie stavby Kostolného námestia je 
možné z vlastných zdrojov, z úverových zdrojov, z cudzích zdrojov, alebo ich kombináciou. 
Akýkoľvek model financovania tejto stavebnej aktivity bude vopred schválený v mestskom 
zastupiteľstve. 
 

 
MUDr. Dušan Goda 

1. Interpelujem za vrcholne nespokojných občanov Sídl. východ, čo sa týka realizácie 
výstavby detských ihrísk a to konkrétne detského ihriská (Ul. moldavská – zakarpatská) 
v medzi blokových priestoroch. Toto detské ihrisko nespĺňa ani základné, estetické, 
funkčné a praktické parametre. Od zhotoviteľa žiadajú okamžitú nápravu 
katastrofálnych nedostatkov, ktoré  vznikli pri realizácii tohto „diela“. V podstate 
reklamáciu nedostatkov a bezpečnostné sfunkčnenie tohto detského ihriska. 

 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
Detské ihrisko v medziblokovom priestore Ulíc Moldavská-Zakarpatská sa realizovalo v roku 
2018 z vlastných zdrojov mesta. Spracovateľmi projektovej dokumentácie (PD) boli odborne 
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spôsobilé osoby (architekt a stavebný inžinier). Detské ihrisko obsahovalo staré prvky, ktoré 
boli  nahradené novými certifikovanými, a to v zložení: interaktívny panel, reťazová hojdačka 
„hniezdo“, lanová pyramída, zostava „chodník odvahy“, šplhacia zostava, vytvorenie umelého 
kopca a osadenie šmýkačky na svahu, preliezka domček. Prvky nového DI navštevujú deti od 
prvej chvíle po skolaudovaní stavby. Dopadová plocha „tráva“, ktorá tu chýba nemá šancu 
vyrásť, pretože je stále ušliapaná. Mesto zvažuje, po konzultácii s projektantom, prehodnotiť 
aj  tieto dopadové plochy. 
 

2. Interpelujem za seba. V zmysle rokovacieho poriadku MsZ Michalovce čl. 5.3.2 som 
26.4.2019 podal osobne viceprimátorovi (Ing. Sokologorský) moje požiadavky 
v štyroch bodoch na Ing. Annu Mrázovú, vedúcu odboru výstavby, ŽPaMR. Žiadam 
vedenie mesta o logickú – serióznu odpoveď na otázku: Prečo som doposiaľ 
(14.5.2019) nedostal žiadnu odpoveď a prečo mi nebolo sprostredkované pracovné 
stretnutie s p. Ing. Mrázovou? Zároveň žiadam o plnohodnotné a vyčerpávajúce 
odpovede na moje požiadavky (otázky). 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta 
Vážený pán poslanec, Vaša  požiadavka bola vznesená dňa 26.4.2018. Rád by som 

upriamil Vašu pozornosť  na rokovací poriadok, na ustanovenie, čl. 5.3.2., kde sa hovorí, že 
poslanec, pokiaľ výkon funkcie poslanca vyžaduje informácie, resp. inú súčinnosť 
zamestnancov mesta, túto vyžaduje cestou zástupcu primátora mesta.  

Z tohto ustanovenia vyplýva, že súčinnosť sa poskytuje v súvislostí s výkonom funkcie 
poslanca, t. j. prioritne vysvetlenia k materiálom MsR, MsZ, komisií, ktorých je členom. Vaša 
požiadavka bola nad rámec tohto ustanovenia, ale  napriek tomu Vám boli dňa 21.5.2019 
poskytnuté všetky vysvetlenia, ktoré ste požadovali. Vzhľadom na to, že lehota v rokovacom 
poriadku nie je stanovená, a vzhľadom na moje pracovné povinnosti považujem čas v akom 
Vám tieto informácie a vysvetlenia boli poskytnuté za primeranú všeobecnú právnu lehotu.   
 
