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Deň Stráňančanov (6. júna) je vhodnou príležitosťou pripomenúť si v krátkosti históriu 
tejto časti nášho mesta. Stráňany, to nie je len súčasnosť sídliska Stráňany, najmladšie-
ho sídliska SNP mesta Michalovce a IBV, ale aj kus zaujímavej histórie.

Šťastie človeka nie je závislé na tom, aké veľké pole orie, koľko 
ľudí ho zdraví, alebo na akom drahom lôžku odpočíva, 

ale na tom, aký je dobrý.
L. A. Seneca

Stráňany v minuloSti

Diabetici v Košiciach
Základná organizácia 

Zväzu diabetikov Slovenska 
usporiadala 30. mája v Koši-
ciach XVIII. diabetologické 
dni pre všetkých diabetikov 
a zdravotné sestry Slovenska. 
Toto podujatie sa presunulo 
z Bratislavy priamo do met-
ropoly košického kraja. Hneď 
na úvod bolo odovzdané 
predsedovi Ing. Jozefovi Bo-
rovkovi Čestné členstvo Zväzu 
diabetikov Slovenska, za jeho 
prínos v činnosti pre diabeti-
kov Slovenska a Michaloviec. 
Na podujatí okrem základných 
vyšetrení pre diabetikov, od-

znelo aj množstvo odborných 
prednášok na tému spojenú 
s diabetológiou. Prednášky 
zabezpečovali renomovaní od-
borníci z diabetológie. Na ich 
interpretácii sa podieľali aj sa-
motné zdravotné sestry, ktoré 
sa podelili so svojimi konkrét-
nymi skúsenosťami zo svojich 
ambulancií. Toto podujatie 
bolo veľmi úspešné, veď ok-
rem 62 účastníkov z Michalo-
viec sa ho zúčastnilo ďalších 
611, čo je veľký úspech. Je len 
škoda, že z Michaloviec, i keď 
máme viac ako 7 000 diabeti-
kov, sa ho zúčastnilo len také 

malé množstvo. Mali možnosť 
dozvedieť sa čo to o liečbe dia-
betu ako aj o nových trendoch 
z diabetológie. Počas akcie si 
účastníci mohli zakúpiť aj dia 
potraviny, diabetickú obuv, 
zdravotnícke pomôcky, prúž-
ky do glukomerov, a to všetko 
za akciové ceny. Ďalšie takéto 
podujatie bude v Michalov-
ciach 4.10.2008 v Mestskom 
kultúrnom stredisku. Počas 
konania Diabetologických 
dní sa uskutočnila verejná 
zbierka, v ktorej sa vyzbieralo 
115 800 Sk.

Jozef Borovka

Pre súčasníkov je už málo 
známe, že do 1. júla 1925 tvo-
rili Stráňany samostatnú obec. 
V spomínaný deň ich pričlenili 
k hospodársky rozvinutejším 
Michalovciam. Je dôležité si 
pripomenúť čo zlúčeniu pred-
chádzalo. Rieka Laborec v mi-
nulosti tvorila nielen hranicu 
medzi Michalovcami a Strá-
ňanmi, ale aj rozdeľovala tento 
región do dvoch historických 
uhorských stolíc, resp. žúp. Mi-
chalovce patrili do župy Zem-
plínskej a Stráňany do župy Už-
horodskej.

Prvú písomnú správu o Strá-
ňanoch poznáme z roku 1336 
a v tej dobe patrili šľachticom 
z Michaloviec. V 15. storočí 
sa v listinách spomína strá-
ňanský vodný mlyn na Laborci 
s troma kolesami. Z roku 1449 
poznáme súpis miestnych oby-
vateľov, ich mená a prímená. 
V písomnostiach zo 14. – 17. 
storočia dedina pravidelne vy-
stupuje pod názvom „Stranyan“, 
pričom názov obce vyjadroval, 
že sídlisko vzniklo na stráni, 
úpätí Bielej Hory. Pred rokom 
1711 lokalita patrila medzi 

stredne veľké dediny s poddan-
ským obyvateľstvom. 

Z prvej tretiny 18. storo-
čia sa nám zachovali dva veľmi 
vzácne latinské rukopisy o Už-

skej stolici. Starší napísal učený 
muž z Pavloviec a dobrý znalec 
miestnych pomerov Adam Hor-
váth. O Stráňanoch okrem iného 
uviedol: „Obec má dobrú polohu, 
polia sú úrodné. Sídli tu vdova 
po nebohom Jánovi z Michalo-
viec, ktorej dom má podobu ma-
lého kamenného kaštieľa. Druhí 
majitelia sú Gombošovci, ostatní 
sú sedliaci.“ Podobný opis zane-
chal v mladšom opise i polyhistor 
slovenského pôvodu Matej Bel.

V druhej polovici 19. storo-
čia miestna obecná samosprá-
va používala svoj vlastný erb 
so symbolom člna na vlnách. 
Stráňany mali vlastnú židovskú 
modlitebňu, židovský cintorín 
na Bielej Hore, štátnu ľudovú 
školu, cigánsky tábor i obecný 
cintorín (dnes sa v priestore 
cintorína nachádza nový rím-
skokatolícky kostol). Až do zlú-
čenia administratívne patrili 
pod sobranský okres, viňanský 
notariát a matričný úrad. Miest-
ni rímskokatolíci i gréckoka-
tolíci mali svoje farské úrady 
v Michalovciach.

Podľa posledného súpisu 
obyvateľstva pre samostatné 
Stráňany z roku 1919 v dedine 
v 216-tich domoch bývalo 1675 
obyvateľov, z toho najviac Slo-
vákov katolíkov. Dedina bola 
známa svojou početnou židov-
skou komunitou.

Atmosféru medzivojnových 
Stráňan vo svojich viacerých 
knižne vydaných spomienkach 
zachytil rodák zo Stráňan Ľu-
dovít Pavlo čestný predseda 
slovenskej ligy v Amerike.
Michal Stričík a Martin Molnár

Aké sú kritériá na udelenie 
týchto ocenení v zmysle Štatútu 
mesta Michalovce?

Cena mesta sa udeľuje jednot-
livcom alebo kolektívom za vyni-
kajúce tvorivé výkony a význam-
né výsledky vo vedeckej, tech-
nickej, umeleckej, publicistickej 
a verejno-prospešnej činnosti. Sú 
ňou ocenení občania, ktorí sa vý-
znamným spôsobom pričinili 
o hospodársky a kultúrny rozvoj 
mesta, jeho propagáciu doma 
a v zahraničí alebo sa podieľali 
na záchrane ľudských životov, 
majetku mesta i jeho občanov.

