
Technické a záhradnícke služby mesTa michalovce

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 
na objemný odpad pre obyvateľov mesta Michalovce 
počas jarného upratovania

V dňoch 17. 3. 2008 – 21. 4. 2008 budú v meste Michalovce 
rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie 

objemného odpadu:

vok budú rozmiestnené na týchto stanovištiach:
Sídlisko Východ – Ul. užhorodská, bl. B-5 

(17. 3. 2008 – 27. 3. 2008) 
Sídlisko Juh – Ul. špitálska, parkovisko 

(27. 3. 2008 – 2. 4. 2008)
Sídlisko SNP – pri kotolni na parkovisku 

(2.4.2008 – 7.4.2008)
Sídlisko Stráňany – bl. V-3 
(10. 4. 2008 – 16. 4. 2008)

Sídlisko Západ – Humenská, pri kotolni 
(16. 4. 2008 – 21. 4. 2008)

Ul. úzka, Ul. konečná, Ul. Gagarinova, Ul. agátová, Ul. pri mly-
ne, Ul. topolianska /stred obce/, Ul. vrbovecká /otočka/, Ul. mo-
čarianska /oproti PD/, Ul. J. Kollára, Ul. P. Jilemnického, Ul. A. 
Kmeťa, Nábrežie J. M. Hurbana, cintorín Topolianska ul., cintorín 

Močarianska ul., cintorín Kapušianska ul., mestský cintorín

V rámci jarného upratovania budú tieto VOK vyvážané pravidelne 2-x týž-
denne, a to v pondelok a piatok. 
Nakoľko v meste Michalovce prebieha separovaný zber, žiadame občanov 
mesta Michalovce, aby biologicky rozložiteľný odpad /konáre stromov, kríky/ 
uložili vedľa VOK.
Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené výlučne pre uloženie objem-
ného odpadu občanov mesta a nie pre odpad pochádzajúci z prevádzok 
a objektov podnikateľov.
Po 21. 4. 2008 budú VOK okrem cintorínov z týchto stanovíšť stiahnuté. 
V areáli TaZS na Ul. lastomírskej budú umiestnené 2 ks VOK a na Ul. parti-
zánskej 2 ks VOK, kde budú môcť občania mesta voziť svoj objemný odpad.

pondelok
17. marca
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EkuMEnický svEtový 
dEň ModlitiEb 

Ženy – matky dali podnet 
k organizovaniu svetového dňa 
modlitieb na tému Božia múd-
rosť dáva nové porozumenie. 
Odvážili sa modlitbou bojovať 
proti diskriminácii a chudobe. 
S tou odvahou prišli aj k nám 
na Slovensko do Michaloviec. 
Ženy, matky zo siedmich cir-
kvi sa pridali 7. marca 2008 
k ich modlitbám, a tak sa pri-

pojili k reťazi objímajúcej celú 
zemeguľu pod záštitou Božej 
múdrosti ako k univerzálne-
mu lieku dnešnej doby, ale 
zvlášť pre prosiacu Guyanu. 
Úvodná  pieseň verne vystihla 
myšlienku témy: Toto je deň, 
ktorý nám dal Pán, radujme 
sa, veseľme sa, zaznej pieseň 
chvál... a spojená s výnimoč-
nosťou pôstnej doby letela 

svetom a nepotrebovala tl-
močníka. Slávnosť sa končila 
zbierkou určenou pre guy-
anské ženy na ich vzdelanie 
a podporu v boji proti násiliu. 
Pán Boh zaplať všetkým zú-
častneným za vzácne chvíle na 
celosvetovom ekumenickom 
dni modlitieb, ktorý sa usku-
točnil v Evanjelickom chráme 
na Masarykovej ulici v Micha-
lovciach. 

Ľudmila Poláková

V  čom 
spočíva  čin-
nosť  vášho 
odboru?

Pri výko-
ne činnosti 
odboru so-
ciálnych vecí 

zabezpečujeme starostlivosť 
o rodinu a deti ako aj o starých 
a zdravotne postihnutých obča-
nov, ktorí z titulu hmotnej ale-
bo sociálnej núdze potrebujú 
pomoc. 

Akému  počtu  občanov  za-
bezpečujete takúto pomoc?

Tieto služby poskytujeme 
v Zariadení opatrovateľskej 
služby na Masarykovej ulici pre 
25 klientov a v domácnostiach 
pre 119 občanov mesta.

Čo  všetko  zahŕňa  pojem 
„opatrovateľské služby“?

V našom zariadení opat-
rovateľskej služby poskytuje-
me nevyhnutnú starostlivosť, 
ktorou je stravovanie, bývanie 
a zaopatrenie. Služby v domác-
nosti sú poskytované občanovi, 
ktorý je pre svoj nepriaznivý 
zdravotný stav odkázaný na po-
moc inej osoby pri zabezpečo-
vaní nevyhnutných životných 
úkonov a nevyhnutných prác 
v domácnosti. 

Čo  ešte  je  v  agende  vášho 
odboru?

Okrem toho odbor pripra-
vuje podklady na rozhodnutia 
o jednorazových dávkach so-
ciálnej pomoci a rozhodnutia 
o poskytovaní starostlivosti 
v kombinovanom dennom 
stacionári pre deti, našim ob-
čanom známom pod názvom 
detské jasle. V malometrážnych 
bytoch na Ulici obrancov mieru 
pre dôchodcov zabezpečujeme 
poskytovanie pedikúry, pranie 
a žehlenie v stredisku osobnej 
hygieny a spoločné stravova-
nie pre dôchodcov. Vzhľadom 
na nedostatočnú kapacitu 
a zvýšený záujem dôchodcov 
o stravovanie zabezpečujeme 
túto službu aj prostredníctvom 
školských stravovní pri IV. zá-
kladnej škole na Sídlisku juh 
a VII. základnej škole na Sídlis-
ku východ. Mesto tiež vytvára 

podmienky pre činnosť klubov 
dôchodcov. Na území mesta 
máme sedem takýchto klubov 
s počtom takmer 1000 členov.

Zabezpečujete  aj  poraden-
stvo v sociálnej oblasti?

Sociálne poradenstvo pre 
občana, pri voľbe a uplatňovaní 
foriem sociálnej pomoci je neza-
nedbateľnou činnosťou odboru. 
Plníme tiež úlohy, ktoré vyplý-
vajú pre mesto z ustanovení zá-
kona o sociálno-právnej ochra-
ne detí a sociálnej kuratele. 

Ani  naše  mesto  nie  je  vý-
nimkou,  aj  my  registrujeme 
starnutie  populácie.  Má  ve-
denie  mesta  na  zreteli  tento 
fakt?

 V rámci riešenia sociálnej 
starostlivosti a zlepšovania ži-
votných podmienok seniorov 
úlohu starostlivosti o starších 
občanov napĺňa mesto pros-
tredníctvom sociálnej práce so 
seniormi. V meste bola vytvo-
rená rada seniorov, ktorá ako 
poradný orgán primátora by 
mala byť nápomocná pri rie-
šení problémov tejto generácie 
v meste. Mestské zastupiteľstvo 
v rámci svojho rozvojového 
programu sa zaviazalo, že bude 
postupne zlepšovať podmien-
ky života seniorov a na svojom 
zasadaní vo februári schválilo 
všeobecne záväzné nariade-
nie o podmienkach vydávania 
a používania SENIOR KARTY 
pre občanov nad 65 rokov, kto-
rá dá možnosť tejto kategórii 
obyvateľstva využívať zľavy na 
vybrané športové a kultúrne 
podujatia v meste. Občanom 
nad 70 rokov umožní aj zľavy na 
daniach a poplatkoch a v mest-
skej hromadnej doprave.