 
Mgr. Anna Berešová 
 

1. Vážený pán primátor, v Programe rozvoja mesta Michalovce na r. 2019-2022 v časti 
životné prostredie je napísané pokračovať v budovaní uzatvárateľných prístreškov pre 
smetné nádoby na sídliskách. Tieto prístrešky sa vybudovali na niektorých uliciach na 
Sídl. východ, no obyvatelia z ďalších ulíc, kde ešte tieto prístrešky nie sú vybudované 
sa pýtajú, či má mesto v pláne ich v čo najkratšom období dobudovať, pretože vznikla 
situácia, že smetné nádoby, ktoré zostali bez prístreškov na Sídl. východ sú teraz 
častejšie navštevované neprispôsobivými obyvateľmi a tým vzniká v okolí smetných 
nádob väčší neporiadok a znečistenie. 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 
Mesto plánuje pokračovať v začatej výstavbe prístreškov na smetné nádoby. Koncepcia ich 
rozmiestňovania sa pripravuje a bude predložená na rokovanie MsZ. 
 

2. Vážený pán primátor, opakovane sa objavujú podnety od občanov mesta Michalovce, 
konkrétne zo Sídl. východ v otázke bezpečnosti a poriadku v lokalite na Hollého ulici 
pred OD Idea, kde často dochádza k verbálnym a agresívnym útokom zo strany 



4 
 

neprispôsobivých občanov zväčša z rómskej komunity voči obyvateľom, ktorí touto 
lokalitou prechádzajú aj s deťmi, alebo nakupujú v OD Idea. Títo agresori sú často pod 
vplyvom alkoholu a tiež znečisťujú danú lokalitu najmä pred OD. Chcem vás preto 
v tejto veci interpelovať, či mestská polícia neplánuje zvýšiť frekvenciu vysielania 
motorizovaných, ale aj peších hliadok do tejto lokality? Disponuje mestská polícia 
kamerovým systémom v tejto lokalite? 
 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 
MsP venuje tejto lokalite náležitú pozornosť. V danom úseku sú pridelení 4 policajti s osobnou 
a miestnou zodpovednosťou za bezpečnosť a poriadok. Mimo toho v rámci mesta nepretržite 
24 hodín vykonáva dohľad nad verejným poriadkom motorizovaná hliadka. Poznatky tohto 
charakteru tam však zaznamenané neboli. Takisto MsP neeviduje žiadne oznámenie 
o agresívnom správaní neprispôsobivých osôb. Napriek tomu interpeláciu berieme na vedomie 
a v predmetnej lokalite bol zvýšený výkon služby a zároveň o spoluprácu bola požiadaná štátna 
polícia. Čo sa týka kamerového systému na sídlisku Východ sú zatiaľ inštalované kamery na Ul. 
moskovskej, P. Jilemnického a v dohľadnej dobe pribudne kamera aj na Ul. uralskej. Postupne 
sa kamerový systém bude rozširovať o ďalšie kamery. 
 
 

3. Vážený pán primátor, obrátila sa na mňa riaditeľka MŠ z Ul. leningradskej s prosbou, či 
vie mesto respektíve TaZS mesta zabezpečiť častejšie čistenie chodníkov v blízkosti 
škôlky a tiež zber odpadov, nakoľko v tejto lokalite dochádza k ich častejšiemu 
znečisteniu v dôsledku prechádzania touto lokalitou obyvateľmi z časti Angi Mlyn. 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Vo Vami spomínanej lokalite TaZS mesta Michalovce venujú zvýšenú pozornosť čisteniu 
chodníkov,   avšak obyvatelia v časti Angi mlyn danú lokalitu sústavne znečisťujú.   
 
 
Mgr. Erika Šimková 
 

1. Obyvatelia z ulíc Topolianskej, Letnej a Jarnej ma systematicky žiadajú o urýchlenie 
začatia riešenia problému, ktorý vznikol v interiéri v Dome smútku na Ul. letnej, 
v dôsledku zatekania strechy nad vchodovými dverami z dvoch strán. Zároveň žiadam 
o výrub suchého stromu na cintoríne, ktorý môže ohroziť bezpečnosť ľudí. Prikladám 
fotodokumentáciu a prosím TaZS mesta Michalovce, aby odstránili tento problém. 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Interiér Domu  smútku na Ul. letnej vymaľujeme v priebehu 24. týždňa. Výrub suchého stromu 
TaZS mesta Michalovce zrealizovali dňa 4. 6. 2019.  
 

