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V akej mene bude poskyt-
nutá  výplata  za  mesiac  de-
cember 2008?

Nakoľko mzda za december 
sa vypláca v priebehu januára 
nasledujúceho roka, výplata sa 
síce vypočíta podľa mzdových 
podmienok dohodnutých 
v slovenských korunách, ale 
zamestnávateľ ju vyplatí alebo 
poukáže na účet zamestnanca 
už prepočítanú na euro. Pre-
počet musí byť presne podľa 
konverzného kurzu. 

Ako  sa  budú  zaokrúhľo-
vať jednotlivé mzdové zložky 
dohodnuté v slovenských ko-
runách? 

Peňažné sumy vrátane 
zložiek mzdy, ktoré boli do-
hodnuté alebo stanovené 
v korunách ale ktoré majú 
byť zaplatené, alebo účtované 
v eurách, sa zaokrúhlia na naj-
bližší eurocent. Zaokrúhli sa 
konečná suma, nie čiastkové 
položky - vo väčšine prípadov 
sa teda zaokrúhli čistý príjem 
alebo suma určená na výpla-
tu. Pri konverzii korunových 
hodnôt na eurá nemôžu byť 
účtované žiadne s tým spojené 
poplatky. 

Ako  sa  budú  transfor-
movať na euro zložky mzdy 
stanovené v zákone, plnenia 
dohodnuté  v  mzdovej  časti 
kolektívnej  zmluvy  a  plne-
nia  dohodnuté  ako  mzdo-
vé  podmienky  v  pracovnej 
zmluve? 

Všetky plnenia, mzdy 
a platy určené v zákone, do-
hodnuté v kolektívnej zmlu-
ve alebo v pracovnej zmluve 
v korunách sa budú prepo-
čítavať konverzným kurzom. 
Všetky korunové hodnoty sa 
k 1. 1. 2009 budú môcť pre-
počítavať len na základe tohto 
konverzného kurzu a nebude 
možné použiť iný kurz. V ob-
lasti odmeňovania zamestnan-
cov vo verejnej správe realizá-
ciu prepočtu tarifných platov 
a miezd konverzným kurzom 
zabezpečí Ministerstvo finan-
cií Slovenskej republiky. 

Aké  opatrenia  budú  pri-
jaté  na  ochranu  spotrebiteľa 
pred zdražovaním?

Na základe skúseností 
z prvej etapy zavádzania eura 
budú prijaté opatrenia na za-
bezpečenie cenovej konverzie 
s dôrazom na ochranu spot-
rebiteľa. Okrem informačnej 
kampane pre verejnosť exis-
tuje približne 18-mesačné ob-
dobie duálneho zobrazovania 
cien tovarov a služieb, ďalej 
to je prijatie etického kóde-
xu, predzásobenie predajcov 
dostatočným množstvom 
eurových mincí a pod. Naj-
dôležitejšou však bude anga-
žovanosť samotných zákaz-
níkov, ktorí sa musia snažiť 
odhaliť prípadné výraznejšie 
zvýšenie cien a nakupovať 
v obchodoch, ktoré sa budú 
chovať korektne.
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Komplexné poskytnutie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, 
prezentácia zamestnávateľov pôsobiacich v regióne, prezentácia stredných škôl 
a Národných projektov realizovaných ÚPSVaR Michalovce bolo cieľom druhého 
ročníka Burzy informácií.

burza práce

Burza bola určená pre ši-
rokú cieľovú skupinu žiakov 
základných škôl, študentov 
stredných škôl, zamestnáva-
teľov i rodičov. Už po dru-
hýkrát ju 29. októbra 2008 
organizoval Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Mi-
chalovciach v spolupráci 
s Vyšším územným celkom  
Košice – Krajským školským 
úradom a mestom Michalov-
ce. Súčasťou stretnutia bola 

aj výmena informácií za ok-
rúhlym stolom a zhodnotenie 
efektu a výstupov spolupráce 
nadviazanej na minuloročnej 
burze informácií. Na podujatí 
sa prezentovalo päť kmeňo-
vých firiem pôsobiacich na 
území Michaloviec a osem-
násť stredných škôl, ktoré in-
formovali žiakov posledných 
ročníkov základných škôl 
o možnostiach ďalšieho štú-
dia. Burzu navštívilo okolo se-

demsto žiakov michalovských 
stredných a základných škôl. 
Cieľom burzy bolo vytvore-
nie podmienok a priestoru na 
zlepšenie komunikácie medzi 
zástupcami jednotlivých škôl 
a zamestnávateľmi. Podujatie 
financovala Európska únia 
z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu v rám-
ci Sektorového operačného 
programu ľudské zdroje.

Jana Fedorová

Významné ocenenie ministra 
obrany pri príležitosti 15. vý-
ročia vzniku Ozbrojených síl 
SR prevzal 29. októbra primá-
tor mesta Viliam Záhorčák. 
Pamätnú medajlu sa minister 
obrany SR rozhodol udeliť pri-
mátorovi za dlhoročnú dobrú 
spoluprácu mesta Michalovce 
s OZ SR. Vyznamenanie si V. 
Záhorčák prevzal z rúk bri-
gádneho generála Ing. Ondřeja 
Novosada veliteľa II. mechani-
zovanej brigády Prešov.

Vedúca odboru školstva,  
kultúry a športu MsÚ Ing. 
Katarína Poláková spolu s mi-
chalovskými pedagógmi si 
s poľskými kolegami vymenili 
skúsenosti z pedagogického 
procesu i záujmovej činnosti. 
Trochu so závisťou si prezreli 
priestory v Gymnáziu v Bla-
zowej (zodpovedá nášmu II. 
stupňu základnej školy), ktoré 
dýchali útulnosťou, čistotou, 
ale najmä vymoženosťami 
umožňujúcimi výučbu na mo-
dernej  úrovni. Nevynechali 
ani szkolu podstawowu, ktorú 
navštevujú žiaci I. stupňa. Aj 
tu sa nechali inšpirovať, ako 
skvalitniť vyučovací proces, 
zútulniť prostredie, v ktorom 
žiaci trávia podstatnú časť 
dňa, ako získať žiakov pre zá-

ujmovú činnosť a rodičov pre 
spoluprácu a jednotný výchov-

ný vplyv. Neobišli ani pálčivé 
problémy, ktoré sa bytostne 
dotýkajú každého pedagóga, 

a keďže sa študijného pobytu 
zúčastnili i riadiaci zamest-

nanci, predmetom záujmu boli 
i kompetencie v rámci vzťahu 
škola – zriaďovateľ.