Mysleli  ste  aj  na  problémy 
v komunitnej oblasti?

Schválením novej organizač-
nej štruktúry mestského úradu 
boli vytvorené podmienky per-
sonálneho posilnenia odboru 
sociálnych vecí, čím sa vytvo-
rili predpoklady kvalitnejšieho 
riešenia a zabezpečovania úloh 
v komunitnej oblasti. Jedná sa 
najmä o riešenie problémov a si-
tuácií súvisiacich s najviac ohro-
zenými skupinami osôb v meste. 

hovoríme s RSDr. Jánom Juhásom

Otvárame dvere 
na odbor sociálnych vecí MsÚ 

Materská škola na Ulici Šver-
mu č. 8 v Michalovciach ponú-
ka možnosť zápisu detí v škol-
skom roku 2008/2009 do triedy 
s neštandardným harmonogra-
mom pracovnej doby od 9.00 
hod. – do 18.00 hod. V čase 
od 16.00 hod. do 18.00 hod. sa 
budú realizovať voľnočasové 
aktivity, krúžková činnosť a iné 
aktivity pre deti a rodičov. Bliž-
šie informácie a prihlášku do 
tejto triedy získate na tel. čísle: 
6421305 alebo na mailovej ad-
rese: mssvermuc8michalovce@
centrum.sk

Harmonogram verejných zhromaždení občanov

DátuM Volebný 
obVoD ČAs Miestnosť

7. 4. 2008 I. 17,00 MsKS – malá zasadačka

8. 4. 2008 II. 17,00 III. ZŠ, Moskovská ul.

9. 4. 2008 III. 17,00 IV. ZŠ, Komenského ul.

10. 4. 2008 VI. 18,00 ZSŠ, Kapušianska ul.

14. 4. 2008 V. 17,00 ZSŠ, Partizánska ul.

15. 4. 2008 VI. 18,00 Močarany č. 119-bývalá MŠ

16. 4. 2008 IV. 17,00 II. ZŠ, Švermova ul.

17. 4. 2008 VI. 18,00 MŠ Topolianska ul.

V Michalovciach sa 13. marca 
uskutočnila Medzinárodná od-
borná konferencia o možnosti 
využívania obnoviteľných zdro-
jov energie so zameraním na 
geotermálnu energiu. Konferen-
cia bola súčasťou projektu, ktorý 
je spolufinancovaný z prostried-
kov Programu iniciatívy Spolo-
čenstva INTERREG III A – Ma-
ďarsko - Slovensko – Ukrajina. 
Cieľom bola prezentácia výsled-
kov projektu a načrtnutie smerov 
aplikácie obnoviteľnej energie 
v hospodárstve a spoločenskej vy-
bavenosti v regióne Michaloviec.

Pozvánka na verejné 
zhromaždenia občanov

 Guyana – takmer zabudnutý štát na severovýchode Južnej Ameriky. Na území štyri-
krát väčšom ako naše Slovensko žije iba sedemstopäťdesiat tisíc obyvateľov. Takmer 
tretina z nich žije v cudzine a tí, čo ostali, prežívajú často iba z ich finančnej podpory.

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. 
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody želá

 redakcia Michalovčana

Garáž na vlastnom?
Problematika garáží patrí 

medzi široko diskutované témy 
občanov mesta. Obzvlášť teraz, 
keď mnohí občania obdrža-
li nájomné zmluvy a s nimi aj 
ponuku mesta na odkúpenie 
pozemku zastavaného garážou, 
aj ponuku na odkúpenie spo-

ločných medzigarážových ale-
bo ku garážam prináležiacich 
pozemkov.

Nájomné  zmluvy  na  nájom 
pozemku  zastavaného  garáža-
mi  je mesto povinné uzatvoriť 
s  vlastníkom  garáže  v  zmysle 

Verejné zhromaždenia občanov sa uskutočnia v termí-
ne 7. 4. – 17. 4. 2008 podľa jednotlivých volebných 
obvodov.

Vo volebnom obvode č. VI 
sa verejné zhromaždenia budú 
konať podľa jednotlivých častí 
mesta. Hlavným bodom prog-
ramu bude plnenie Programu 
rozvoja mesta na roky 2007 až 
2010, ktorý bol schválený MsZ 
Michalovce. Občania zároveň 
budú môcť v diskusii pouká-
zať na problémy jednotlivých 
volebných obvodov a predná-
šať svoje návrhy a pripomien-
ky. Verejných zhromaždení 
sa zúčastnia poslanci zvolení 
v jednotlivých volebných ob-
vodoch, primátor mesta, resp. 
jeho zástupca, prednosta MsÚ, 
resp. jeho zástupca, riaditeľ 

TaZS Michalovce, resp. jeho 
námestník, náčelník Mestskej 
polície Michalovce, riaditeľ fir-
my Domspráv s.r.o. Michalov-
ce ako správca bytového fondu 
mesta alebo ním poverený ko-
nateľ spoločnosti a pracovníci 
MsÚ podľa určenia primá-
torom mesta. Zároveň budú 
prizvaní aj predseda OSBD 
Michalovce a riaditeľ Výcho-
doslovenskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s. 

Veríme, že občania mesta 
prejavia záujem o program ve-
rejných zhromaždení a svojou 
účasťou prispejú k rozvoju náš-
ho mesta.

pokračovanie na 2. strane
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Poslanci košického samo-
správneho kraja v roku 2008 ro-
kovali zatiaľ raz a to vo februári. 
Stručnú informáciu z obsahu 
rokovania si čitatelia Michalov-
čana mohli prečítať v minulom 
čísle. Popri obsahu rokovania 
ma zaujala ešte jedna skutočnosť, 
o ktorej by som sa chcel zmieniť 
v tomto príspevku. Po prvýkrát 
sa rokovanie uskutočnilo s apli-
káciou Digitálne zastupiteľstvo. 
Projekt Digitálne zastupiteľstvo 
získal prestížnu cenu 9. roční-
ka súťaže Microsoft Industry 
Award za najlepšie riešenie pre 
samosprávu za rok 2007.