2. Obyvatelia Ul. topolianskej poukazujú na problém na verejnom priestranstve pred 
domom č. 141 na prehustený borovicový porast. Bolo by potrebné urobiť prerezávku 
stromov. Prikladám fotodokumentáciu a žiadam TaZS mesta Michalovce, aby odstránili 
tento problém. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Orez borovicového porastu pred domom č. 141 zrealizujeme  do konca miesiaca jún 2019.  
 

3. Obyvatelia ulíc Topolianskej, Jarnej a Letnej opäť žiadajú o prejednanie už dlhodobého 
problému, ktorý sa týka streľby, ktorá sa pravidelne vykonáva každú nedeľu na strelnici 
za záhradkárskou osadou. Poukazujem na tento problém, ktorý bol už viac-krát 
v minulosti riešený, no neúspešne. Dokonca prevádzkovatelia strelnice ubezpečili 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Michalovce, že zjednajú nápravu tak, aby 
v nedeľu bola streľba pozastavená, čo sa však do dnešného dňa nestalo. Podotýkam, 
že obyvatelia nie sú za úplne pozastavenie streľby, len obmedzenie streľby v nedeľu 
z ťažkých guľových zbraní, ktorú počuť veľmi ďaleko a šikanujú tak hlukom občanov. 
Prosím mesto Michalovce o pomoc a súčinnosť pri riešení dlhodobého problému. 

 
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 
Jedná sa o dlhodobý problém, k tejto problematike sa uskutočnilo viacero jednaní z úrovne 
mestskej ako aj štátnej polície s prevádzkovateľmi strelnice. V roku 2017 bol dohodnutý režim, 
že počas nedieľ budú vykonávané iba plánované športové streľby a to z krátkych strelných 
zbraní. Z dlhých strelných zbraní sa streľby nebudú v nedeľu vykonávať vôbec. Po preverení na 
štátnej polícii sa uvedený režim dodržiava, pričom neevidujú žiadne oficiálne podnety od 
občanov. Vzhľadom na uvedenú interpeláciu bola štátna polícia opätovné požiadaná 
o intenzívnu kontrolu dodržiavania stanoveného režimu.  

 
4. Podľa VZN č. 179 je prevádzkovateľom cintorínov na ulici Topolianskej, Letnej, 

Močarianskej a Kapušianskej  mesto Michalovce. Poukazujem na problém, v ktorom 
prevádzkovateľ je povinný okrem iných vecí starať sa aj o zeleň nachádzajúcu sa na 
pohrebiskách, vrátane jej pravidelnej údržby, ktorá sa však nevykonáva pravidelne. 
Preto navrhujeme riešenie: 
a) Máme dôchodcu, ktorý je ochotný pravidelne vykonávať túto údržbu za určitú 

sumu. 
b) Je potrebné, aby mesto Michalovce zabezpečilo pracovné zariadenie na  výkon 

tejto činnosti. 
c) Takéto riešenie navrhli aj obyvatelia na Ul. močarianskej. 
Žiadame mesto Michalovce o vyriešenie problému. 
 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Kosenie cintorínov v rámci mesta zabezpečujú TaZS mesta Michalovce pravidelne tak, ako 
všetky plochy v meste, ktoré sú v správe TaZS mesta Michalovce. Problém v rámci cintorínov 
v okrajových častiach spôsobujú nájomníci hrobových miest,  ktoré neudržiavajú.  
 
 
Radovan Geci 
Obyvatelia sa sťažujú na spôsob kosenia trávnika, keďže sa poškodzujú korienky pri kosení 
a vznikajú prázdne plochy bez trávnatého porastu. Žiadam poučiť zamestnancov TaZS mesta 
Michalovce, aby k tomu nedochádzalo a zaškoliť ich o správnom spôsobe kosenia 
s krovinorezom. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Na základe Vášho podnetu boli zamestnanci TaZS mesta Michalovce oboznámení so spôsobom 
kosenia.  
 