Návrhy na udelenie ceny 
mesta môžu mestskému za-
stupiteľstvu predložiť poslanci 
mestského zastupiteľstva, pri-

mátor mesta a spoločenské or-
ganizácie. Cena mesta sa môže 
udeliť aj in memoriam. Písom-
né návrhy so zdôvodnením ná-
vrhu sa podávajú na sekretariát 
primátora mesta do 30. júna 
kalendárneho roka.

Cenu primátora mesta ude-
ľuje primátor mesta jednotlivcom 
alebo kolektívom - občanom 
mesta za úspešnú a záslužnú čin-
nosť v prospech mesta, víťazom 
spoločenských, žiackych alebo 
študentských medzinárodných 
súťaží alebo za umiestnenie 
v týchto súťažiach do tretieho 
miesta, tým, ktorí sa význam-
nou mierou pričinili o likvidá-
ciu následkov živelnej pohromy 
a pod. Návrhy na udelenie Ceny 

primátora predkladá aj Mestská 
rada Michalovce, o jej udelení 
rozhoduje primátor. Cena mesta 
sa neudeľuje in memoriam.

Plaketu mesta udeľuje pri-
mátor mesta najmä osobám 
a inštitúciám, ktoré sa pričinili 
o propagáciu mesta doma i v za-
hraničí, prispeli k zveľaďovaniu 
mesta a iných, zreteľahodných 
zásluh pre mesto Michalovce 
a pri významných výročiach. 
Plaketa mesta je diplom s uve-
dením mena osoby alebo orga-
nizácie a stručným popisom, 
za čo ocenenie obdŕžala, a pla-
ketou mesta. Rozhoduje o nej 
primátor mesta priebežne v da-
nom kalendárnom roku.

Radovan Čollák

udelenie cien mesta a primátora
Ako sa stalo tradíciou v posledných rokoch, aj v tomto roku sa na slávnostnom mest-
skom zastupiteľstve odovzdajú Ceny mesta a Ceny primátora osobám a kolektívom, 
ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj a propagáciu mesta.

Mesiac máj, zdá sa, má najviac 
prívlastkov medzi svojimi bratmi 
dvanástimi mesiačikmi. 
Nad všetkými určite domi-
nuje láska. Pre kresťanov 
je to mesiac úcty k Panne 
Márii, ktorá dala priestor 
aj na oslavu svojho syna, 
ktorý sa nám dáva denne 
pod spôsobom chleba a ví-
na. V liturgickom kalen-
dári je nazvaný ako sviatok 
Božieho tela. Už niekoľko 
rokov sa svätá omša slávi 
na námestí v otvorenom 
priestore. Slnko tam na-
hrádza večné svetlo, spev vtákov 

chrámový zbor a ľudia s nadše-
ním a bázňou tvoria sprievod ako 

za čias Ježiša a volajú „zapojme sa  
všetci k sláveniu mystickej obety 

tela  a krvi v oltárnej sviatosti.“ Hoci 
počasie neveľmi prialo tomuto 

sviatku, prítomných ne-
bolo málo. Omša vrcholila 
eucharistickou  procesiou 
a v štyroch zastaveniach, 
predstavujúcich symbol 
štyroch svetových strán, 
v krátkej pobožnosti 
sme prosili Krista o veľa 
milosti pre naše mesto. 
Tejto slávnosti sa zúčast-
nili aj zástupcovia mesta 
spolu s primátorom V. 
Záhorčakom, ktorý na zá-
ver všetkých prítomných  

pozdravil.              Ľudmila Poláková

Sviatok Božieho tela

Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ v Michalovciach 
Vám oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená 

prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Michalovce takto: 

od 30. 6. do 11. 7. 2008 budú v prevádzke: 
MŠ Ul. Fraňa Kráľa 78, MŠ Ul. školská 5, MŠ Ul. Komenského 2

MŠ Ul. Masarykova 30, MŠ Ul. okružná 19, MŠ Ul. leningradská 1
MŠ Ul. Švermu 8

od 14. 7. do 25. 7. 2008 budú v prevádzke 
MŠ Ul. školská 5, MŠ Ul. Komenského 2

od 28. 7. do 22. 8. 2008 bude v prevádzke 
MŠ Ul. Vajanského 5

Od 25. 8. do 28. 8. 2008 nebude v prevádzke žiadna materská škola 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z dôvodu prípravy nového školského 
roka. Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl počas prázdnin majú 

riaditeľky. Obmedzenie je nutné z dôvodu čerpania dovoleniek 
zamestnancov materských škôl.

Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ Michalovce oznamuje deťom 
a ich rodičom, že vybrané michalovské základné školy budú v roku 2008 

počas letných prázdnin organizovať 
letNý deNNý mestský táBor 

v týchto termínoch:

 termín konania organizátor LDMT
1. turnus od 30.06. do 04.07.2008 ZŠ, Školská 2
2. turnus od 07.07. do 11.07.2008 ZŠ, Komenského 1
3. turnus od 14.07. do 18.07.2008 ZŠ, Moskovská 1
4. turnus od 21.07. do 25.07.2008 ZŠ, J. Švermu 6
5. turnus od 28.07. do 01.08.2008 ZŠ Pavla Horova, kpt. Nálepku 16
6. turnus od 04.08. do 08.08.2008 ZŠ, Krymská 5
7. turnus od 11.08. do 15.08.2008 ZŠ, T.J. Moussona 4

Prihlášky a podrobnejšie informácie o priebehu a poplatku účastníka 
v Letnom dennom mestskom tábore Vám poskytnú na základnej škole, 
ktorá príslušný turnus denného tábora organizuje v pracovných dňoch 

v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod.