Každý kto len trochu po-
zná systém samosprávy vie, že 
poslanci dostávajú množstvo 
informácií. Ide väčšinou o ko-
py popísaných listov papiera. 
Na jednej strane to predstavu-
je určité finančné náklady pre 
úrad, na druhej strane majú 
poslanci ťažkosti s prenášaním, 
ukladaním a triedením tých-
to materiálov. Každý poslanec 
si vytvára svoj vlastný archív 
dokumentov väčšinou doma, 
takže operatívnosť práce je po-
tom malá. Odstránenie týchto 
nedostatkov a obmedzení bol 
prvý dôvod prečo samosprávny 
kraj zapožičal všetkým poslan-
com prenosné počítače - note-
booky. Notebooky sú v tomto 
projekte vlastne inteligentné 
koncové stanice a sú vybavené 
bezdrôtovou dátovou kartou. 
To poslancom umožňuje pra-
covať kedykoľvek a kdekoľvek 
na Slovensku. Celá databáza 
kraja je uložená na centrálnom 
serveri KSK a každý poslanec si 
môže pre neho potrebné infor-
mácie ukladať v pamäti svojho 
počítača. Košický samospráv-
ny kraj má zrealizovanú svoju 
vlastnú internetovú sieť VUC-
NET, ktorá umožňuje zamest-
nancom úradu a poslancom 
veľmi výhodne komunikovať 
navzájom. Všetky dôležité in-
formácie úradu KSK sú zachy-
tené v digitálnej forme a sú teda 
ľahko prístupné. Samozrejme, 
že úrad sa nesústreďuje iba na 

seba a na poslancov, ale postup-
ne sú rozširované aj možnosti 
pre organizácie v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti KSK a umožní 
aj komunikáciu s voličmi, ob-
čanmi a podnikateľmi. Projekt 
Digitálne zastupiteľstvo rieši 
nielen použitie počítačov pri 
rokovaní zastupiteľstva. Pod-
statne dôležitejšie je precízne 
sledovanie predrozhodovacie-
ho procesu - odsúhlasovanie 
materiálov v poslaneckých ko-
misiách, poslaneckých kluboch 
a poradných orgánoch. Dáva 
veľký prehľad o prijatých uzne-
seniach, umožňuje vyhľadáva-
nie po vecnej i časovej stránke. 
Skratka e-Government, čiže di-
gitálne riadenie a komunikácia 
úradu sa stáva stále viac reali-
tou. Napríklad Mestský úrad 
v Michalovciach je už tretí rok 
zapojený v pilotnom projekte 
e-Acces, ktorý rieši proces sta-
vebného a územného konania 
elektronickou cestou cez inter-
net, bez nutnosti prítomnosti 
žiadateľa na úrade.

Používanie prenosných po-
čítačov sa už niekoľko rokov 
stalo bežnou súčasťou práce 
v podnikateľskej sfére. Moder-
nizácia, zvyšovanie rýchlosti 
počítačov, monitorov, tlačiarní, 
skenerov, serverov a internetu je 
veľmi dynamické. Význam in-
formácií a ich dostupnosť je ne-
spochybniteľná. Verejná správa 
a samospráva sú významným 
zdrojom informácií a na dru-
hej strane samé informácie 
potrebujú. Volení poslanci sú 
súčasťou tohto procesu, a preto 
škandalizovanie či vytváranie 
senzácií z používania prenosnej 
výpočtovej techniky v miest-
nych a regionálnych zastupiteľ-
stvách je neopodstatnené. Na-
opak, digitalizáciu a elektroni-
záciu v spoločnosti je potrebné 
čo najviac podporovať. Potom 
všetky subjekty budú môcť ko-
munikovať s výrazne nižšími 
nákladmi na telekomunikačné 
služby a pritom získajú množ-
stvo drahocenného času.

 Ing. Jozef Bobík, poslanec KSK

10. 3.  porada primátora k príprave zasadnutia mestskej rady
12. 3.   prezentácia projektového zámeru komplexného 
  informačného systému mesta
12. 3.  zasadnutie dozornej rady NsP Š. Kukuru
13. 3.  medzinárodná konferencia o možnosti využívania 
  obnoviteľných zdrojov energie so zameraním
  na geotermálnu energiu
14. 3.   účasť na finále Žiackej basketbalovej ligy SBA 
  o Pohár primátora mesta Michalovce

Najzradnejšími obdobiami sú práve tie prechodné. Výrazné tým, 
že už nie sú zimné, ale ešte ani jarné. Zima ešte ukazuje svoje vrtochy 
a teplo jarného slnka má silu iba pri dostatku slnečného svitu. Včasný 
prelet husí signalizuje svojim gagotom neodvratnosť zmien poveter-
nostných podmienok. 

Skoré jarné kvety svojimi hlávkami naznačujú koniec zimy. Nočný 
mrazík ale nabáda k opatrnosti pri predčasnom vyzliekaní sa z ka-
bátov. Ranný spev vtákov povzbudzuje aj nás ľudí k zvýšenej aktivite 
pri odstraňovaní pozostatkov zimy v prírode. No hlavne pozostatkov 
vlastnej neporiadnosti v rôznej podobe. Technické služby realizujú 
rezbu stromov na verejných priestranstvách. Obyvatelia vo svojich 
záhradách. Z verejných priestranstiev odpad pozberajú technické 
služby. Zo záhrad v prípade, že ho občan nevie upotrebiť, sa dá jeho 
odvoz objednať. Rozhodne by však nemal skončiť pohodený v inej čas-
ti mesta. Časť odstraňovacej techniky je ešte viazaná na nepredvída-
teľné zmeny počasia. Je to obdobie objavovania sa všetkého, čo prekryl 
skromný sniežik počas zimy. 

Bude potrebné vyvinúť nemalé úsilie ľudí, ktorým aspoň trošku 
záleží na poriadku vo svojom okolí a na odstránení týchto prejavov 
ľudskej ľahostajnosti. Koordinácia týchto činností by mala zostať 
na organizácii v meste na to určenej. Je zaiste potrebné vyčkať na 
tradičné jarné rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov. Tento 
v meste osvedčený program upratovania nie je ale miestom na rôz-
ny stavebný odpad, nepotrebný nábytok a iné druhy už v domácnosti 
nepotrebných komponentov. Ich obsahom by mal byť vyslovene biolo-
gický odpad z jarného upratovania. 

Obraciam sa preto na Vás všetkých, ktorým záleží na dobrom 
vzhľade a poriadku vo svojom okolí. Dodržujte uvedené zásady čo 
najdôslednejšie. Poriadok vo Vašom okolí nie je iba prejavom kultúr-
nosti. Vzťah ku prírode, ktorej sme súčasťou je i pre nás tou najlepšou 
možnosťou starostlivosti o seba. Veľkonočnými sviatkami vrcholí du-
ševná starostlivosť človeka o seba. Nech jarným upratovaním vrcholí 
aj naša starostlivosť o životné prostredie. 

MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora 

Mlieko bojuje 
o miesto v spoločnosti

Veronika Štefanová (vľavo), študentka IV. ročníka, odbor poľnohos-
podársky manažment, ZSŠ Michalovce obhajuje výsledky degustácie 
mlieka pred Ing. Karolom Herianom, Csc. (vpravo) a Ing. Mirosla-
vom Pregom, členom hodnotiacej komisie.    Foto: Štefan Varšaník

Lyžiarske vleky priamo 
pri hoteli v prevádzke celoročne

Kogresové a školiace služby

Hotel ROYAL**** 
poskytuje ubytovanie 
v hotelových izbách 
a v chatkách, 
wellness služby, 
bazén, sauna, 
masáže, hydromasáže
fitnes, herňa
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ponúkame nadštandardný príjem

Zúčastnili  sa  ho  študenti 
strednej  poľnohospodárskej 
školy  (sPoŠ)  Veľké  Kapušany, 
sPŠ nyíregyháza (Maďarsko), 
sPoŠ  lesko  (Poľsko)  a  domá-
cej ZsŠ. so zahraničnými ško-
lami má ZŠŠ Michalovce dlho-
ročné družobné vzťahy.

Každú školu reprezentovali 
dvaja študenti. Ich úlohou bolo 
pripraviť pomôcky na dojenie, 
vlastné dojenie, hodnotenie 
kvality mlieka a degustačné 
skúšky a vykonať laboratórne 
skúšky surového kravského 
mlieka. Predsedom hodnotiacej 
komisie bol Ing. Karol Herian, 
Csc., garant súťaže o mlieku, 
ktorého menoval Ján Mikolaj, 
minister školstva SR.