Hlavným cieľom bol však 
Wojewodski Dom Kultu-
ry v Rzeszowe, na pozvanie 
ktorého sa pobyt uskutočnil. 
Tento kompletne zrekonštru-
ovaný kultúrny stánok  účast-
níkov školenia veľmi obohatil.  
Množstvo dobre vybavených 
odborných pracovísk s najmo-
dernejšou technikou umožňu-
je všestranný rozvoj nadaných 
a talentovaných detí, mládeže 
i dospelých. Učitelia niekoľko 
hodín strávili priamo na ná-
cviku súboru Bandoska, ktorý 
je každoročným hosťom nášho 
festivalu. Odniesli si veľa skú-
seností z práce s najmenšími 
staršími deťmi. Teraz už len zo-
stáva získané skúsenosti zúročiť 
v práci s našimi deťmi.

Jarmila Škrabuľáková

Učitelia základných škôl v poľsku
Dva nádherné dni naplnené slnkom a poznávaním strávili vďaka Mestskému úradu v Michalovciach a ZŠ na Ul. J. 
Švermu učitelia z ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré sa každoročne podieľajú na orga-
nizovaní festivalu kultúrno-umeleckej činnosti žiakov michalovských základných škôl so zahraničnou účasťou. 

28. októbra sme si pripomenu-
li 90 rokov od vzniku ČSR. Pri 
tejto príležitosti MsKS v Micha-
lovciach v spolupráci s Českým 
spolkom na Slovensku pripra-
vili pre obyvateľov nášho mesta 
slávnostnú akadémiu. Podľa 
historikov práve táto udalosť 
napomohla k vzniku samostat-
ného slovenského štátu. V kul-
túrnom programe odzneli ukáž-
ky z diel významných českých 
ale aj slovenských spisovateľov, 
umelcov, ale aj historikov.

Jubilanti
Tak ako každý rok aj tento 

rok 23. októbra prijal primátor 
mesta Viliam Záhorčák v rámci 
Mesiaca úcty k starším našich 
milých jubilantov. Michalov-
čania – seniori, ktorí oslávili 
alebo oslávia v roku 2008 svoje 
okrúhle životné jubileum, si 
prevzali z rúk primátora v ob-
radnej sieni mestského úradu 
kvety a malý darček. Z viac ako 
päťsto pozvaných sa slávnostné-
ho prijatia zúčastnilo 332 oby-
vateľov nášho mesta. Osláven-
com zaspievala aj ľudová hudba 
Klubovanka.                         ivpa

Rada mladých – poradný or-
gán primátora sa v závere októb-
ra stretla na svojom pravidelnom 
zasadnutí. V priebehu rokovania 
zástupcovia mesta predstavili 
realizované aj pripravované in-
vestičné aktivity mesta, koncep-
ciu rozvoja športu a vyzvali mla-
dých k spolupráci v oblasti prie-
stupkovej a trestnej kriminality. 
Študenti vyjadrili svoje postrehy, 
námety aj kritické pripomienky 
k rôznym témam, ktoré sa týkajú 
života v našom meste.

Príroda je oproti nám vo výhode, 
môže existovať bez nás, my bez nej zahynieme.



2AKtUAlIty – NázoRy
z pera viceprimátora

K vice versaAktivity primátora
27. – 28.10.  účasť na oslavách 90. výročia vzniku ČSR 
 v družobnom meste Vyškov 
29.10.  otvorenie podujatia ÚPSVaR -  Burza práce
29.10.  rokovanie k II. tlakovému pásmu
29.10.  prijatie predstaviteľov OS SR
29.10.  zasadnutie komisie pre verejné osvetlenie
31.10.  porada primátora
3.11.   prijatie majstrov Slovenska
3.11.   porada k materiálom do mestskej rady
4.11.   zasadnutie predstavenstva VVS a.s.
4.11.   stretnutie so študentmi stredných škôl 
 – ZSŠ Michalovce
5.11.   stretnutie RZT Zemplín
6.11.   otvorenie Autosalónu 
9.11.   otvorenie streleckej súťaže O pohár primátora

Po prečítaní článku poslanca Bobíka, by sa mohlo zdať, že 
vlastne nikto nevie aký úver a načo bol schválený. Nie je to však 
pravda. Účel úveru, výška aj splatnosť boli uvedené v dôvodovej 
správe a opakovane ho prezentovali aj poslanci počas zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. Peniaze z úveru budú čerpané postupne 
v priebehu roka 2009 na investičné aktivity mesta. Konkrétne in-
vestície sú uvedené v rámcovom pláne aktivít na roky 2008 – 2010, 
ktorý poslanci dôverne poznajú. Účel úveru bol interpretovaný 
ako investičné aktivity, lebo mesto sa súčasne uchádza o zdroje 
z fondov, resp. dotácie na konkrétne projekty. Nie je preto rozumné 
žiadať úver na nový cintorín, revitalizáciu sídlisk, či rekonštruk-
ciu športovísk, keď máme podaných niekoľko projektov, z ktorých 
ak budeme úspešní chceme uvedené aktivity financovať. V takom 
prípade nemusí mesto úver vyčerpať celý, čo umožňujú podmienky 
úverovej zmluvy bez sankcií. Práve takto formulovaný účel úve-
ru umožňuje mestu flexibilne reagovať na možnosti financovania 
našich zámerov čo najvýhodnejším spôsobom. Nie je teda pravda, 
že poslanci nevedeli načo úver schvaľujú.