�aKtuality – názory
z pera viceprimátoraaktivity primátora Svetový deň darcov krvi

26.5. rokovanie so zástupcami SAD Michalovce
27.5.  pracovná cesta Bratislava – MVaRR SR
29.5.  rokovanie o II. tlakovom pásme na sídlisku Východ
29.5.  stretnutie s podpredsedom vlády SR D. Čaplovičom
29.5.  účasť na oslavách 20. výročia Klubovanky
30.5. otvorenie Mestskej športovej olympiády
30.5.  účasť na akcii regionálneho ZMOS
30.5.  stretnutie s vedením Slovenských elektrární
31.5.  účasť na podujatí Deň Caspossu
1.6.  účasť na 1. odpustovej slávnosti k úcte najsvätejšieho srdca
 Ježišovho
2.6.  porada primátora k materiálom do mestskej rady
2.6.  zasadnutie predstavenstva VVS a.s. Košice
3.6.  rokovanie s vedením KSK v Košiciach
3.6.  stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti Nafta a.s.   
 Ing. Kratochvílom
4.6.  rokovanie republikovej rady ZMOS
5.6.  rokovanie okresnej rady ZMOS
6.6.  rokovanie s vedením Matice slovenskej

Pri každodenných povinnostiach si množstvo skutočností nielen 
dostatočne neuvedomujeme, ale často ich považujeme za tak samoz-
rejmé, že sa nad nimi ani nezamýšľame.

Napriek obrovským pokrokom v mnohých vedných oblastiach a tiež 
v oblasti humánnej medicíny existuje len jeden liek, ktorého rovnocen-
nú náhradu zatiaľ veda nenašla, nevyrobila a nevymyslela.

Touto najvzácnejšou tekutinou a nenahraditeľným liekom je ľud-
ská krv.

Aj  dnes je to tekutina, ktorú nedokáže v liečbe nahradiť vo viace-
rých medicínskych odboroch iný liek.

Nie je to len najbežnejšia potreba pri úrazoch, operáciách spoje-
ných s krvnou stratou, liečbe chorých a niekedy aj detí s onkologic-
kými chorobami, pri liečbe ktorých je znižovaná životnosť vlastných 
krvných buniek.

Existuje aj množstvo liečebných prípravkov, ktoré sa získavajú od-
delením jednotlivých časti krvi. Tieto sa potom špecificky používajú len 
pre to ktoré ochorenie, pri ktorom je uvedených buniek nedostatok.

Všetkého toho by nebolo, keby neexistovala ochota a pochopenie 
zdravých ľudí, dobrovoľných darcov tejto najvzácnejšej tekutiny. Sú 
medzi nami, často anonymní, ľudia rôznych profesií. Každý z nich 
k tomuto darcovstvu prišiel iným spôsobom. Jeden cez kamarátov, 
ktorí utrpeli úraz, iní pre chorého známeho. Viacero darcov krvi za-
reagovalo na výzvy zdravotníckych zariadení. Veľká skupina darcov 
bola k darcovstvu iniciovaná Červeným krížom, ktorý sa darcovstvu 
krvi venuje profesionálne.

Nakoniec je to problém celého ľudstva, dotýkajúci sa každej kraji-
ny a každej spoločnosti.

Z týchto pohnútok a dôvodov bol medzinárodnými organizáciami 
14. jún vyhlásený za Svetový deň darcov krvi. Je pripomenutím pre 
zdravých ľudí, že len zdravý človek môže tento liek poskytnúť. Záro-
veň je aj námetom na rozmýšľanie, že ak som dnes zdravý, nezname-
ná to, že zajtra aj ja nebudem tento liek potrebovať.

Vzdajme teda úctu a veľké poďakovanie všetkým tým, ktorí túto 
humánnu činnosť realizovali. Poďakujme darcom krvi za ich nezišt-
nosť a ochotu strpieť nie veľmi príjemný akt odovzdania krvi pre po-
trebu iných a pre ich záchranu.

Zamyslíme sa zároveň nad svojím postojom k darcovstvu krvi. 
Zvlášť to platí pre mladú generáciu ľudí, ktorých problematika tohto 
významu zatiaľ neoslovila.

Pevne verím, že v rýchlom tempe svojej mladosti si nájdu cestu 
aj k tomuto dôležitému kroku.

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Dôchodcovia verzus počítače

z poslaneckých interpelácií
Interpelácie poslancov predložené na VIII. zasadnutí MsZ 
v Michalovciach dňa 26. februára 2008 (pokračovanie)

Mgr. Ján VárADY:
1. Pýtam sa kompetentných zamestnancov MsÚ, kto zodpove-

dá za dodržiavanie podmienok zmluvy o šírení TVa AV signálu 
v meste Michalovce cez káblový rozvod. Táto zmluva bola vypra-
covaná, pripravená a podpísaná ešte pred rokom 2000 a keď si dob-
re pamätám, spoločnosť Kabel plus sa vtedy zaviazala (zmluvne), 
že do konca roka 2004 vymení staré - pôvodné vzdušné vedenia 
a rozvody za nové - podzemné optické káble. 

Je tu rok 2008, v technických parametroch sa nič nezlepšilo, ba 
naopak neustále dochádza k výpadkom zvonku (no audio), signálu 
(no signal), nielen satelitných staníc, ale aj bežných terestriálnych 
kanálov najviac sa tieto výpadky a zhoršenie kvality prejavujú 
na koncových linkách sídl. Východ. Ceny základného ponukového 
balíčka, ale aj rozšírenej ponuky neustále a nadmerne narastajú 
(oproti pôvodným už vyše o 100 %), naopak kvalita sa zhoršuje. 
Dozvedel som sa, že nedávno sa uskutočnila k danej problematike 
odborná prezentácia spomínanej spoločnosti, len bohužiaľ, nepo-
známe výstupy (výsledky) tejto prezentácie. Občania nepotrebujú 
ešte viac TV kanálov (staníc), ale žiadajú vyššiu kvalitu za opti-
málnu cenu! na margo: Ak spoločnosť zmenila obchodné meno, 
alebo fúzovala s inou, záväzky zo zmluvy ostávajú.

K interpelácii stanovisko zaujala Ing. Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, ŽP a miestneho rozvoja MsÚ:

Za dodržiavanie zmluvných podmienok zodpovedá poskytovateľ 
daného média. Konkrétna služba medzi odberateľom a poskytovate-
ľom je samostatne dohodnutá. Mesto poskytlo prostriedky na von-
kajšie rozvody. Rokovanie s UPC ROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Bratislava sa nekonalo vo veci, ktorú popisujete vo svojej interpelácii. 
Jeho obsahom bolo riešenie uplatnenia poplatkov za užívanie verej-
ného priestranstva pri realizácii prekopávok a podmienok pre pokra-
čovanie prerušeného územného konania v podaní, ktoré eviduje sta-
vebný úrad. Obsah a rozsah poskytovaných služieb pre konkrétnych 
odberateľov bol a je riešený individuálne danou firmou s odberateľmi 
a mesto nevstupuje do týchto vzťahov.