„som rád, že Michalovčania 
dokázali dostať súťaž o mlieku 
na  medzinárodnú  úroveň.  Je 
to potrebné, pretože problémy 
s mliekom sú aj u našich suse-
dov podobné ako u nás. na slo-
vensku  je  mlieko  už  20  rokov 

Popoluškou.  neexistuje  rozvo-
jový  mliečny  program.  Mlieka 
je  stále  menej,  pastviny,  ktoré 
boli ozdobou slovenska, zaras-
tajú  bodliakmi.  so  spotrebou 
150 kg  mlieka  a  mliečnych  vý-
robkov sa slováci pohybujú na 
chvoste  eÚ(  spotreba  v  eÚ  je 
300  kg).  Verím,  že  tí  študenti, 
ktorí dnes súťažia, po skončení 
školy uplatnia v praxi svoje na-
dobudnuté  vedomosti  a  zme-
nia súčasný stav,” – povedal na 
okraj súťaže Karol Herian.

Všetky štyri súťažiace druž-
stvá preukázali výborné zna-
losti. Zahraniční študenti ne-
absolvovali písomné testy v slo-
venskom jazyku a preto boli 
hodnotení mimo súťaže. 

 na  celoštátne  kolo  súťaže 
o  mlieku,  ktoré  sa  uskutoční 
v  Žiline,  postúpila  Veronika 
Štefanová, Maroš Karch (oba-
ja  ZsŠ  Michalovce),  Martin 
ivan,  Juraj  ignac  (obaja  sPoŠ 
V. Kapušany).   Štefan Varšaník

V odborných učebniach, chemickom laboratóriu a v ob-
jektoch školského majetku Združenej strednej školy (ZSŠ) 
Michalovce sa uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka súťa-
že o mlieku.

Podnikovohospodárska fakulta 
v Košiciach Ekonomickej univerzi-
ty v Bratislave opäť ponúka absol-
ventom bakalárskeho štúdia mož-
nosť študovať na 2. inžinierskom 
stupni v študijnom programe Fi-
nančné  riadenie  podniku. Mi-
chalovské pedagogické pracovisko 
PF EU ponúka okrem denného aj 
externé štúdium počas sobôt. 

Prihlášky na 2. stupeň štúdia 
pre akademický rok 2008/2009 

ii. stupeň vysokoškolského štúdia

NemocNica s polikliNikou 
Š. kukuru v michalovciach, N.o.

venujte nám 
�% dane

Prečo práve nám?
Sme neziskovou organizáciou, 
staráme sa o to najvzácnejšie 
– zdravie Vašich detí, manže-
liek, manželov, súrodencov, 

rodičov, starých rodičov.

Naše údaje:
IČO: 35581778 
Právna forma: 

nezisková organizácia 
Obchodné meno (názov): 

Nemocnica s poliklinikou Štefa-
na Kukuru v Michalovciach, n.o.

Sídlo: 
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

naše nové kontakty:
pakanova@tvmistral.sk • 0905 337 458
lazarova@tvmistral.sk • 0908 986 199
fedorova@tvmistral.sk • 0908 986 199
mihalik@tvmistral.sk • 0918 876 617
orolin@tvmistral.sk • 0918 876 617
ekonom@tvmistral.sk • 0918 876 616

digitálne zastupiteľstvo

Garáž na vlastnom?
VZN 101/2007 s účinnosťou od 
1.  1.  2008,  pokiaľ  sú  tieto  po-
stavené  na  pozemku,  ktorého 
vlastníkom je mesto Michalovce. 
Uzatvorením  nájomnej  zmluvy 
sa rieši doterajšia absencia práv-
neho  vzťahu  medzi  vlastníkom 
stavby  a  vlastníkom  pozemku. 
Ročné  nájomné  je  uvedeným 
VZN  stanovené  na  50  Sk/m2 
postavené  do  roku  2005.  Záro-
veň však mesto myslí aj na tých 
vlastníkov,  ktorí  majú  záujem 
odkúpiť  si  pozemok  zastavaný 
garážou  od  mesta  do  osobného 
vlastníctva. 

V  roku  2008 mestské  zastu-
piteľstvo  už  na  svojom  prvom 
riadnom zasadnutí schválilo pre-
daj 80 pozemkov pod garážami 
na Ulici špitálskej pri mestskom 
cintoríne, vrátane spoluvlastníc-
tva podielu na medzigarážových 
priestoroch.  Na  najbližšom  za-
sadnutí mestského zastupiteľstva 
sa očakáva schválenie ďalšieho, 
pravdepodobne  ešte  väčšieho 
počtu  žiadostí  z  uvedenej  loka-

lity a z lokality na Ulici okružnej 
pri Zekone. 

Postupne  bude  nasledovať 
lokalita za bývalým Chempikom 
pri  Elektrodome  NAY,  lokalita 
na Ulici kpt. Nálepku, ďalšie tri 
lokality na Ulici okružnej a ostá-
vajúce lokality vrátane tých, kde 
sa  už  v minulosti  čiastočne  od-
predaj  realizoval. Predajná  cena 
pozemkov zastavaných garážami 
postavenými  pred  rokom  1999 
je  100  Sk/m2,  postavených  po 
roku 2000 je 500 Sk/m2. Cena za 
1 m2 medzigarážového priestoru 
predstavuje  1  Sk/m2.  Možnosť 
odkúpenia sa týka iba pozemkov 
patriacich mestu.

Náklady  spojené  so  zápisom 
do  katastra  si  hradí  kupujúci. 
K  odkúpeniu  pozemku  je  po-
trebné  mať  s  mestom  uzavretú 
nájomnú  zmluvu  k  pozemku, 
podať  si  žiadosť  o  odkúpenie 
pozemku  a  doložiť  list  vlast-
níctva k nehnuteľnosti  – garáži. 
Vzhľadom na náročnosť procesu 
od podania žiadosti cez schvále-
nie v orgánoch mesta a zapísanie 

vlastníckych práv na  správe ka-
tastra,  je  nevyhnutné,  aby  si 
občania vopred dôkladne preve-
rili  svoj súčasný vzťah k stavbe 
v liste vlastníctva, pretože mnohí 
ho  z  rôznych príčin nemajú vy-
sporiadaný  (kúpa,  dedičstvo, 
prevod,  zmena  adresy  trvalého 
pobytu a iné). 

Žiadosti,  ktoré  nebudú  spĺ-
ňať  uvedené  podmienky,  nebudú 
môcť  byť  zaradené  k  schváleniu 
na  odpredaj. Doteraz  je  takýchto 
žiadostí  takmer  20  %.  Nájomné 
zmluvy budú vlastníkom zasielané 
postupne,  podľa  spracovávaných 
lokalít,  spolu  so  vzorom  žiadosti 
o odkúpenie pozemku a sprievod-
ným listom informujúcim občana 
ako postupovať. Spracovanie ná-
jomných zmlúv sa realizuje kom-
plexne  za  celú  lokalitu,  preto  ak 
vaši susedia v lokalite už nájomnú 
zmluvu obdržali, informujte sa, či 
zhodou okolností nepatríte medzi 
tých, ktorí musia nazrieť do minu-
losti a v súvislosti s vlastníctvom 
garáže ešte čoto vysporiadať.