 
Mgr. Ján Várady 

1. Oslovil ma občan mesta p. J. Varga, bývajúci na  Ul. močarianskej, ktorý ma upozornil 
aj v mene ďalších občanov z tejto lokality, že počas rekonštrukcie chodníka po 
rozkopávkach plynu ostali naďalej v telese chodníka prekážky a bezpečnosť chodcov 
ohrozujúce prekážky, ako najmä staré telefónne drevené stĺpy, hydranty aj značky. 
Mamičky s kočíkmi majú často problém tieto prekážky obísť. Tiež  s týmito prekážkami 
majú problém cyklisti, kolobežkári aj vozičkári. Občania tejto lokality žiadajú 
o odstránenie, resp. preloženie týchto prekážok. 

 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
Verejné priestranstvá po realizácií stavebných prác sietí plynu, vodovodu, optických sietí nie sú 
zatiaľ odovzdané a prevzaté od zhotoviteľov. Tieto investičné aktivity realizovali príslušní 
správcovia sietí. Chodník v tejto časti mesta bude do finálnej podoby realizovať mesto 
Michalovce na základe zmluvy so zhotoviteľom a spolufinancovania príslušných dotknutých 
organizácií. Chodník je schválený v rozpočte mesta. Prekážky v telese pešej komunikácie budú 
podľa priestorových možností presunuté ich správcami.  
 

2. Občania Ulíc moskovská, užhorodská, moldavská, uralská nie sú spokojní so súčasným 
stavom zrekonštruovaných detských ihrísk, lebo stále vyzerajú aj fungujú ako 
nedokončené. Boli odmontované niektoré prvky ako kolotoče a hojdačky, ktoré neboli 
adekvátne nahradené. Taktiež z hygienických dôvodov boli zrušené pieskoviská, ale 
neboli pod detskými šmýkačkami inštalované bezpečné dopadiská (dopadové plochy 
s elastickými vrstvami). Ak to však bolo možné inde, ako napr. na Nám. osloboditeľov 
aj na Nám. slobody, občania Sídl. východ, ich deti a vnúčatá nie sú len druhotriednymi 
obyvateľmi bytových domov, ale požadujú kvalitnú a bezpečnú infraštruktúru aj 
v iných oblastiach. 

 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
Dopadové plochy k jednotlivým hracím prvkom navrhli príslušní projektanti-architekti 
a schválila oprávnená osoba, kde bol navrhnutý  trávnik. Detské ihriská sú zrealizované podľa 
schválenej PD a odsúhlasené Technickou inšpekciou. V PD projektant neuvažoval s „elastickou 
vrstvou“ ako dopadovou plochou.     
 

3. Občania Sídl. východ sa pýtajú kompetentných orgánov, prečo príslušníci mestskej 
polície nemôžu finančne pokutovať tzv. „psíčkarov“, ktorí pravidelne venčia psov na 
plochách verejnej zelene, ale aj na chodníkoch, parkoviskách, ba drzo si to dovolia aj 
na detských ihriskách. Zväčša týchto recidivistov len napomínajú, lebo ihriská nie sú 
označené a ani skolaudované. Je to naozaj tak? 
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Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 
MsP okrem iných činnosti vykonáva aj dohľad nad dodržiavaním zákona č. 282/2002 Z.z., 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, pričom priestupky podľa tohto zákona 
prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru. 

 
 

4. Interpelujem Ing. J. Doležala ako vedúceho odboru hospodárenia s majetkom mesta, 
keďže v diskusii na ostatnom MsZ v bode rokovania č. 22 – prenájom majetku, vecné 
bremená a iné majetkové záležitosti ohľadom listu JUDr. Dobranského mi nebolo 
priamo odpovedané na otázku, či už sú urobené znalecké odhady pozemku na Ul. kpt. 
Nálepku a či už sú podchytené v cenovej mape mesta Michalovce. 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM 
Na základe stanoviska Majetkovej komisie zo dňa 18.2.2019, ktorým neodporučila odpredaj 
predmetných pozemkov, bolo akékoľvek spracovanie znaleckého posudku pre predmetný 
predaj zastavené.  
 