So všetkými podmienkami poskytnutia úveru boli oboznáme-
ní členovia finančnej komisie, v ktorej má svoje zastúpenie každý 
poslanecký klub aj nestranní ekonómovia. Som presvedčený, že  nie 
je dôvod spochybňovať jej nezávislé rozhodnutie. Všetky ponuky 
bánk obsahovali podmienky poskytnutia úveru špeciálne pre mes-
to Michalovce a práve v tom spočíva dôvernosť týchto informácií. 
Bankové inštitúcie vyžadujú pri svojich rokovaniach dôvernosť 
a zachovávanie obchodného tajomstva, čo je ale všetkým občanom, 
nie len poslancom známe.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora
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Reagujem na článok MUDr. 
Benjamína Bančeja, zástupcu 
primátora mesta Michalovce 
v Michalovčanovi.

Skutočne, stav čistoty v na-
šom meste Michalovce je alar-
mujúci. Keď pred pár rokmi bol 
mestom Michalovce daný do 
poštových schránok leták o se-
parovanom zbere odpadu a sú-
časne boli rozmiestnené nádoby 
na to určené, pomyslela som si 
„konečne“. Konečne sa nebudú 
dávať do kontajnerov na odpad 
PET fľaše, sklo, papier, celé ška-
tule, igelitové vrecká. A to ne-
hovorím o ďalšom odpade: šat-
stve, obuvi a rôznom nábytku.

Prečo som sa tešila? No pre-
to, že by viac nebolo znečistené 
okolie kontajnerov na odpad 
vznikajúci nájazdmi rodín, kto-
ré sa v nich hrabú v pravidel-
ných intervaloch.

Verila som, že leták mesta 
a blízkosť nádob bude motivo-
vať ľudí správať sa šetrne k svoj-
mu okoliu, že si čistotu budú 
sami strážiť, vylepšovať najmä 
separáciou odpadu, ktorý vy-
produkujú v rodinách .

Aká je skutočnosť? Separu-
jem pravidelne s pár rodina-
mi, ostatným sme možno na 
smiech.

Školy robia zber papiera. 
Ale je to s cieľom získať penia-

ze, ktoré by boli na iné účely, na 
ktoré ich nemajú. Je to ale para-
dox, keď vidím v okolí školy, že 
ich kontajnery sú plné odpadu, 
ktorý sa dá separovať.

To isté platí o podnikateľoch 
v meste, napr. pri „drevenej de-
dine“, kde sú kontajnery plné od-
padu ktorý je možné separovať. 

Dobre rozumiem MUDr. 
Bančejovi, prečo na túto sku-
točnosť upozornil. Určite tiež sa 
nemôže pozerať na špinu v Mi-
chalovciach tak ako ja.

Alarmujúce je zistenie, že 
skládka v Žabanoch je skoro 
zaplnená, hoci mala slúžiť do 
roku 2021. Čo bude robiť mes-
to Michalovce po jej zaplnení? 
Kde bude hľadať priestor na 
odpad z Michaloviec? Ak pán 
zástupca primátora mesta v zá-
vere konštatuje, že všetko sa 
nestane len uvedomelosťou ob-
čanov a v mnohých praktických 
krokoch bude mesto účastné aj 
so svojimi organizáciami, bu-
dem rada, ak mesto skonkreti-
zuje ako.

Ja vidím naopak prioritu 
v tejto oblasti práve v uvedo-
melosti občanov!

Možno aj umožniť mimo 
iných zliav aj zľavy za odpad 
pre tých, ktorí sú uvedomelí 
a odpad separujú.

Božena Bádalová

Príroda a životné prostre-
die v 21. storočí prekonávajú 
čoraz častejšie rôzne problémy 
a nástrahy, ktoré im chtiac a aj 
nechtiac vytvára samotný člo-
vek. Vážnosť situácie si začala 
všímať naša najmladšia generá-
cia, žiaci základnych škôl.

Základná škola na Ulici 
Švermu v Michalovciach vy-
pracovala ENVIROPROJEKT 
2008 ,, Je načase prejsť od slov 
k činom“, ktorý bol schválený 
MŠ SR. V rámci realizácie toh-
to projektu sa žiaci zúčastnili 
monitorovania divokých sklá-
dok v obci Vinné, v oblasti Vi-
nianskeho jazera, Vinianskeho 
hradného vrchu a Senderova. 
Dňa 13. októbra sa tri skupi-
ny žiakov pod pedagogickým 
vedením zapojili do zlepšova-
nia stavu životného prostredia 

nielen samotným monitorova-
ním divokých skládok v tých-
to oblastiach, ale aj aktívnym 
zbieraním odpadu a následným 
separovaním nazbieraného ma-
teriálu. Žiaci s pedagógmi pri-
ložili ruky k dielu a odmenou 
pre nich bolo vyčistené okolie 
Vinianskeho jazera, ktoré je 
v letných mesiacoch vyhľadáva-
ným miestom Michalovčanov 
a turistov obľubujúcich oddych 
v prekrásnej prírode. 

Žiaci pozorovali, fotili, zdo-
kumentovali daný stav a upra-
tovali. Nafotený materiál s di-
vokými skládkami sa tak stane 
odstrašujúcim príkladom pre 
všetkých, ako by príroda nema-
la vyzerať. Je dôležité v dnešnej 
konzumnej spoločnosti nezabú-
dať na naše životné prostredie. 

Mgr. Lenka Nižníková

Elektráreň Strážske
Navrhovateľom predmetnej stavby je spoločnosť TP 2, s.r.o., 

Bratislava. Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej ener-
gie v elektrárni o elektrickom výkone 350 MWe situovanej v prie-
myselnom areáli závodu Chemko, a.s. Strážske. Energetický blok 
je navrhovaný ako blok s kotlom na spaľovanie uhlia vo fluidnej 
vrstve, kondenzačnou turbínou s generátorom a ďalšími doplňu-
júcimi technologickými zariadeniami nevyhnutnými pre prevádz-
ku. Stavba je riešená tak, aby v budúcnosti umožňovala rozšírenie 
o blok s identickými výkonovými parametrami. Ako palivo sa má 
používať poloantracitické čierne uhlie a čierne uhlie.