Ing. Jozef Doležal

pokračovanie z 1. strany

môžu absolventi bakalárskeho 
štúdia, tzn. 1. stupňa štúdia, po-
dávať od 1. 3. do 31. 3. 2008 na 
adresu fakulty v Košiciach. Prijí-
macie skúšky na 2. stupeň štúdia 
sa budú konať v čase 25. 8. – 28. 
8. 2008. Základnou podmienkou 
prijatia je ukončenie 1. stupňa 
v študijnom programe študij-
ného odboru 3.3.16 Ekonomi-
ka a manažment podniku, resp. 
v príbuznom študijnom odbore. 
Prijímaciu skúšku tvoria otázky 
a úlohy z vybraných predmetov 
v rozsahu štátnej skúšky na ba-
kalárskom štúdiu vo vyššie uve-
denom študijnom odbore.

Bližšie informácie nájdete na 
www.euke.sk.            M. Barnová

inFormácia o možnosTi ŠTÚdia

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
Detašované pracovisko, Nám. osloboditeľov 82, MICHALOVCE

Tel.: 056- 6281198, e-mail: fzspdpmi@mail.t-com.sk, www.truni.sk

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
Detašované pracovisko Michalovce otvára v akademickom roku 

2008/2009 tieto študijne odbory:
ošetrovateľstvo bc. – externá forma (6 semestrov)
ošetrovateľstvo mgr. – externá forma (4 semestre)

termín podania prihlášok: 31. 3. 2008
termín prijímacích skúšok (výberové konanie): máj, jún 2008

noViny MistrAl 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽihADlo
Piatok v premiére, pondelok a stredu

 o 18.00 hod.
hosť: MuDr. Pavol KuChtA, 

riaditeľ NsP Š. Kukuru Michlovce

ZÁZNAM z basketbalového zápasu 
MiChAloVCe - brAtislAVA

Denne o 14.00 hod.

noViny MistrAl sleDuJte uŽ AJ nA 
www.michalovce.sk



� kultúRA – školstvo

dvA týŽdnE v kultúRE
Hvezdáreň v Michalovciach

asTronomické Pozorovania Pre vereJnosŤ
bývajú na hvezdárni za jasného počasia so začiatkom:

19. 3. o 19.00 hod., 26. 3. a 28. 3. o 19.30 hod.
Vstupné: dospelí 20,- Sk, deti 10,- Sk

vesmír oČami deTí
Výstava najlepších výtvarných prác regionálneho kola súťaže 

Výstava sa bude prístupná od 10. do 28. marca 2008 
v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

v budove Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Vstupné: deti 5,- Sk, dospelí 10,-Sk

Mestské kultúrne stredisko
lucie bílá 

a orchester Petra Maláska
29. 3. 2008 o 19,00 hod. – stará športová hala

Koncert pod záštitou primátora mesta Michalovce.
Vstupné: tribúna - 350 Sk, palubovka – 500 Sk

Predpredaj vstupeniek: MsKS III. poschodie, Antikvariát 
a Galéria I. poschodie, kino, Centrum a predajňa DIELO.

helena kubová 
výstava obrazov

17. 3. – 31. 3. 2008 – galéria MsKS

Program kina centrum
19. – 20. 3. streda, štvrtok – 19,30 hod.
DennÍK PestÚnKy  USA /105 min./
/Rodinná komédia/  Premiéra
Scarlett Johansson hrá Annie, čerstvú absolventku bez predstavy 
o budúcej kariére, príjme prácu pestúnky v bohatej rodine. Jej ve-
domosti z oboru antropológie si nájdu praktické uplatnenie. 
Vstupné: 69,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný!  České titulky

26. 3. streda – 19,30 hod.  
sÚkromná voJna Pána Wilsona   USA /102 min./
/Dráma/  Premiéra
Charles Wilson bol americkým kongresmanom, ktorý sa snažil há-
jiť záujmy svojej zeme tím najlepším spôsobom. Nanešťastie za naj-
lepší spôsob považoval tajnú spoluprácu zo CIA a tichú podporu 
afganského hnutia odporu proti sovietskym okupantom na začiat-
ku osemdesiatich rokov. Hrajú. Tom Hanks, Julia Roberts.
Vstupné: 65,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný!  Slovenské titulky

27. 3. štvrtok – 19,30 hod.   
chuŤ lásky   USA /102 min./ 
/Romantický/  Premiéra
Jeden z príbehov o gréckych bohoch hovorí, že sa nudili a preto 
vymysleli ľudské bytosti. Horkosladká komédia o skúmaní lásky 
v každom veku, v každom štádiu a vo všetkých štádiách... 
Vstupné: 60,-Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenské titulky

28. – 30. 3. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.  
3:10 VlAK Do yuMy   USA /117 min./
/Western/  Premiéra
Rančer Dan Evans (Christian Bale) je svedkom lúpežného prepad-
nutia, na čele ktorého stojí zločineč Ben Wade (Russell Crowe). 
Wade je čoskoro zatknutý a keďže Evans zúfalo potrebuje peniaze, 
podujme sa za odmenu odviesť Wadea na stanicu do Yumy. 
Vstupné: 65,-Sk Ml. do 15. r. neprístupný! České titulky

30. 3. nedeľa – 16,00 hod. 
Pán VČielKA   USA /86 min./
/Animovaná komédia/
Barry B. Benson je včela, ktorá študuje na vysokej škole a jeho osa-
motený život sa riadi jediným heslom: Med je to najdôležitejšie. 
Jedného dňa znechutený víziou budúcnosti „makať, makať, ma-
kať“ sa však rozhodne z úľa vyraziť za dobrodružstvom. 
Vstupné: 50,-Sk Ml. prístupný!  Český dabing

vedecká hračka v durbane
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ponúkame nadštandardný príjem

Touto cestou ďakujem primárovi chirurgického oddelenia 
NsP Š. Kukuru v Michalovciach 

MuDr. Jánovi Kasincovi 
a jeho kolektívu a sestričkám na JIS-ke i na oddelení 

za úspešné vykonanie ťažkej operácie a príkladnú starostlivosť 
počas pobytu v nemocnici.

Vďačná pacientka Ľudmila Pachová

V duchu osláv 20. výročia sa 
niesol jedenásty ročník Expo-
Sciences International (ESI) 
v juhoafrickom Durbane.

ESI sa koná vždy v nepár-
nom roku. Hlavným dôvodom 
stretnutia okolo 600 mladých 
ľudí zaujímajúcich sa o vedu a 
výskum z 38 krajín sveta v kon-
gresovom centre ICC, bolo pre-
zentovanie výsledkov vlastných 
vedeckých prác. Na toto podu-
jatie tradične vysiela zástupcu 
aj občianske združenie Vedecká 
hračka, ktoré dáva možnosť pre-
zentovať sa autorom najlepších 
projektov týkajúcich sa rôznych 
hračiek, ktoré využívajú alebo 
jednoznačne demonštrujú ne-
jaký prírodný zákon alebo jav. 

Víťazom 14. ročníka me-
dzinárodnej súťaže „Scientific 
Toy“sa stal 12-ročný žiak na-
šej školy Lukáš Počatko (ZŠ 
Okružná 17 v Michalovciach). 
Mal možnosť reprezentovať 
Slovensko, Michalovce i školu 
na tomto podujatí.  V prehľad-
nom projekte „Magnety a vše-
ličo okolo nich“ prezentoval 
konkrétne vlastnosti magnetov 
a elektromagnetov na hračkách 
a experimentoch pôvodnej 
konštrukcie. 