2. Chcem upozorniť TaZS a konkrétne pracovníkov zodpoved-
ných za opravy, rekonštrukcie a vysprávky chodníkov, parkovísk 
a miestnych komunikácií, aby pri komplexnej analýze a realizácii 
vchádzali od najstarších stavieb a objektov sídliska Východ. Kon-
krétne blokov A1 – A7; B1 – B10 a nakoniec pri C-blokoch, ktoré sú 
najmladšie. Pri C-blokoch už v predošlých rokoch bol komplexne 
zrekonštruovaný hlavný chodník na Ul. Hollého v dĺžke cca 1 km, 
preto obzvlášť upozorňujem na rozbité chodníky v okolí VII. ZŠ; 
18. MŠ; III. ZŠ a CZŠ sv. Michala . Odtiaľ je potrebné začať, lebo tu 
je aj najväčšia frekvencia chodcov (žiakov aj rodičov).

Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS mesta Mi-
chalovce:

Opravy ciest, chodníkov a parkovísk na sídlisku Východ budú 
riešené samostatne na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva 
o rekonštrukcii sídliska Východ. V nutných prípadoch sa budú vyko-
návať iba opravy výtlkov po zimnej sezóne. 

3. Po organizačnom rozšírení MsP žiadam náčelníka a vedenie 
o častejšie velenie peších hliadok k už spomínaným objektom ZŠ, 
MŠ, CZŠ a ŠZ z dôvodov ničenia týchto budov sprejermi, vandal-
mi a výtržníkmi. Mnohí sú ešte mladiství, ba aj žiakmi týchto škôl. 
Škody pre školy, mesto a spoločnosť narastajú, ale výtržníci ostá-
vajú v anonymite, ba dovoľujú si stále viac. Tiež by mohli takéto 
„pochôdzkárske“ hliadky viac navštevovať aj predmestia (okrajo-
vé časti mesta – Angi mlyn, Vrbovec, Topoľany, Močarany).

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Kudroč, náčelník MsP:
Mestská polícia Michalovce v rámci služby venuje zvýšenú pozor-

nosť objektom ZŠ, MŠ, CZŠ a ŠZ za účelom zamedzenia ničenia ich 
majetku. Zároveň vám oznamujem, že mestská polícia má vyčlene-
ného príslušníka, ktorý sa danou problematikou zaoberá. Dovolím si 
poznamenať, že mestská polícia už v minulosti takéto prípady riešila 
v zmysle platných právnych predpisov. V roku 2007 mestská polícia rie-
šila 88 prípadov poškodenia majetku občanov, majetku mesta i majetku 
škôl. Od 1. 1.2008 k dnešnému dňu sme riešili 7 takýchto prípadov. 
Čo sa týka služieb v okrajových častiach mesta – Angi mlyn, Topolian-
ska, Vrbovecká a Močarianska, mestská polícia vykonáva službu buď 
motohliadkou alebo pešou hliadkou podľa stanoveného plánu služieb. 
K veci chcem uviesť, že výkon služby v Mestskej polícii v Michalovciach 
sa vykonáva na 80 % peši. V službe máme len jedno osobné motoro-
vé vozidlo, v ktorom službu vykonávajú dvaja policajti. Ostatní slúžia 
ako pešie hliadky. Policajt – ekologická hliadka využíva bicykel MsP. 
Mestská polícia počas výkonu služby bude i naďalej venovať zvýšenú 
pozornosť problematike, ktorú ste uviedli vo svojej interpelácii. 

Ak ste si doteraz mysleli, 
že o počítače má záujem pre-
važne mladšia generácia, vedzte, 
že ste sa mýlili. Presvedčia vás 
o tom zaplnené miesta počítačo-
vej učebne v priestoroch poboč-
ky Ekonomickej univerzity Bra-
tislava, Podnikovohospodárskej 
fakulty Košice v Michalovciach. 
V utorok 27. mája jej riaditeľ 
Ing. Michal Stričík, PhD otvoril 
krátkym príhovorom kurz vý-
počtovej techniky pre dôchodcov 
pod názvom TRETIE DVERE. 

Jeho cieľom je odstrániť han-
dicap starších ľudí spôsobený 
ich nevedomosťou v oblasti vý-
počtovej techniky a umožniť im 
komunikáciu so svojimi pria-
teľmi a rodinnými príslušníkmi 
za využitia týchto prostriedkov.  

Frekventantom kurzu priblí-
ži Ing. Eugen Kulčár poznatky 
z oblasti počítačového hardwé-
ru ako aj prácu na programoch 
Windows, MS Excel, MS Word 
a v prostredí Internetu. V rámci 
kurzu sa uskutoční desať stret-
nutí v rozsahu 40 hodín teore-
tickej a praktickej prípravy. Kurz 
organizuje Nadácia profesora 
Čolláka vďaka finančnej podpo-
re Mestského úradu Michalovce.

V súčasnej dobe je popri 
verbálnej a písomnej schop-
nosti komunikácie nevyhnut-
ná aj počítačová gramotnosť. 
Naším kurzom chceme otvoriť 
„tretie dvere“ tým dôchodcom, 
ktorí ešte nenadobudli túto 
možnosť komunikácie. 

Marta Krištovčíková

NoviNy Mistral 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

EUrovirtUÁl
Piatok v premiére, pondelok a stredu v reprízach 

vždy o 18.00 hod.

zÁzNaM
od nedele o 14.00 hod.

vystúpenie tanečného odboru ZUŠ 
na Štefánikovej ulici

vaše tipy a námety do vysielania očakávame 
na tel. č. 0905 337 458, alebo e-mail: pakanova@tvmistral.sk

NoviNy Mistral slEdUjtE Na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

Držiteľ vozidla vyradeného 
z evidencie je povinný na vlastné 
náklady zabezpečiť odstránenie 
takéhoto vozidla z cesty alebo 
z iného verejného priestranstva 
do 30 dní odo dňa jeho vyra-
denia. Ak to neurobí, zabezpečí 
odstránenie vozidla správca ces-
ty na náklady držiteľa vozidla. To 
isté platí pre dočasné vyradenie.

O odstránení starého vozidla 
jeho odovzdaním na určené par-
kovisko, ten kto ho zabezpečil, 
bezodkladne písomne upove-
domí držiteľa starého vozidla, 
Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia, Obvodný úrad život-
ného prostredia a obec.