 Uvedená činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v platnom znení (ďalej len zákon), podlieha povinnému hod-
noteniu. Z uvedeného dôvodu bol spracovaný zámer, ku ktorému sa 
vyjadrovali orgány štátnej správy, samosprávy, odborné organizácie 
dotknuté navrhovanou činnosťou a obyvatelia žijúci v dotknutom 
území. Predmetné stanoviská boli doručené na MŽP SR, ktoré 
určilo rozsah hodnotenia. Navrhovateľ následne zabezpečí vypra-
covanie správy o hodnotení, ktorá bude obsahovať rozpracovanie 
všetkých bodov uvedených prílohe č. 11 k zákonu č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, ako aj vyhodnotenie špecific-
kých požiadaviek uvedených v rozsahu hodnotenia, ktorých je 58.

Pre hodnotenie navrhovanej činnosti nestanovilo Ministerstvo ŽP 
SR časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce 
časový rozsah hodnotenia. Je len na navrhovateľovi, v akom časovom 
horizonte vyhodnotí všetky požiadavky, ktoré vyplynuli zo zámeru.

Po spracovaní správy o hodnotení túto navrhovateľ predloží Mi-
nisterstvu ŽP SR, ktoré bude pokračovať v procese posudzovania 
a to verejným prerokovaním správy, určením odborne spôsobilej 
osoby, ktorá vypracuje odborný posudok k navrhovanej činnosti 
a následne Ministerstvo ŽP SR vydá záverečné stanovisko z posú-
denia navrhovanej činnosti. V záverečnom stanovisku uvedie, či 
odporúča, alebo neodporúča realizáciu uvedenej činnosti, prípadne 
za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vy-
hodnocovania. 

Mesto Michalovce žiadosťou zo dňa 20. 3. 2008 požiadalo Mi-
nisterstvo životného prostredia SR  o doplnenie Mesta Michalovce 
medzi „dotknuté obce“ v rámci procesu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie pre hore uvedenú stavbu. Uvedeným rozhodnu-
tím by mesto získalo možnosť písomne sa vyjadrovať k príslušnému 
investičnému zámeru. Aj napriek dvom urgenciám sme do dnešné-
ho dňa neobdŕžali písomnú odpoveď, v akom štádiu je vybavenie 
našej žiadosti.                                                                               P. Fecák

Televízny magazín KSK je vy-
sielaný od septembra 2007. Jeho 
zámerom je zvýšiť informova-
nosť obyvateľov Košického kraja 
o činnostiach a kompetenciách 
regionálnej samosprávy. 

Magazín má dvojtýždennú pe-
riodicitu. Televízie, ktoré sú zmluv-
nými partnermi KSK, zaraďujú do 
svojej programovej štruktúry aj 
niekoľko repríz. Sú to TV Reduta 
Spišská Nová Ves, TV Naša, TV 
Zemplín, TV Mistral, TV Východ, 
TV Raja, TV Rožňava a TV Mol-
dava nad Bodvou. Dostupnosť 
magazínu sa podstatne zvýšila od 

júna 2008, kedy Magazín KSK za-
čala cez satelit šíriť v rámci svojej 
programovej štruktúry TV Raja 
- nová televízia s licenciou na vy-
sielanie cez satelit Thor 3. TV Raja 
spojila 5 regionálnych televízií 
Košického a Prešovského kraja 
a ponúka aktuálne spravodajstvo 
z východného Slovenska.

Magazín výraznejšie dostal 
do povedomia obyvateľov kraja 
aktivity a kompetencie KSK, jeho 
organizácií, podujatí, informácie 
o strategických dokumentoch 
a rokovaniach zastupiteľstva.

                   Soňa Jakešová

Hlavná ulica v meste je pekná. Vidia to nielen naši občania, ale naj-
mä návštevníci mesta. Peknú atmosféru narušujú nespratníci. Vidieť 
to i na zábere, kde nedávno postavené telefónne búdky sú poškodené. 
Nevyriešili to ani kamery, ktoré by práve takéto situácie mali zachytiť. 
Keď zaznamenajú odhodenie ohorku z cigariet, tak dupľom by mali 
zachytiť aj rozbitie pevných skiel na telefónnej búdke. Podobne to je aj 
so sprejermi a podobným nespratníkmi.                                             JG

VICE VERSA
V čase existencie Sovietského zväzu koloval jeden vtip , ktorý 

bol známy aj u nás:“ Vsjo jasno, načem bukvy“. Ľudia tým reagovali 
na skutočnosť, že nie je potrebné nič písať do novín lebo stranícki 
funkcionári už všetko rozhodli. Bežní občania boli iba štatistami.

Na uvedený bonmot som si niekoľko krát spomenul počas roko-
vania ostatného mestského zastupiteľstva 21. októbra. Napríklad pri 
schvaľovaní úveru mesta na roky 2008-2009. Ide o úver v objeme 100 
miliónov korún. Je to veľký peniaz. Každý Michalovčan, vrátane detí, 
bude zaťažený sumou 2500 korún. Ani to by nemuselo byť nejakou 
neprekonateľnou prekážkou. Ak by sme vedeli, že úver bude použitý 
na nejakú konkrétnu, dôležitú, investičnú aktivitu, je možné ho akcep-
tovať. Mesto bralo úvery aj v minulosti. Vždy na konkrétne investičné 
zámery. Napr. na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, dokončenie 
bytového domu na Konečnej ulici, kanalizácie v Topoľanoch, Moča-
ranoch a Vrbovci. Tentoraz však poslanci mestského zastupiteľstva 
nemali v dôvodovej správe uvedený žiadny konkrétny účel. Poslanci 
mestského zastupiteľstva nepoznali ani ďalšie dôležité okolnosti úve-
ru ako napr. odklad prvej splátky, hodnota ručenia zo strany mesta, 
možnosť predčasného splatenia úveru, dokonca ani výšku úroku!!! 
Minimálne tieto údaje mali obsahovať ponuky oslovených bánk. Nap-
riek tomu, že mestské zastupiteľstvo nepoznalo podmienky ponúk, 19 
poslancov neprehľadný úver schválilo. V súvislosti so schvaľovaním 
úveru ma zarazila informácia, že úverové podmienky pre mesto Mi-
chalovce sú obchodným tajomstvom. Toto je jednoznačne nepravdivé 
tvrdenie. Poslanci predsa musia vedieť o čom hlasujú. Úver to nie je 
len konečná suma a doba splatnosti úveru. Neoddeliteľnou súčasťou 
úveru sú aj ďalšie povinnosti a záväzky zmluvných partnerov. Úver 
v podmienkach mesta je dlhodobá záležitosť, presahujúca volebné 
obdobie, preto poslanci musia byť oboznámení so všetkými detailmi. 
Právo na informáciu majú aj občania, veď ide o ich peniaze.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti som za navrhovaný 
úver nehlasoval a tento článok nepíšem kvôli zviditeľňovaniu sa, ale 
preto, že verím v sebareflexiu mestského zastupiteľstva. Očakávam, 
že dodatočne budú zverejnené ponuky bánk a taktiež budú upresne-
né konkrétne investičné priority mesta. Michalovčania si to zaslúžia.

Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ

Monitorovanie divokých 
skládok...

tV Magazín KSK



� KUltúRA – ŠKolStVo

dVA tÝŽdNE V KUltúRE
Mestské kultúrne stredisko

horoVoV zeMplÍN
20. 11. 2008, XXXII. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie

VýstAVA
Gobelíny Viery Furdovej z Trebišova

14. 11. 2008 – 28. 11. 2008 – galéria MsKS

program kina Centrum
12. - 13.11. streda, štvrtok – 19,30 hod.  
zozNáMte sA s DAeVoM  USA /91 min./ 
/dobrodružný, rodinný/ Premiéra
Josh má dvanásť a a je vášnivý astronóm - amatér. Jedného večera 
objaví na nebi rýchlo sa približujúci malý meteorit.  
Vstupné: 70,- Sk/2.32 €            Ml. prístupný !  Český dabing

14. – 16.11. piatok, sobota, nedeľa – 19,00 hod.  
BAthory SR/ČR/UK/HU /140 min./
/historický thriller/
Režiséra Juraja Jakubiska zaujal práve „nový“ pohľad.   
Vstupné: 75,- Sk/2.49 €    Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenská verzia

16.11. nedeľa – 16,00 hod.  
NArNiA: priNc kAspiAN  USA /149 min./
/dobrodružný rodinný veľkofilm/
Rok po neuveriteľných udalostiach „Leva, šatníku a čarodejnice“ 
súrodenci Pevensieovci opäť nečakane nájdu cestu do ríše Narnie.  
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€  Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenský dabing

19.11. streda – 19,30 hod.  
V úDolÍ elAh  USA /121 min./ 
Premiéra
Niekedy je ľahšie pravdu odhaliť, ako jej čeliť. Týždeň po návrate z Ira-
ku je Mike Deerfield nezvestný a vyhlásený za dezertéra. Vstupné: 70,- 
Sk/2.32 €    Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky

21. – 23.11. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.  
oko DrAVcA  USA /120 min./
/thriller/  Premiéra 
Rachel je slobodná matka osemročného syna. Práve ho pustila na výlet 
so školským orchestrom, takže ju vydesí telefonát od neznámej ženy, 
ktorá jej navrhne obchod – život dieťaťa za splnenie jej príkazov.  
Vstupné: 75,- Sk/2.49 €     Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky  

23.11. nedeľa – 16,00 hod.  
WAll – e   USA /103 min./
/animovaná rodinná komédia/
Po 700 rokoch práce, kvôli ktorej ho vyrobili, konečne zistili, k čo-
mu bol predurčený... Budúcnosť. Zem je beznádejne zanesená od-
padom. Podmienky sú neznesiteľné, a tak ľudstvo opúšťa planétu 
a zanecháva tu len armádu robotov, ktorých úlohou je poupratovať.  
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€            Ml. prístupný!  Slovenský dabing

MICHAloVČAN INFoRMUJE
Neplač, že zapadlo slnko, 

lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Jolanou Eštokovou  70-ročnou
Michalom Jurčom  71-ročným
Ladislavom Jurčom  58-ročným

Už po tridsiaty druhýkrát 
privíta naše mesto šíriteľov 
umeleckého slova, ktorí sa 
stretnú tu v srdci Zemplína, 
v rodnom kraji národného 
umelca Pavla Horova, aby si 
uctili jeho pamiatku.

Recitátori z Košického 
a Prešovského kraja tak spo-
ločne oslávia veľkosť básnika, 
ktorý do svojho diela neopa-
kovateľne a majstrovsky vte-
pal krásu rodného kraja, ku 
ktorému tak bytostne priľnul 
a do ktorého sa po celý život 

vracal. Jeho návraty oživuje-
me cestou poézie. Podujatím 
chceme vzbudiť záujem o ne-
ustály návrat k básnickému 
slovu, k hľadaniu doposiaľ 
nepoznaného, v ktorom sa 
nachádza pestrofarebná pale-
ta ľubozvučného slovenského 
jazyka.

Súťaž v umeleckom pred-
nese poézie Horovov Zemplín 
2008 sa uskutoční 20. novem-
bra v Mestskom kultúrnom 
stredisku Michalovce. Jej cie-
ľom i naďalej zostáva podchy-
tenie dospievajúcich mladých 
ľudí, ktorým poézia prirástla 
k srdcu a v ktorej neustále 
nachádzajú svoje zaľúbenie. 
Je to jedna z možností, ako 
vytvoriť priestor interpretom 
pre sebarealizáciu na poli 
tohto umeleckého žánru.

Vyhlasovateľom súťaže je 
Mestské kultúrne stredisko, 
spoluorganizátori Mestský 
úrad Michalovce a Matica 
slovenská.                     demoa

S p o m i e n k a
Dňa 13. novembra uplynú tri roky 
od smrti môjho drahého manžela, 

otca a dedka
ANDrejA BoŽeNkA

Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas,
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.
Všetci si na Teba s láskou spomíname,

tichý večný spánok zo srdca želáme
 a tichou modlitbou vrúcne objímame.

tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.