Organizátori pripravili pre 
účastníkov týždňový program 
bohatý na množstvo zaují-
mavých aktivít: návštevu ve-
deckého centra s množstvom 

zaujímavých experimentov, 
miestnej botanickej záhrady 
s kolekciou orchideí a Phezu-
lu Safari Parku. Keďže exportu 
Južnej Afriky dominuje cukor, 
súčasťou podujatia bola aj pre-
hliadka cukrového terminálu 
v prístave. Milovníci exotických 
vtákov si prišli na svoje v parku 
v delte rieky Umgeni. Najviac 
však účastníkov zaujalo safari v 
Tala Game Lodge, kde si mohli 
naplno vychutnať krásy africkej 
prírody.

Počas oficiálnych ceremónií 
zostávali účastníci v nemom 
úžase pri pohľade na Zulu ta-
nečníkov, ktorí predvádzali 
ukážky jednotlivých choreogra-
fií so spevmi.

Potešujúci bol veľký záujem 
návštevníkov o Lukášov pro-
jekt. Prezentovaním  sa zdoko-
nalil v angličtine. Zoznámil  sa 
s chlapcami z Namíbie, Ruska, 
Kuvajtu, Česka, Mexika, Tuni-
su. S niektorými je stále v kon-
takte. Navzájom  si predstavili 
svoje projekty a rozprávali  sa 
o svojich krajinách. 

       Mgr. Sidónia Počatková

Základné a stredné školy 
v regióne Michaloviec sa aktív-
ne zapájajú do medzinárodnej 
spolupráce škôl, podporovanej 
Európskou komisiou v Bruseli 
a Národnou agentúrou Progra-
mu celoživotného vzdelávania 
v Bratislave. Jednou z prvých 
škôl v našom okrese, ktoré sa 
zapojili do školského partner-
stva, bola Združená stredná 
škola hotelových služieb a ob-
chodu v Michalovciach, ďalej sa 
podarilo nadviazať spoluprácu 
s nemeckou a slovinskou ško-
lou Základnej škole na Ul. T. 
J. Moussona, Základnej škole 
s materskou školou F. J. Fugu vo 
Vinnom a kolotoč spolupráce 
sa úspešne rozbieha aj na mno-
hých iných základných či stred-
ných školách v tomto regióne.

Nezanedbateľnú úlohu a po-
radenskú službu pri príprave 
a samotnej realizácii projektov 
medzinárodnej spolupráce škôl 
má Metodicko-pedagogické 
centrum v Prešove. Zorganizo-
valo už niekoľko odborných se-
minárov pre učiteľov základných 
a stredných škôl v meste a okrese 
Michalovce za účelom preškoliť 
pedagogických zamestnancov 
v oblasti projektového manaž-
mentu. Výsledky odborných 
workšopov nedali na seba dlho 
čakať. Michalovské školy efektív-
ne čerpajú z rozpočtu Programu 
celoživotného vzdelávania, ktorý 
je 784 mil. EUR na nadchádzajú-
ce päťročné obdobie.

V školskom roku 2006/2007 
sa ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vin-
nom zapojila do projektu Co-

Menius - Školské partnerstvá, 
s názvom Mýty, legendy a roz-
právky  –  cesta  fantázie  po 
európe. Záverečným produk-
tom projektovej spolupráce má 
byť vytvorenie multikultúrnej 
medzinárodnej rozprávky, za-
chytávajúcej prvky čiastkových 
legied a povestí participujúcich 
krajín (Slovenskej republiky, 
Českej republiky, Rakúska, Ír-
ska a Nórska). Súčasťou projek-
tu sú okrem projektových stret-
nutí aj učiteľské výmeny, ktoré 
ponúkajú učiteľom možnosť 
bližšie sa oboznámiť s konkrét-
nou podobou vzdelávania a vý-
chovy v danej krajine. 

Začiatkom februára sa uči-
teľskej výmeny v škole St. Lo-
renzen v Rakúsku zúčastnili 
dve učiteľky zo Základnej školy 
vo Vinnom – Mgr. O. Kostovčí-
ková a Mgr. J. Pénzešová. 

Na základe videného a po-
čutého si mohli porovnať sys-
témy vzdelávania na Slovensku, 
v Rakúsku a Nórsku. Každý 
z nich má svoje plusy aj mínusy. 
Najväčšie pozitívum v rakúskej 
a nórskej edukácii je výraznej-
šie zameranie na reálny život, 
praktické vyučovanie a väčší 
počet výchov v rozvrhu hodín. 
Rakúski a nórski žiaci sú me-
nej zaťažovaní memorovaním 
vedomostí, no na druhej strane 
slovenskí žiaci tradičným vy-
učovaním získavajú širšiu zá-
kladňu vedomostí. 

Aktivity daného typu sú 
veľkým prínosom pre každého 
učiteľa a sprostredkovane aj pre 
žiaka.                 O. Kostovčíková 

učiteľská výmena v Rakúsku 

S p o m i e n k y
Dňa 18. marca uplynú tri roky 

od náhlej smrti nášho otca, starého 
otca, manžela

vincenta kirčáka

Ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Manželka, deti s rodinami, vnúčatá

Nebolo mi dopriate s vami byť, 
nebolo lieku, aby som mohol žiť.

Neplačte a nechajte ma pokojne spať, 
aj bez sĺz sa dá spomínať.

Dňa 26. marca uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš drahý

Jaroslav tkáč
S láskou spomína manželka 

a synovia Rudolf a Marcel s rodinami

P o ď a k o v a n i e

Obchodné zastúpenie pre región Michalovce:
Plánka Stanislav, Masarykova 60

tel.: 0915 357 944

oT TJ TurisTa
29. marca 2008 – 52. jarné kilometre 

 Info: 056-6424 471, 0908 027 603

Obchodné centrum na ulici Hollého 7 v Michalovciach

ponúka na prenájom 
zrekonštruované priestory o rozlohe 40 m2

Ponúkané priestory sa nachádzajú na prízemí obchodného 
centra s priamym prístupom z chodníka a parkoviska.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 477 953

Predám
stavebné bločky 

po rekonštrukcii 
rodinného domu na 1,5 %

Tel. 0915 609 513

Mladý Michalovčan Lukáš Počatko v Durbane

MicHAlovČAn inFoRMuJE
Čím by sme boli bez detí...

Vítame medzi nami našich najmenších:
Samuel Uhrín

Ty žiješ v nás, my v tebe, nie sme sami...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Annou Kizivátovou 73-ročnou, Jurajom Sokolským 
80-ročným, Júliou Hospodárovou 94-ročnou, Sta-
nislavom Tkáčikom 52-ročným, Alžbetou Novot-
nou 95-ročnou, Etelou Čegiňovou 76-ročnou, Pet-
rom Richvalským 55-ročným, Andrejom Ondom 
90-ročným, Júliusom Chvostaľom 72-ročným.