Konkrétne v našom mes-
te o tom pojednáva VZN č. 
103/2007 o miestnych daniach 
a miestnych poplatkoch v člán-

ku 8 - daň za užívanie verejného 
priestranstva, ods. 7 písm. i/ - sa-
dzba dane za užívanie verejného 
priestranstva – trvale parkovanie 
vozidla mimo plateného parko-
viska. Na určenom priestore ve-
rejného priestranstva, v medzi-
blokových plochách, je za par-
kovanie pre vozidlo stanovená 
suma 50 Sk za jeden m2 na deň.

Podotýkam, že odstránením 
TEČ z vozidla sa nestrácajú jeho 
ostatné identifikačné znaky. Ve-
rejným priestranstvom sa roz-
umie každé miesto, kam má prí-
stup viac ľudí.

Takýto je právny stav a je len 
na držiteľovi resp. vlastníkovi 
vozidla, ako si usporiada záleži-
tosti okolo svojho vozidla.

JUDr. Bartolomej Kudroč, 
náčelník MsP

Vonku začínajú byť teploty 
okolo 30°C a tak je opäť viac ak-
tuálny pitný režim každého z nás. 
Všeobecne je známe, že smäd 
najlepšie uhasí voda. Je potrebné 
vypiť aspoň 2,5 litra tekutiny den-
ne. Obchody a reklama ponúkajú 
balené vody. Inou možnosťou je 
bežná voda z vodovodu. Liter ta-
kejto vody stojí asi 4 haliere.

Proti pitnej vode z vodovodu 
však stoja neopodstatnené pred-
sudky. Voda, ktorú máme vo vo-
dovode je zdravotne bezchybná 
a ani pri trvalom používaní nevy-
voláva žiadne ochorenie a poru-
chy zdravia. Zdravotnú nezávad-
nosť pitnej vody dosahujeme jej 
hygienickým zabezpečením t.j. 
dezinfekciou. Vo väčšine štátov 
Európy a aj na Slovensku je na de-
zinfekciu vody používaný chlór 
príp. zlúčeniny chlóru. A práve 
chlór je strašiak, pre ktorý si ľudia 
domýšľajú, že chlór vo vode rozo-
žiera vnútornosti človeka, že od 
neho vypadávajú vlasy, mäknú 
nechty, že spôsobuje neplodnosť 
príp. môže ohroziť tehotenstvo 
žien. Skutočnosť je taká, že chlór 
je do vody pridávaný po úprave 
vody v rozmedzí od 0,05-03 mg 
na liter. Množstvo chlóru vo vode 

v prvom rade kontrolujú vodá-
renské spoločnosti, ale aj regi-
onálne úrady verejného zdra-
votníctva. Takže obavy občanov 
z „prechlórovania„ pitnej vody sú 
neopodstatnené. A biely vzhľad 
vody nie je spôsobený prechló-
rovaním vody. Bielu farbu má 
na svedomí už spomínaný kyslík.

A aký význam má chlór v pit-
nej vode? Zjednodušene sa dá 
povedať, že reakciou chlóru s vo-
dou sa uvoľňuje kyslík a vzniká 
tiež kyselina chlorovodíková. 
Kyslík má vysoké oxidačné účin-
ky, napáda bakteriálne bunky 
a tým spôsobuje ich zničenie. 
A kyselina chlorovodíková, kto-
rá je taktiež súčasťou žalúdoč-
ných štiav v ľudskom organizme, 
je v takej malej koncentrácii, 
že v žiadnom prípade nemôže 
poškodiť ľudské zdravie.

S určitosťou možno povedať, 
že pitná voda z verejných vodo-
vodov na Slovensku spĺňa po-
žiadavky Nariadenia vlády SR č. 
354/2006 a je vhodná pre všetky 
vekové kategórie, čiže aj pre ko-
jencov a batoľatá. Naviac pri jej 
užívaní nevzniká žiadny odpad 
vo forme plastových fliaš. 

Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ

Znalosť práce s výpočtovou technikou a internetom skvalitní spolo-
čenský život seniorov. 
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Pitná voda 
– pravda a predsudky

vraky v meste. Čo s nimi?



� Kultúra – šKolStvo

Dva tÝŽDnE v KultúrE
mestské kultúrne stredisko

KOCÚrKOVO
Spišské divadlo uvádza najstaršiu slovenskú veselohru 

Jána Chalupku
9. 6. 2008 o 18,00 hod. Veľká sála MsKS

10. 6. 2008 o 10,00 hod. – pre študentov stredných škôl

VýSTAVY:
1. 6. – 30. 6. 2008 – galéria MsKS

Štefan Pavluvčík – výstava obrazov

Program kina Centrum
11. – 12.6. streda, štvrtok – 19,30 hod.   
OKO USA /97 min./
/thriller, horor/ Premiéra
Ako môžete veriť vlastným očiam, keď nie sú vaše vlastné? Nad-
prirodzený thriller, ktorý testuje hranice reality a z ktorého vás 
bude mraziť až do špiku kostí. 
Vstupné: 60,-Sk Ml. do 15 r. neprístupný! České titulky

13. – 15.6. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.   
MUZIKA SR/SRN /99 min./
/tragikomédia/ Premiéra
Jadrom príbehu je tragikomický osud mladého muzikanta, ktorý 
si svoj talent a možnosti uvedomuje len okrajovo, no o to jedno-
duchšie a divokejšie sa zaplieta do deštruktívnych vzťahov, kto-
rých skutočný rozmer a dosah si len postupne uvedomuje. 
Vstupné: 69,- Sk Ml. prístupný, do 12 r. nevhodný! Slovenská verzia

15.6. nedeľa – 16,00 hod.   
ALVIn A CHIPMUnKOVIA  USA /87 min./
/Rodinná komédia/
Alvin, Simone a Teodor sú neobyčajné veveričky, ktoré vedia roz-
právať, ale aj výborne spievať. Jedného dňa narazia na Davida, 
ktorý ich nechá natočiť platňu. 
Vstupné: 55,- Sk Ml. prístupný, do 12 r. nevhodný! Český dabing