 
Mgr. Marián Sabovčík 
 

1. Po svojpomocnom vyprataní zadnej cesty na cintorín v Močaranoch členmi 
a sympatizantmi občianskeho združenia Močarany, dochádza aj naďalej 
k znečisťovaniu tohto priestoru. Taktiež sa v okolí tejto cesty zdržiavajú podozrivé 
osoby najmä v podvečerných a večerných hodinách. Na základe uvedeného sa preto 
pýtam, či mestská polícia by mohla túto oblasť pravidelne hliadkovať? 

 
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 
V predmetnej lokalite sporadický vykonáva dohľad nad verejným poriadkom motorizovaná 
hliadka ako aj pešia hliadka MsP. Týmto výkonom služby boli už v minulosti prichytené osoby 
pri znečisťovaní verejného priestranstva. Zámerom do budúcna je rozšíriť kamerový systém aj 
do tejto lokality. 
 

2. Na jar tohto roka začala revitalizácia chodníka na Močarianskej ulici. Po dokončení 
úseku smerom od centra po ľavej strane až po križovatku Močarianska – Krásnovská sa 
s prácami prestalo. Pýtam sa preto mesta Michalovce, kedy sa začne pokračovanie 
revitalizácie chodníka na Močarianskej ulici a kedy je určený termín skončenia prác. 
 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
Realizovala sa časť chodníka na Ul. Močarianskej po Ul. Krásnovsku, ktorá  bola predmetom 
zmluvy uzavretej v roku 2018. Revitalizácia zostávajúcej časti existujúcich chodníkov bola 
schválené Mestským zastupiteľstvom vo februári 2019. Po ukončení priameho rokovacieho 
konania bola dňa 24.05.2019  podpísaná Zmluva o dielo, na základe ktorej sa bude realizovať 
revitalizácia existujúcich chodníkov na Ul. Močarianskej. Termín ukončenia prác je 12/2019.  
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3. Občianske združenie Močarany ma listom oslovilo s požiadavkou o opätovné osadenie 
krytej čakárne MHD na pôvodne miesto. Pýtam sa preto, kedy a ako dôjde k vyriešeniu 
danej požiadavky OZ – Močarany a obyvateľov v tejto lokalite? 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
S osadením Vami spomínanej krytej čakárne MHD nesúhlasia bývajúci  občania domu, pred 
ktorým by táto čakáreň mala byť osadená.  Okamžite po obdŕžaní ich súhlasu spomínanú 
čakáreň osadíme.  
 

4. Cintorín na Kapušianskej ulici ako jediný nemá vlastný dom smútku, ak neberieme do 
úvahy nový cintorín, kde sa však výstavba domu smútku plánuje. Na cintoríne na 
hlavnej uličke nie je spevnená plocha pomedzi hroby a hlavne v daždivom alebo 
zimnom období je následne tento terén veľmi náročný, pod močený a robia sa koľaje. 
Takýto stav potom nepôsobí veľmi dôstojne na tomto pietnom mieste. Na cintoríne 
nie sú lavičky, čo by ocenili hlavne ľudia vo vyššom veku. Pýtam sa preto, je v silách 
mesta alebo TaZS tento nie celkom ideálny stav napraviť aspoň čiastočne? 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
TaZS mesta Michalovce sú si vedomí možných problémov s prístupovou cestou v rámci 
cintorína na Ul. kapušianskej,  preto nevykonávajú vývoz ani údržbu cintorína v čase, keď je 
terén mokrý a mohlo by dôjsť k vytváraniu koľají.  Zároveň podporujeme myšlienku výstavby 
novej prístupovej komunikácie.  
 
 
RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 

1. Obrátili sa na mňa obyvatelia z 1. volebného obvodu s prosbou o opravu spojovacieho 
chodníka medzi Nábrežím J.M. Hurbana a Ul. M.I. Kutuzova a spojovacieho chodníka 
medzi Nábr. J.M. Hurbana a Ul. československej armády. Je možné realizovať 
v dohľadnej dobe opravu týchto spojovacích chodníkov? 