� inzERciA

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny pondelok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, zodp. redaktorka: 
Ing. Iveta Palečková, členovia redakčnej rady: Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ľudmila Poláková, Michal Oros. Inzercia: Viera Klaciková. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý piatok v párnom 
týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu, Nám. osloboditeľov, 071 01, č. dverí 219 a 225. Tel.: redakcia – 6864 219, inzercia – 6864 225. Fax.: 6443 520,  
e-mail: paleckova@msumi.sk, klacikova@msumi.sk, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje Kapa Press a redakcia. Vychádza v náklade 2500 kusov. Informácie 
o predplatnom poskytne a objednávky prijíma redakcia. Podávanie novinových zásielok povolené Východoslovenským riaditeľstvom pôšt Košice č. j. 833-OPČ-1995 zo dňa 10. 3. 1995. Sadzba:  
Media Group, s.r.o. Tlač: SCHMIT – PRESS, s.r.o., Hviezdoslavova 26, Michalovce. Tel.: 056/6424 254. Registrované okresným úradom, oddelením regionálneho rozvoja, registračné č. 93/1992.

    
Názov projektu: 

PODPORA A ZAVEDENIE NOVÝCH 
FORIEM VZDELÁVANIA 
NA PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ 
FAKULTE EKONOMICKEJ UNIVERZITY 
V MICHALOVCIACH
 
Kód projektu:  11230220185
 
Projekt realizovala: NADÁCIA PROFESORA ČOLLÁKA
  MICHALOVCE

Doba trvania projektu:  SEPTEMBER 2005 - APRÍL 2008

Finančný príspevok:  3 837 849,- Sk
  (75 % ESF, 25 % ŠR)

Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť, vypracovať a zaviesť do praxe 
v regióne Zemplín účinný systém dištančného vzdelávania a vzdeláva-
nia formou eLearningu. 
Na zabezpečenie tohoto systému sa uskutočnili školenia vysokoškol-
ských učiteľov na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univer-
zity v Michalovciach, ktorí poskytujú vzdelávanie pre prvý stupeň vyso-
koškolského štúdia (Bc). 
Pre študijný odbor „Ekonomika a manažment podniku“ boli vypracova-
né študijné materiály do eLearning formy pre jednotlivé predmety, ktoré 
sú predmetom akreditácie pre kombinovanú formu štúdia.
Viac informácií nájdete na stránke moodle.eumi.sk

„TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU“

MEsto MicHAlovcE
ponúka do prenájmu nebytové priestory

A)  nachádzajúce sa v objekte na nám. slobody č. 1 v Michalovciach (stará budova 
bývalého okresného úradu) 

 Ponúkané priestory pozostávajú zo siedmich miestností o celkovej podlahovej 
ploche 102,00 m2.

b)  nachádzajúce sa v objekte na nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (býva-
lý starý súd) 

 Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej podlahovej plo-
che 82,60 m2.

C)  nachádzajúce sa v objekte na nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (býva-
lý Dom služieb

  Ponúkané priestory pozostávajú z piatich miestností na I. a II. poschodí objektu 
o celkovej podlahovej ploche 143,25 m2.

D)  nachádzajúce sa v objekte na ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná 
umelecká škola)

  Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej podlahovej ploche 
94,31 m2.

e)  nachádzajúce sa v objekte na ul. konečnej č. 3563 v Michalovciach (bytový 
dom „h“)

  Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch samostatných prevádzkových jednotiek 
o celkovej podlahovej ploche 61,80 m2.

F)  nachádzajúce sa v objekte na ul. Vajanského v Michalovciach (Materská škola)
  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 581 m2. 
G)  nachádzajúce sa v objekte na ul. športovej č. 1 v Michalovciach (Zimný štadión)
  Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 94,50 m2.
h)   nachádzajúce sa v objekte na ul. obrancov mieru v Michalovciach (Malomet-

rážne byty)
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 46,00 m2.
i)  nachádzajúce sa v objekte na ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná 

umelecká škola)
  Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej podlahovej ploche 

204,50 m2.

Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu uchádzať 
i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy. 
Priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer, ktorý bude spĺ-
ňať všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť zámeru posúdi Komisia na prenájom 
nebytových priestorov a pozemkov na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača.

Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stanovené, Všeobecne záväz-
ným nariadením č. 101/2007, pre Centrálu mestskú zónu:
 Základné Znížené o 25 %
- kancelárske priestory 1200,- Sk/m2/rok 900,- Sk/m2/rok
- obchodné priestory 2500,- Sk/m2/rok 1875,- Sk/m2/rok
- potraviny celosortimentné 1300,- Sk/m2/rok 975,- Sk/m2/rok
- reštauračné priestory 2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
- kaviarne, bufety 1500,- Sk/m2/rok 1125,- Sk/m2/rok
- drobné služby 600,- Sk/m2/rok 450,- Sk/m2/rok
- služby obyvateľstvu 1100,- Sk/m2/rok 825,- Sk/m2/rok
- priestory sociálnych zariadení 250,- Sk/m2/rok 188,- Sk/m2/rok
- samostatné sklady  700,- Sk/m2/rok 525,- Sk/m2/rok
- ambulancia lekára 500,- Sk/m2/rok 375,- Sk/m2/rok
- lekárne 2500,- Sk/m2/rok 1875,- Sk/m2/rok
- optika, výdajňa zdravotníckych potrieb 
    a pomôcok 2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
- spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 1100,- Sk/m2/rok 825,- Sk/m2/rok
- spoločné priestory a spoločne užívané priestory 250,- Sk/m2/rok 188,- Sk/m2/rok

Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stanovené, Všeobecne záväz-
ným nariadením č. 101/2007, pre ostatné časti mesta uvedené v ponuke:
 Základné Znížené o 25%
- kancelárske priestory 900,- Sk/m2/rok 675,- Sk/m2/rok
- obchodné priestory 1800,- Sk/m2/rok 1350,- Sk/m2/rok
- potraviny celosortimentné 1000,- Sk/m2/rok 750,- Sk/m2/rok
- reštauračné priestory 1600,- Sk/m2/rok 1200,- Sk/m2/rok
- kaviarne, bufety 1300,- Sk/m2/rok 975,- Sk/m2/rok
- drobné služby 550,- Sk/m2/rok 413,- Sk/m2/rok
- služby obyvateľstvu 700,- Sk/m2/rok 525,- Sk/m2/rok
- priestory sociálnych zariadení 250,- Sk/m2/rok 188,- Sk/m2/rok
- samostatné sklady  500,- Sk/m2/rok 375,- Sk/m2/rok
- ambulancia lekára 500,- Sk/m2/rok 375,- Sk/m2/rok
- lekárne 2500,- Sk/m2/rok 1875,- Sk/m2/rok
- optika, výdajňa zdravotníckych potrieb 
    a pomôcok 2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
- spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 1100,- Sk/m2/rok 825,- Sk/m2/rok
- spoločné priestory a spoločne užívané priestory 250,- Sk/m2/rok 188,- Sk/m2/rok

Znížené sadzby nájomného o 25% je možné uplatniť iba pri výpočte výšky ročného 
nájomného za nebytové priestory v objektoch uvedených pod bodmi A) - F).
Termín obhliadky ponúkaných nebytových nebytových priestorov, v prípade záujmu, 
je možné dohodnúť priamo so správcami:
- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekty pod bodom G))
- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864271 (objekty pod bodmi A), B), C), D), E), I))
- Materskou školou na telefónnom čísle 6424184 (objekt pod bodom F))
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekt pod bodom H))
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prenájom ponú-
kaých nebytových priestorov a došle žiadosti odmietnuť.
termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom o právnej subjektivite: 
do 20. marca 2008 (termín pre zasielanie žiadosti sa riadi procesnoprávnou lehotou)

Žiadosti zasielajte na adresu: 
Mestský úrad
odbor hospodárenia s majetkom
nám. osloboditeľov č. 30
Michalovce  

V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.