18. – 19.6. streda, štvrtok – 19,00 hod.   
TÚŽBA, OPATrnOSŤ ČÍNA/USA /157 min./
/dráma, erotický thriller/ Premiéra
Eroticky ladený špionážny thriller sa odohráva v roku 1942 v Šan-
ghaji. Zúri 2. svetová vojna, mesto okupujú Japonci a odbojová 
skupina plánuje vraždu vplyvného kontroverzného politika, ja-
ponského kolaboranta, pána Yee. 
Vstupné: 69,- Sk Ml. do 18 r. neprístupný! České titulky

20. – 22.6. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.   
MAČACIE ZLATO  USA /112 min./
/dobrodružná komédia/
Ben „Finn“ Finnegan (Matthew McConaughey) je sympatický 
moderný lovec pokladov, ktorý je posadnutý hľadaním legendár-
neho kráľovninho vena z 18-teho storočia – 40 debien klenotov 
nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré sa v roku 1715 stratili v mori. 
Vstupné: 70,- Sk Ml. prístupný, do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky

22.6. nedeľa – 16,00 hod.   
WInX CLUB: VýPrAVA  TALIANSKO /85 min./
DO STrATEnÉHO KráĽOVSTVA
/animovaná rozprávka/
Šesť obľúbených animovaných víl Stella, Mussa, Layla, Flora a Tec-
na sa vydajú na dobrodružnú cestu do neznáma spolu s Bloom. 
Ešte netušia, čo všetko ich môže stretnúť – čaká ich boj so zlými 
nadprirodzenými bytosťami i čarodejnicami, ktoré chcú uvrhnúť 
svet do tmy a zla. 
Vstupné: 55,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Český dabing

Hvezdáreň
LETný ASTrOnOMICKý TáBOr – LAT 2008, VInnÉ

30. 6. – 6. 7. 2008, miesto: Základná škola Vinné
Účastníci: žiaci druhých, tretích, štvrtých, piatych 

a šiestych ročníkov ZŠ

P o ď a k o v a n i e

miCHalovČan inFormuJE
Ty žiješ v nás, my v tebe, nie sme sami...

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 
Jurajom Hudákom 87-ročným
Angelou Paľovou 62-ročnou
Ladislavom Margom 82-ročným

Bezpečne a hravo 
v školskej záhrade

„Život má hranice, ale spomienka je 
večná.“

Dňa 5. 5. 2008 nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko, pradedko

Ján Kudláč
z Michaloviec.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí 
sa s ním prišli rozlúčiť. 

Smútiaca rodinaSúčasná doba prináša so se-
bou skryté i otvorené úskalia 
rizík nedostatočného pohybu, 
počnúc tými najmladšími ve-
kovými kategóriami.

Výchova v zmysle zdravé-
ho životného štýlu v mnohých 
rodinách absentuje, čím rastie 
podiel ,,malých lenivcov“ - na-
podobňujúcich ,,papučovú kul-
túru“ svojich rodičov, ktorí za-
búdajú na najdôležitejší aspekt 
výchovy – výchovu vlastným 
príkladom.

Vybudovaním podnetných 
stimulov, zameraných na mož-
nosti realizovania sa detí 
v pohybových hrách, chceme 
podporovať rozvoj telesného 
a duševného zdravia, telesnej 

zdatnosti a pohybovej výkon-
nosti našich detí - revitalizáci-
ou školskej záhrady na záhradu 
krajšiu a hlavne bezpečnejšiu.

Rozhodli sme sa preto 
vypracovať projekt pod náz-
vom ,,BEZPEČNE A HRAVO 
V ŠKOLSKEJ ZÁHRADE“ 
a tým vytvoriť podmienky pre 
atraktívnejšie využívanie voľné-
ho času našich detí.

Cieľ a myšlienku tohto pro-
jektu mesto Michalovce pod-
porilo svojou dotáciou a po-
mohlo nám tak ku skrášleniu 
našej školskej záhrady, za čo 
im hlavne deti Materskej školy 
na Okružnej ulici v Michalov-
ciach veľmi pekne ďakujú.

M. Kelemenová

V polovici mája sa žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ na Školskej ulici zúčastnili 
historicko-geografickej exkurzie Vysoké Tatry – Osvienčim – Spišský 
hrad. Po príchode do Vysokých Tatier mohli obdivovať krásu našich 
veľhôr absolvovaním túry zo Starého Smokovca na Hrebienok, Stude-
novodské vodopády, Rainerovu chatu, turistickým chodníkom popri 
Studenovodskom potoku do Tatranskej Lesnej a Tatranskej Lomnice.

Navštívili sme aj koncentračný tábor Auschwitz v Osvienčime. 
Táto prehliadka zanechala hlboké dojmy v srdciach našich tínedže-
rov. Cestou naspäť sme nemohli obísť historické pamiatky mesta Le-
voča a európsky unikát zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO Spišský hrad. Tam sa mohli žiaci preniesť do obdobia stre-
doveku prostredníctvom ochutnávky posúchov pripravovaných v do-
bovej kuchyni, obdivovať stredoveké remeslá a mohli vidieť ukážky 
šermiarskeho umenia. Pod vedením učiteľov Mgr. Márie Sibalovej, 
Mgr. Ireny Vargovej, Mgr. Moniky Vinerovej a Mgr. Kataríny Kama-
sovej sme sa plní nezabudnuteľných dojmov vrátili domov. 

Základná škola, Školská 2, Michalovce

Mestské kultúrne stredisko 
v Michalovciach vás pozýva 
na vystúpenie Radošinské-
ho naivného divadla, ktoré 
sa 1. júla 2008 o 17,00 hod. 
a 19,30 hod. predstaví hrou 
VEĽKÉ ILÚZIE.

Nová hra Stanislava Štep-
ku a Radošinského naivného 
divadla nás zavedie do le-
gendárneho roku 1968, teda 
v čomsi aj do obdobia ne-
opakovateľných šesťdesiatych 
rokov, keď si na chvíľu ľudia 
vo vtedajšom Československu 
začali naivne myslieť, že aj so-
cializmus môže mať ľudskú 
tvár. Autor hry prostredníc-
tvom súboru malých javis-
kových foriem, čo vtedy bol 
v republike nevídaný kultúrny 
fenomén, rozpráva skoro až 
autentické príhody zo života 
mladých dedinských hercov 

a ich nadšené tvorivé a ľud-
ské snahy. Ale je to aj príbeh 
o tých, ktorí vtedy s nimi žili 
a tak či onak formovali či 
usmerňovali ich životy a osu-
dy. Spolu s tvorcami autorské-
ho divadla sledujeme aj trp-
ko-smiešne životné peripetie 
dedinského funkcionára, pris-
pôsobivého a všerežimované-
ho referenta, ľudské príbehy 
Alexandra Dubčeka i otca 
principála divadla, a to nielen 
v spomínanom prelomovom 
roku 1968, ale aj v nasledujú-
com desaťročí, keď sa výrazne 
/ a nie k dobrému/ menila nie-
len doba, ale aj charaktery. 