 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
Z dôvodu, že Mesto Michalovce  túto požiadavku neevidovalo v zásobníku, z ktorého vychádzal 
návrh revitalizácie existujúcich  komunikácií, chodníkov a parkovacích  plôch na roky 2019 – 
2021, Vami navrhované spojovacie chodníky nie sú riešené v rámci aktuálnej revitalizácie. Vaša 
požiadavka bola zaslaná TaZS, na prípadnú opravu a údržbu.  
 

2. Obyvatelia Ul. Masarykovej sa na mňa obrátili s prosbou o opravu schodov na Ul. prof. 
Hlaváča pri obytnom dome č. 50  Ul. Masarykovej. Schody vedú z chodníka na cestu 
a sú vo veľmi zlom stave už dlhšiu, najmä pre starších ľudí môžu predstavovať 
nebezpečenstvo pádu. Je možné zrealizovať túto opravu? 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Opravu schodov na Ul. prof. Hlaváča pri obytnom dome č. 50 zrealizujeme do konca mesiaca 
jún 2019.  
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3. Vzhľadom na výskyt výtlkov na ceste na Ul. prof. Hlaváča sa pýtam či je možná ich 
oprava v blízkej dobe? 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Vyspravenie výtlkov na ceste na Ul. prof. Hlaváča zrealizujú TaZS mesta Michalovce v priebehu 
23. týždňa.  
 
 
MUDr. Iveta Jasovská 

1. Chcela by som sa spýtať v mene občanov IBV Stráňany, ktorí má oslovili, či by nemohla 
byť nainštalovaná lampa pouličného osvetlenia na Partizánskej ulici medzi domom č. 
83 a nárožím ulíc Partizánskej a Lipovej. Tento pomerne dlhý úsek cesty je 
nedostatočne osvetlený. 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Doplnenie lampy pouličného osvetlenia na Partizánskej ulici zrealizujeme do 20. 6. 2019.  

 
2. Občania IBV Stráňany ma oslovili s požiadavkou posilnenia spojov MHD počas sobôt, 

nedieľ a štátnych sviatkov na tomto sídlisku. Preto sa pýtam, či je možné naplánovať 
trasu linky MHD tak, aby príslušný autobus mal zastávky na uliciach Široká, Fándlyho, 
Urxa na IBV Stráňany ráno o 7.15 hod. s tým, aby trasa pokračovala smerom na hotel 
Družba, Hollého ulica, Špitálska ulica, železničná stanica a späť o 13.50 hod. 
z východzej zastávky železničná stanica. 

 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
Dopravná obsluha IBV Stráňany je zabezpečovaná linkami 5, 6 a 7.  Z požadovaných zastávok 
v okolí jazera Baňa  odchádzajú linky 5 a 7. Tie  nemajú spoje v požadovanej  trase. Avšak 
linka č. 6  premáva v sobotu a v nedeľu s odchodom o 7:02 a 8:25 zo  zastávky: 
Lipová  v smere  Jedľová, Liesková, Partizánska 37,  Psych. Nemocnica,  Hotel Družba, Jána 
Hollého Rozkvet,  Nemocnica, Žel. stanica.  
Spätný spoj linky č. 6 je s odchodom zo Železničnej stanice o 13:50. Dostupnosť zastávok  
linky č. 6 je 250 až 450 m od požadovaných zastávok na Ul. Širokej, Fándlyho a Urxa.  
 

3. Pýtam sa, či je možné zriadiť novú linku MHD s cieľovou stanicou nový mestský cintorín 
na konci Partizánskej ulice. Nový mestský cintorín je totiž v prevádzke a zatiaľ nie je 
dostupný MHD. 

 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
So zriadením novej pravidelnej linky na Nový mestský cintorín sa pri posledných zmenách 
cestovného poriadku neuvažovalo. Uvažuje sa so zriadením nepravidelnej linky hlavne počas 
sviatkov všetkých svätých.  
 
 
 
Spracovala: A. Čurmová, ref. org. odboru 
Michalovce 10.6.2019 