P o ď a k o v a n i e
Z úprimného srdca chceme poďakovať

kolektívu ÁRO – chirurgia, hlavne
MuDr. tkáčoVej

a jej tímu

za príkladnú zdravotnú starostlivosť o nášho nebohého 
manžela a otca.

Veľmi nás v našej ťažkej chvíli vedeli povzbudiť
za čo im patrí veľké Pán Boh zaplať.

manželka a smútiaca rodina Lorincova 

Klub sclerosis multiplex v Michalovciach usporiadal dňa 17. 10. 
2008 v MsKS v Michalovciach Benefičný koncert. To, že tento 
koncert mal ohlas u verejnosti, nás ako členov klubu sclerosis 
multiplex teší a preto by sme chceli vyjadriť naše poďakovanie 
sponzorom, ktorí prispeli svojou spoluprácou k realizácii kon-
certu. Mestskému úradu – primátorovi Viliamovi Záhorčákovi, 
Mestskému kultúrnemu stredisku v Michalovciach, Základnej 
umeleckej škole v Michalovciach, ako i ostatným účinkujúcim.               

Ďakujeme

Veríme, že vaša ochota podieľať sa na dobrej veci pre nás všetkých 
nebola poslednou a v budúcnosti sa stretneme pri podobných 
projektoch.           

Eva Mihaľová a Klub SM Michalovce

B l a h o ž e l a n i e
Krásne životné jubileum 80 rokov 

oslávi 16. novembra
ANNA BeŇákoVá

Zo srdca blahoželajú a do ďalších 
rokov pevné zdravie 

a Božie požehnanie želajú
manžel, syn Valentín a dcéra Eva 

s rodinami

plody jesene v škôlke
Každoročnou tradíciou na-

šej MŠ v jesennom období býva 
Deň rodičov a škôl spojený 
s výstavou tekvicových výtvo-
rov a plodov jesene. Aj tohto 
roku sa deti veľmi tešili na túto 
akciu a s chuťou doma spolu 
s rodičmi vyrábali svetlono-
sov. Svoje výtvory prinášali do 
školy, kde za pomoci učiteliek 
z nich pripravili veľkú jesennú 
výstavu na školskom dvore. Ko-
pec sa premenil na rozprávkový 

domček, v ktorom ožilo množ-
stvo tekvicových hláv. Popo-
ludní si výstavu prezreli deti zo 
ZŠ na Ulici Švermu a deti MŠ 
s rodičmi. Za odmenu sa ob-
čerstvili špecialitami, ktoré im 
pripravili tety kuchárky. Varená 
kukurica, pečené buchty, peče-
né zemiaky, plnené pirohy a ša-
láty rozvoniavali celým dvorom. 
Celú slávnosť spríjemňovala 
veselá hudba, športové aktivity 
a kreslenie.   Iveta Čechovičová

Dnešná doba umožňuje kaž-
dému ľahký prístup k množstvu 
informácií a tak aj deti prichádza-
jú do školy dostatočne vyzbrojené 
množstvom informácií. Na druhej 
strane sa však vynára problém, 
ktorý pedagógovia pozorujú čím 
ďalej tým viac - deti nevedia ko-
munikovať, chýba im vytrvalosť, 
samostatnosť, sú nesústredené. 
Jednoducho, chýbajú im sociálne 
zručnosti, ktoré vysoko zaostá-
vajú za ich znalosťami. Takisto sa 
u nich veľmi výrazne  prejavuje 
vplyv domáceho prostredia, ktoré 
nie je vždy podnetné. 

Preto je potrebné rozvíjať prá-
ve tie zručnosti detí, ktoré pomá-
hajú človeku efektívne zvládať ži-
votné situácie – životné zručnosti, 
ktoré prispievajú k skvalitneniu 
jeho života. V minulom školskom 
roku na Základnej škole P. Horo-
va začal projekt rozvoja životných 
zručností - Dobruľkina komnata, 
o ktorom sme vás už informovali 
aj v novinách Michalovčan. Pro-
jekt sa realizoval v dvoch triedach 

1. stupňa a vznikol vďaka gran-
tovému programu Nadácie pre 
deti Slovenska „Rozvoj životných 
zručností 2007“. 

Prezentovaním tohto projektu 
nielen v škole, ale aj na verejnosti, 
vzbudili jeho autorky veľký záu-
jem oň medzi kolegyňami, rodič-
mi a ďalšími dôležitými dospe-
lými. A tak sa v tomto školskom 
roku projekt rozšíril na všetky 
triedy 1. stupňa, vďaka verejnej 
zbierke Hodina deťom. Bol vy-
pracovaný projekt a škola získala 
finančnú podporu 150 000 Sk na 
aktivity, ktoré sú zamerané na 

rozvoj životných zručností. Fi-
nančný grant sa využíva aj na ško-
lenie učiteliek a vychovávateliek, 
aby vedeli s deťmi v tejto oblasti 
kvalifikovane pracovať.

Veľkým prínosom je takisto 
zapojenie rodičov do projektu. 
Napomáha spolupráci medzi 
školou a rodinou a jednotlivé 
aktivity prispievajú k tomu, že 
rozvoj životných zručností sa 
stáva neoddeliteľnou súčasťou 
života našich žiakov, ale aj dôle-
žitých dospelých v ich okolí. 

 Mgr. Marta Paligová 
ZŠ P. Horova Michalovce

zŠ p. Horova rozvíja životné zručnosti

V priebehu tohto roka sa 
v Zemplínskej knižnici Goraz-
da Zvonického prezentovali 
Dni českej kultúry 2008. Pre-
zentácia prebiehala formou 
putovných výstav. Na začiatku 
roka to bola výstava o živote 
a tvorbe troch českých veliká-
nov vážnej hudby - Bedřichovi 
smetanovi, leošovi janáčkovi 
a Antonínovi Dvořákovi. 