Predstavenie Radošinského 
naivného divadla sa uskutoční 
vo veľkej sále MsKS. Predpre-
daj vstupeniek MsKS, kino 
Centrum, predajňa DIELO.

Marcela Demjanovičová

Projekt Heal the world (Vy-
liečme svet) je prvou samos-
tatnou výstavou autora. Tomáš 
Makara (narodený v roku 1982) 
absolvoval štúdium na Katedre 
výtvarných umení a intermédií 
Fakulty umení Technickej uni-
verzity v Košiciach v roku 2007 
v Ateliéri grafiky 
a experimentálnej 
tvorby u Prof. Ru-
dolfa Sikoru. 

Autor sa už od 
posledných roční-
kov štúdia venuje 
problému propa-
gandy a jej prakti-
kám a spôsobom, 
ktorými sa infiltru-
je do výtvarného umenia. Záujem 
o ideológie siekt, ktoré väčšina 
triezvo uvažujúcich ľudí vníma 
v lepšom prípade iba ako utopis-
tické, Tomáša Makaru doviedlo 
ku realizácii série lightboxov We 
are here to change the world!, 
kde nereálne zobrazenia doko-

nalého sveta, známe z ilustrácií 
sektárskych magazínov, podvrat-
ne manipuluje tak, aby pôsobili 
ešte presvedčivejšie. Tým jeho 
práce môžu byť úsmevnými, no 
to je len autorom zámerne serví-
rovaný prvotný dojem. 

Prezentovaná tvorba mladé-
ho autora predsta-
vuje zatiaľ krátky, 
no kontinuálny 
výtvarný prog-
ram so zjavným 
aktivistickým ak-
centom, ktorý je 
v aktuálnom mla-
dom slovenskom 
výtvarnom ume-
ní stále pomerne 

ojedinelým javom. Vernisáž 
výstavy jeho prác, nesúca pri-
liehavý názov Heal the world, 
bola v piatok 30. mája a výsta-
va potrvá do 25. júna v Galérii 
Subterén v Michalovciach. 

Kurátorkou výstavy je Mira 
Putišová. 
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„Päťkári“ na exkurzii

Touto cestou ďakujem 
primárovi traumatologického oddelenia 

NsP Š. Kukuru v Michalovciach 
MUDr. Petrovi rovderovi 

a jeho kolektívu za príkladnú starostlivosť 
počas mojej liečby.

Vďačná pacientka Valéria Čechová

vystúpenie radošinského 
naivného divadla



� šPort – inzErCia
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Obchodné zastúpenie pre región Michalovce:
Plánka Stanislav, Masarykova 60

tel.: 0915 357 944

malý oznamovateľ
nehnuteľnosti:

•  Predám 2-izbový byt (balkón, 2. poschodie) Michalovce, Ul. J. 
Murgaša. Tel. 0907 307 290 volať po 18.10 hod. 

• Prenájmem garzónku v Michalovciach. Tel. 0949 361 459
• Predám prenosný stánok vhodný na drobné podnikanie 

(rýchle občerstvenie, predaj kvetín, suvenírov), vhodný ako 
záhradný domček a pod. 6-uholníkový tvar, kov-sklo. Zabez-
pečenie proti zlodejom. Pridané zariadenie – umývadlo, ohrie-
vač teplej vody, primerané zariadenie v cene. Cena dohodou. 
Kont. 0908 875 228, 904 066 844

zamestnanie:
•  Prijmeme cukrára – cukrárku na trvalý pracovný pomer. Ná-

stup možný ihneď. Miesto výkonu práce Bratislava. 02/62250176, 
0903 042375. e-mail: cukraren@cukraren-ludvik.sk

• Prijmeme domovníka v Michalovciach. Tel.: 0905 693 740
• Práca a brigády v krajinách EÚ. L-work agentúra. Kostolné 

námestie 5, Michalovce. Tel. 0905 861 245
• Práca v Taliansku cez leto na zber broskýň, nektariniek 

bez vstupných poplatkov. Ubytovanie a strava zabezpečené. 
0902 839 811

• Prijmem elektromontérov, murárov, zámočníkov, pomocní-
kov. Tel. 0905 495 225

rôzne:
•  Vykupujem tekvicové jadierka vo väčšom množstve. Ča-

kám na ponuku. Inf.: od 7. hod do 15. hod. Tel. 036/6308350, 
mob.:0903 384 825

• Predám jačmeň z minuloročnej úrody. Tel. 0905 340 814
• Predám výhodne 2-ročnú (ešte v záruke) motorovú lištovú 

kosačku s pohonom zn. ALKO z dôvodu sťahovania.
• Predám rozsiahlu zbierku známok Zn. Len vážny záujem. 

056/64 254 66
• 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

• Kúpim staré motorky, aj nekompletné, náhradné diely, platí 
stále. 0903 022 227, 0918 981 514

Služby:
•  Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, 

spracovanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. Tel. 
0918 859 928

•  Poskytujem služby vo vedení účtovníctva, ak máte záujem, vo-
lajte na t. č. 0911 711 761, 0915 562 995

Na ďalšiu nenáročnú jarnú 
cyklotúru sa členovia KST OT 
TJ Turista Michalovce vybra-
li v o 100 % vyššom počte ako 
na predchádzajúcej akcii.

Ráno pri zamračenej oblohe 
s miernym protivetrom, no bez 
dažďa načali prvé kilometre z na-
plánovanej trasy do lesov pred-
horia Vihorlatu v oblasti Hiriač. 
Krátka zastávka (úprava výstroja 
aj „strojov“) pri šíravskom kaná-
li napájajúcom „laborčankou“ 
Zemplínske more a hneď idú ďa-
lej skoro nebadaným stúpaním 
smerom na Humenské vrchy. 
Pokojnú hladinu vodnej nádrže 
Oreské narúšal snáď len pohľad 
na imelom v dosť hojnom počte 
napadnuté listnáče, no poniek-

toré z nich už boli skoro úpl-
ne bez lístia. Hrozivé búrkové 
chmáry nad neďalekým lesom 
odradili našich súputnikov po-
kračovať vytýčeným smerom. 
Na spiatočnej pohodlnej jazde 
s miernym sklonom a vetrom 
v chrbte sa umúdrilo aj počasie, 
ba vykuklo aj slniečko – ideálny 
čas na zber poľných kvetov pre 
potešenie duše, či rozkvitnutého 
harmančeku pre zdravie.