Zasadnutie Komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na ktorom 
sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané nebytové priestory, sa 
uskutoční dňa:
27. marca 2008 o 1400 hod.
na Mestskom úrade v Michalovciach v zasadačke mestskej rady - I. poschodie. Účasť 
uchádzača o prenájom nebytových priestorov na zasadnutí komisie je nutná.
Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom, ktorí nemajú voči 
mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov žiadne podlžnosti, a za účasť 
na výberovom konaní zaplatia poplatok 300,- Sk. Poplatok je príjmom mesta.

Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň povinný 
zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/m2, ak jeho zámerom je prenájom priestorov na 
podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu pred začatím výberového ko-
nania nezloží do pokladne mesta, alebo na účet mesta požadovanú zábezpeku, bude 
z výberového konania vyradený.
 
Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné uhradiť prevodom 
na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, a.s., Michalovce, č. ú. 
4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I. 
poschodí v novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí 182.

Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o pre-
nájom priamo v rokovacej miestnosti. 

MEsto MicHAlovcE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

VereJnÚ obChoDnÚ sÚťAŽ
na odpredaj nehnuteľností: objektu a pozemkov

bývalej V. materskej školy a detských jaslí
na Ul. okružnej v Michalovciach

vedených ako
- objekt č. súp. 1305, nachádzajúci sa na parcele p.č. 3314, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3314, zast. plocha vo výmere 612 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3313, ostatná plocha vo výmere 6.441 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3315, zast. plocha vo výmere 348 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3316, zast. plocha vo výmere 312 m2, k.ú. Michalovce

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1.  ponúknuť kúpnu cenu za objekt
2.  ponúknuť kúpnu cenu za pozemky celkovo o výmere 7.713 m2

3.  úhrada kúpnej ceny do 15 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve
4.  záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho využívania ob-

jektu v súlade s územným plánom mesta
5.  predložiť návrh kúpnej zmluvy na objekt a pozemky
6.  predávajúci si vyhradzuje predkupné právo do začatia rekonštrukcie, 

ktoré bude zakotvené v návrhu kúpnej zmluvy
7.  čestné prehlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to na vedomie
8.  záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 50.000,- Sk na číslo účtu 

4204223001/5600 v Dexia banke, pobočka Michalovce s tým, že kópia 
prevodného príkazu na predmetnú sumu tvorí súčasť ponuky záujem-
cu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finan-
čná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná 
čiastka bude v hodnote 50.000,- Sk.

9.  predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky

Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky VOS je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa 
v termíne do
2. apríla 2008 (streda) do 12,00 hod
v zalepenej obálke s označením:
„V. MŠ - NEOTVÁRAŤ„

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 27. 03. 2008, 
v čase od 11,00 - 11,15 hod na Mestskom úrade-odbor hospodárenia 
s majetkom, Nám. slobody 1, Michalovce, kancel. č. 282 (budova býva-
lého OÚ 2. poschodie, nová časť). Výsledky verejnej obchodnej súťaže 
budú záujemcom oznámené písomne do 30 dní po schválení v mest-
skom zastupiteľstve. Bližšie informácie dostanete na č. tel.: 056/6864281 
- Ing. Jasovský, č. dv. 281.

MEsto MicHAlovcE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

VereJnÚ obChoDnÚ sÚťAŽ
na odpredaj nehnuteľností: objektu a pozemku

bývalej XXIII. materskej školy na Ul. okružnej v Michalovciach

vedených ako
- objekt č. súp. 3552, nachádzajúci sa na parcele p.č. 3267/25, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/25, zast. plocha vo výmere 1.045 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/26, zast. plocha vo výmere 3.899 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/27, zast. plocha vo výmere 334 m2, k.ú. Michalovce

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1.  ponúknuť kúpnu cenu za objekt
2.  ponúknuť kúpnu cenu za pozemky celkovo o výmere 5.278 m2

3.  úhrada kúpnej ceny do 15 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve
4.  záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho využívania ob-

jektu v súlade s územným plánom mesta
5.  predložiť návrh kúpnej zmluvy na objekt a pozemky
6.  predávajúci si vyhradzuje predkupné právo do začatia rekonštrukcie, 

ktoré bude zakotvené v návrhu kúpnej zmluvy
7.  čestné prehlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to na vedo-

mie
8.  záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 50.000,- Sk na číslo účtu 

4204223001/5600 v Dexia banke, pobočka Michalovce s tým, že kópia 
prevodného príkazu na predmetnú sumu tvorí súčasť ponuky záujem-
cu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finan-
čná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná 
čiastka bude v hodnote 50.000,- Sk.

9.  predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky

Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky VOS je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa 
v termíne do
2. apríla 2008 (streda) do 12,00 hod
v zalepenej obálke s označením:
„XXIII. MŠ - NEOTVÁRAŤ„

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 27. 03. 2008, v ča-
se od 8,30 - 8,45 hod na Mestskom úrade-odbor hospodárenia s ma-
jetkom, Nám. slobody 1, Michalovce, kancel. č. 282 (budova bývalého 
OÚ 2. poschodie, nová časť). Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú 
záujemcom oznámené písomne do 30 dní po schválení v mestskom 
zastupiteľstve. Bližšie informácie dostanete na č. tel.: 056/6864281 - 
Ing. Jasovský, č. dv. 281.

Malý 
oznamovateľ

nehnuteľnosti:
•  Predám dvojgeneračný  ro-

dinný  dom so samostatnými 
vchodmi s úplným vybavením 
IS v Michalovciach, časť Vrbo-
vec, Tichá ul. Pozemok 30 árov, 
vlastná studňa. Cena dohodou. 
Kontakt: 0907 572 105

•  Dám na  prenájom  50m2 ob-
chodné priestory v centre mes-
ta. Tel. 0915 864 655

•  Kúpim garzónku v Michalov-
ciach. Tel. 0902 636 843

zamestnanie:
•  Stavebná firma z Humenného 

prijme do prac. pomeru aj na ŽL: 
vodoinštalatérov,  kúrenárov, 
elektrikárov. Dlhodobá práca 
v ČR. Výhodné platové pod-
mienky. Kontakt: 0905 633 416

•  Prijmem tesárov na debnenie. 
Tel. 0918 539 427

služby:
•  Čistiareň  peria ponúka svoje 

služby: čistenie peria, výrobu 
paplónov a vankúšov na počka-
nie. Prívoz a odvoz v rámci mesta 
zabezpečíme. t. č. 056/6497735

•  Doučím angličtinu žiakov ZŠ, 
SŠ, dospelých. Lacno. Perfektná 
konverzácia. Tel. 0948 504 808

Rôzne:
•  Predám mraziaci  box  s obje-

mom 275 l. Cena dohodou. Tel. 
0914 142 835

•  Kúpim  staré  autá,  motor-
ky, nekompletné, torzá, ná-
hradné diely. Ponúknite,  
pricestujem. 0903 022 227, 
0918 981 514

•  Predám  suZuKi  Dr  650 
v dobrom stave. Rok výroby 
1992. Najazdené 51 600 km, 
modrej farby, el. štartér, TANK-
VAK. Cena 75 tis. Sk + dohoda. 
Kontakt: 0903/010 130 – MI

•  Predám  projekčný  televízor 
Thomson uhl. 107 cm ako nový. 
Pôvodná cena 70 000,- Sk teraz 
39 000,- Sk. Mobil 0905 416 648