Ďalšie výstavy boli venované 
búrlivým udalostiam „Blúdenie 
medzi  augustom  1968 a  no-
vembrom  1989“  –  revolučným 
rokom v spoločných novodo-

bých dejinách Čechov a Slová-
kov a históriu sokolského telový-
chovného hnutia „sokol  v  če-
chách,  na  slovensku  a  v  Ame-
rike“.  Pomyselnou čerešničkou 
na torte Dní českej kultúry bola 
beseda a autorské čítanie s čes-
kými spisovateľmi a prozaikmi 
Michalom  Vieweghom  a  Mar-
tinom  reinerom.  Poďakovanie 
za spoluprácu patrí Českému 
centru v Košiciach, Českému 
spolku v Košiciach a Českému 
spolku v Michalovciach, ale aj 
vám všetkým, ktorí ste prijali 
naše pozvanie.         J. Váradyová

dni českej kultúry v knižnici

Každý rok si v októbri pripo-
míname Svetový deň výživy. 
Aj tohto roku sa jedáleň v na-
šej materskej škole zmenila na 
jesennú čarovnú záhradu plnú 
ovocia a zeleniny. Pani učiteľky 
spoločne s deťmi zhotovili rôz-
ne výrobky z jesenných plodov 
a darov zeme. Pani kuchárky 
pripravili pre rodičov a de-
ti chutné pomazánky, šaláty 
a ovocné nápoje. 

deň výživy
V dopoludňajších hodinách 
k nám prišla na besedu Mgr. D. 
Erdeliová z RÚVZ. Celú akciu 
obohatili deti starších skupín 
krátkym kultúrnym progra-
mom. Počas celého popolud-
nia prichádzali rodičia a deti 
ochutnávať z bohatej ponuky 
zdravých jedál, ktoré chystajú 
kuchárky aj v priebehu škol-
ského roka, nielen v tento deň. 
Rodičom chutilo a celá akcia 
sa im páčila. Svedčila o tom 
aj pochvala, ktorou mnohí 
nešetrili.           IV. MŠ, Školská 5

Vták ohnivák...
„Prelom putá viery a tradície, zoškrab pleseň zhnitej 

mysle... a vzlietni... prosím...“
Mestské kultúrne stredisko 

v Michalovciach a Slovenské 
Divadlo Tanca, uvádzajú 27. 
novembra o 19,00 hod. jedno 
z najúspešnejších tanečných 
diel Jána Ďurovčíka VTÁK OH-
NIVÁK, ktoré sa znova dotkne 
sŕdc divákov, a to v upravenej 
celovečernej forme. Svetoz-
námy príbeh Vtáka ohniváka 
je prenesený z rozprávkového 
sveta do reality súčasnej doby 
a je zrkadlom nastaveným do 
radov divákov, pripomínajúcim 
to najprirodzenejšie z ľudskej 
podstaty, od čoho však často od-
vraciame zrak. Vták ohnivák je 
tanečno-divadelné predstavenie 

spojené v dokonalý kompaktný 
celok. Totálne tanečné divadlo 
pohrávajúce sa so spájaním prv-
kov činohry a fantastického tan-
ca. V tomto predstavení sa ako 
v zrkadle odráža súčasnosť. Od-
raz nedeformuje, ale pripomína, 
čo o sebe nechceme vedieť. Ré-
žia a choreografia Ján Ďurovčík, 
hudba Igor Stravinský. Účinko-
vať budú Marianna Paulíková, 
Silvia Beláková, Petra Černová, 
Soňa Hrončoková, Lucia Man-
kovecká, Ján Špoták, Ivan Mar-
tiš, Lukáš Onufer a Ladislav 
Cmorej. Predpredaj vstupeniek 
je v MsKS a predajni Dielo.

demoa

Horovov zemplín

P R E D Á M

Š. Felícia 136 LX, r.v.1997,
najaz. 85000 km, 1. majiteľ,

garážovaná, hmlovky, 
rádio, rezerva, 4 zimné 

pneumatiky,
streš. nosič. 

Cena dohodou.

Tel.: 0904 403 657



4 ŠpoRt – 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.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny pondelok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, redaktorka:  
Ing. Iveta Palečková, e-mail: paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219, inzercia: Turistická a informačná kancelária, e-mail: pazicova@msumi.sk, rztz@slovanet.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej 
rady: Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ľudmila Poláková, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý piatok v párnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského 
úradu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, 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.

Malý oznamovateľ
zamestnanie:

•  Ponuka práce v ČR pre elektromontérov na pracovnú zmluvu 
alebo živnosť. Výhodné platové podmienky, ubytovanie a ces-
tovné zdarma, týždenné zálohy. Kontakt: 0905 495225

Služby:
•  Ponúkame spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníc-

tva, mzdy, daňové priznanie, ročné zúčtovanie dane, zúčtova-
nie zdravotnej poisťovne, ekonomické a daňové poradenstvo.

 Tel.: 0915 261784, 0907 969578
•  Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 9130
•  Čistiareň peria poskytuje svoje služby - čistenie peria a  výro-

bu vankúšov a paplónov na počkanie. Čistiareň sa nachádza 
v obci Senné. Odvoz a prívoz v rámci  Michaloviec zabezpe-
číme zdarma. Ponúkame najnižšie ceny týchto služieb. Paplón 
– 1 120 Sk, vankúš – 350 Sk, iba čistenie 40 Sk/kg 

 Mobil: 0915 325381 Tel.: 056/64 97 735

Rôzne:
•  Ponúkam viac druhov  sadeníc stolového hrozna, aj veľkop-

lodé, aj už rodiace. Tiež ponúkam sadenice broskýň. Kontakt:  
A. Kmeťa č. 8, Michalovce

•  Hľadáme spoľahlivú pani na upratovanie na 3 hodiny denne.
 Kontakt: 0918  942407,  0902  942488
•  Hľadám čistotnú, pedantnú, šikovnú, diskrétnu a usmievavú 

pani na upratovanie bytu v MI, vo veku do 52 rokov. Dvakrát 
do týždňa po 4 hodiny, odmena dohodou.