Ďalšia z vydarených jarných 
akcií je za nami, poslúžila ako 
ľahší tréning na hlavnú letnú 
cykloturistickú sezónu, ktorá 
sa nezadržateľne blíži, a  ktorej 
vrcholom bude jubilejný XXX. 
slovenský zraz cykloturistov 
v Komárne.            Anton Hasák

Záverečným 33. kolom 
sa skončili zápolenia v I. fut-
balovej lige. Nášmu zástupco-
vi MFK Zemplín Michalovce 
sa v jarnej časti príliš nedarilo. 
Posledné kolo rozhodovalo 
kto z trojice - Michalovce, Hu-
menné, Trebišov bude druhým 
postupujúcim do východnej 

skupiny II. futbalovej ligy. Mi-
chalovčania bojovali na domá-
com trávniku a súperom im 
bol celok Duslo Šaľa. Nakoniec 
Michalovčania zvíťazili nad sú-
perom 2:0 a vybojovali si prvú 
futbalovú ligu aj pre budúci 
rok. Zo súťaže zostupujú Stará 
Ľubovňa a Trebišov.               (k)

Tridsiaty ôsmy ročník Me-
dzinárodnej veľkej ceny mes-
ta Michalovce v džude žiakov 
a žiačok sa konal 24. mája v na-
šom meste. 

V sobotu ráno zaplnilo 
novú športovú halu 337 mla-
dých džudistov zo Slovenska 
a zahraničia. Veľkým prínosom 
bola bohatá účasť zahranič-
ných pretekárov, ktorá v tomto 
roku od existencie našej súťaže 
bola najvyššia. Sme veľmi radi, 
že naše pozvanie prijali aj pre-
tekári a tréneri z Anglicka. 
Na žiadnej súťaži na Slovensku 
sa ešte nezúčastnili a podľa ich 
slov niečo si odkukali a odne-
sú domov. 

Na súťaži pretekali pretekári 
z 25-tich klubov, z ôsmich kra-
jín, niektorí sa našej súťaže zú-
častnili prvýkrát. 

Súťažili žiaci jednotlivci 
v kategórii mini žiakov a žia-
čok, v kategórii mladších žiakov 
a žiačok a v kategórii starších 
žiakov a žiačok.

Pretekári z oddielu ŠK 
Zemplín Michalovce si vy-
bojovali 9 x 1. miesto, 6 x 2. 

miesto, 10 x 3. miesto za veľ-
mi silnej konkurencie najmä 
pretekárov z Litvy, Ukrajiny 
a rumunska.

Na základe medailových 
umiestnení sa určilo poradie 
družstiev. Naši pretekári si zno-
vu obhájili prvenstvo z minulé-
ho roku.

na prvom mieste sa umiest-
nil klub ŠK Zemplín Micha-
lovce – 43 bodov, 2. miesto 
Ukrajina - 33 bodov, 3. miesto 
Rimavská Sobota - 27 bodov, 
4. miesto Litva - 20 bodov, 
5. miesto Tarnow – Poľsko - 13 
bodov, 6. miesto Bardejov - 12 
bodov. 

Deň pred súťažou a po súťa-
ži sa konal camp judistov spolu 
so zahraničnými pretekármi. 
Tento camp bol pre pretekárov 
ale aj trénerov veľkým príno-
som, pretože každý tréning 
viedol tréner z inej krajiny, čo 
si pochvaľovali aj samotní pre-
tekári. Podľa slov trénerov je to 
veľmi prospešné pre všetkých 
a o realizácii takýchto campov 
uvažujú aj ďalšie kluby. 

Anna Kittanová

Predám
tatranský 

Profil 
- perodrážku, brúsený

I. trieda do 140,- Sk
II. trieda - 115,- Sk

Doveziem
0915 863 227

Predám
stavebné bločky 

po rekonštrukcii 
rodinného domu na 1,5 %

Tel. 0915 609 513

mESto miCHalovCE
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

na odpredaj nehnuteľností: objektu a pozemku 
bývalej XXIII. materskej školy na Ul. Okružnej 

v Michalovciach

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

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 podpísaní kúpnej zmluvy, 
najneskôr však do 60 dní od schválenia v mestskom zastupi-
teľstve

4.  záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho vy-
užívania objektu v súlade s územným plánom mesta

5.  predložiť návrh kúpnej zmluvy na objekt a pozemky
6.  predávajúci si vyhradzuje predkupné právo do začatia rekon-

štrukcie, ktoré bude zakotvené v návrhu kúpnej zmluvy
7.  čestné vyhlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to 

na vedomie
8.  záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300.000,- Sk 

na číslo účtu 4204223001/5600 v Dexia banke, pobočka Mi-
chalovce s tým, že kópia prevodného príkazu na predmetnú 
sumu tvorí súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlast-
né číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka 
v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiast-
ka bude v hodnote 300.000,- Sk

9.  ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, finančná 
zábezpeka vo výške 300.000,-Sk sa mu nevracia

10.  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

18. júna 2008 ( streda ) do 12,00 hod.
v zalepenej obálke s označením:
„XXIII. MŠ - NEOTVÁRAŤ„

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje 
na 10. 06. 2008, v čase od 8,30 - 8,45 hod na mestskom úrade 
- odbor hospodárenia s majetkom, Nám. slobody 1, Michalov-
ce kancelárii č. 281 ( budova bývalého OÚ 2. poschodie, nová 
časť ). Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú záujemcom 
oznámené písomne do 30 dní po schválení v mestskom zastu-
piteľstve. Bližšie informácie dostanete na č. tel.: 056/6864281 
- Ing. Jasovský, č. dv. 281.

na bicykli po zemplíne

naďalej prvoligoví futbalisti

veľká cena v džude

Predám
7 týždňové šteňatá Jack Russel Terier

Zaočkované a odčervené psíky 
trikolórne. Výborný spoločník. 

Cena dohodou. Tel.: 0903 590392

mailto:cukraren@cukraren-ludvik.sk