 Kontakt: 0911 332355
•  Dám do prenájmu garáž v Michalovciach - Ulica nad Labor-

com za V. ZŠ. Tel. kontakt:  056/6433349
• Predám jablká 1 kg za 5 Sk. Telefón: 057/ 4422900
• Predám dom na Zemplínskej šírave, Klokočov 116. Pozemok 

o výmere cca 1300 m2, 5 izieb, plyn, voda, úplné hygienické 
zariadenie. Cena dohodou. 

 Telefón: 00420 724 234448, 056/64 92 588
• Predáme osobné ojazdené vozidlo LADA 2102, autobus  

KAROSA  C 734 . Kontakt: 0903 595295
•  Predám Daewoo Espero, r.v. 1996, 115 tis. Km, EK – 1/2010, 

STK 11/2010, cena 70 tisíc Sk, tel.: 0905260982

dVA tÝŽdNE V ŠpoRtE
BASKEtBAl

1. Bk MichAloVce – kApyBAry koŠice
I. liga mužov-8. kolo, 15.11.2008, 16.00 hod.

1.Bk MichAloVce – preŠoV
I. liga mužov-9. kolo, 22.11.2008, 16.00 hod.

1. Bk MichAloVce – kroMpAchy
I. liga mužov-10.kolo,  23.11.2008, 13.00 hod.

FUtBAl
Mfk zeMplÍN MichAloVce – 1.fc koŠice B

I. liga mužov-16.kolo, 15.11.2008, 13.30 hod.

Mfk zeMplÍN MichAloVce – ruŽoMBerok B
I. liga mužov- 17.kolo, 22.11.2008, 13.00 hod.

HádzANá
hk iuVeNtA MichAloVce – treNčÍN

I. liga mladších dorasteniek- 12. kolo, 17.11.2008, 15.00 hod.

hk iuVeNtA MichAloVce – treNčÍN
I. liga starších dorasteniek- 12. kolo, 17.11.2008, 17.30 hod.

hAk MichAloVce – DuBNicA nad Váhom
I. liga mladších dorastencov-12. kolo, 22. 11. 2008, 13.00 hod.

hAk MichAloVce – DuBNicA nad Váhom 
I. liga starších dorastencov-12. kolo, 22. 11. 2008, 15.00 hod.

ĽAdoVÝ HoKEJ
hk DuklA MichAloVce – trNAVA

I. liga mužov-20. kolo, 11. 11. 2008, 17.30 hod.

hk DuklA MichAloVce – treBiŠoV
I. liga mužov-21. kolo, 14. 11. 2008, 17.30 hod.

hk MláDeŽ MichAloVce – ŽiAr nad hronom
I.liga dorastencov- 21. kolo, 22. 11. 2008, 14.00 hod

hk MláDeŽ MichAloVce – DetVA
I. liga dorastencov- 22. kolo, 23. 11. 2008, 10.30 hod

NoHEJBAl
I. ročník mestskej nohejbalovej ligy stredných škôl 

O pohár primátora mesta Michalovce
13. 11. 2008, 13.00 hod.

Inf.: Mgr. Ivan Pšenko, tel.056/6864126, 0908322342

SoFttENIS
I.ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 

O pohár primátora mesta Michalovce
14.11.2008

Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel. 056/6864126, 0908322342

StolNÝ tENIS
Škst MichAloVce  A – Škst Vojčice B
II. liga mužov -7. kolo, 23.11.2008, 10.00 hod. 

I. ročník mestskej stolnotenisovej ligy základných škôl 
O pohár primátora mesta Michalovce

19. 11. 20081 – 1. kolo, 14.00 hod.

VolEJBAl
I. ročník mestskej volejbalovej ligy stredných škôl 

O pohár primátora mesta Michalovce
11.-13.11.2008- 1.kolo, 13.30 hod.

I. ročník mestskej volejbalovej ligy stredných škôl 
O pohár primátora mesta Michalovce
18. – 20. 11. 2008- 2. kolo, 13.30 hod.

tURIStIKA
Galaxy Tour

22. 11. 2008, 8.00 hod.
Inf.: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

MeSTO MIcHaLOVce
ponúka do prenájmu nebyTové prIeSTory 

A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. slobody č. 1 v Michalovciach (budova B 
Msú Michalovce) 
Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej podlahovej ploche 34 m2. 

B) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý 
starý súd) 
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej podlahovej plo-
che 82,60 m2. 

c) 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. 

D) 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.

e) 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. 

f) 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. 

G) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 11, 13 v Michalovciach (bý-
valá predajňa športových potrieb a športového oblečenia) 
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 181 m2.

Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu uchádzať i záu-
jemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy. Priestory je možné prenajať na 
akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer, ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a pred-
pisy. Vhodnosť zámeru posúdi Komisia na prenájom nebytových priestorov a pozemkov na 
svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača. Minimálne sadzby za prenájom nebytových 
priestorov sú stanovené, Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007 - zverejnené na in-
ternetovej stránke mesta www.michalovce.sk 
Znížené sadzby nájomného o 25% je možné uplatniť pri výpočte výšky ročného nájomného 
za nebytové priestory v objektoch uvedených pod bodmi A) - D). Termín obhliadky ponú-
kaných nebytových nebytových priestorov, v prípade záujmu, je možné dohodnúť priamo 
so správcami:
- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekt pod bodom D))
- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864284 (objekty pod bodmi A), B), C), F))
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekty pod bodmi E), G))
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prenájom ponúkaných 
nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť. Termín uplatnenia žiadosti, spolu s pri-
loženým dokladom o právnej subjektivite: do 20. novembra 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 usku-
toční dňa: 27.  novembra  2008  o  14.00  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 nebyto-
vých priestorov  žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom konaní zaplatia poplatok 
300,- Sk. Poplatok je príjmom mesta. Každý záujemca o prenájom ponúkaných neby-
tových 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 konania 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 infor-
mácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o prenájom priamo 
v rokovacej miestnosti. 

Mzda od 82,- SKK/hod. v čistom !!! 
pracovné miesta v elektrotechnickom, 

automobilovom, strojárskom a textilnom priemysle 
pre mužov, ženy a páry. 

ubytovanie a doprava zabezpečené. 
bližšie informácie, michalovce, 0905 926882


