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mesto opäť úspešne
bodovalo v projektoch

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY

Projektom na rekonštrukciu 
a modernizáciu I. základnej školy 
mesto získalo nenávratné finanč-
né prostriedky vo výške 1 272 682 
€ a projektom na opravu II. zá-
kladnej školy nenávratný prí-
spevok predstavuje 1 588 290 €. 
V obidvoch prípadoch sa jedná 
o 95 % oprávnených nákladov. 
Mesto sa bude podieľať 5 % spo-
lufinancovaním projektov.

Budova I. ZŠ je v prevádzke 
od roku 1975, budova II. ZŠ od 
roku 1979, pričom ani do jed-
nej z nich sa v minulom období 
výrazne neinvestovalo. Stavby 
sa vyznačujú nevyhovujúcimi 
tepelno-izolačnými vlastnosťa-
mi obvodového plášťa a strešnej 
konštrukcie, okenné rámy sú 
opotrebované, veľká časť hygie-
nických zariadení je nevyhovu-
júca, neestetická a nie je v nich 
zabezpečený bezbariérový prí-
stup pre imobilné osoby. V ško-
lách sú zriadené učebne kvanti-
tatívne nedostatočne vybavené 
informačno – komunikačnými 
technológiami pre potreby výuč-
by, pre poskytovanie ďalších slu-
žieb v oblasti využívania IKT pre 
žiakov, rodičov či učiteľov. 

Základná škola na Moussono-
vej ulici má dlhodobo vynikajúce 
výsledky vo výchovno-vzdelá-
vacej činnosti, vykazuje tradíciu 
v zameraní na cudzie jazyky už 
od roku 1975, cudzie jazyky sa 
vyučujú už od 1. ročníka. Škola 
bola tri roky zapojená do projek-
tu overovania vyučovania infor-
matiky ako povinného predmetu 
a už šiesty rok vyučuje informa-
tiku ako povinný predmet od 1. 
ročníka. Poskytovaním týchto 
služieb je jedinečná v okrese, kvô-
li špeciálnym zameraniam ju na-
vštevujú aj deti z okolitých dedín. 

Základnú školu na Švermovej 
ulici s veľkou spádovou pôsob-
nosťou vďaka jej výhodnej po-
lohe, ale aj vďaka dosiahnutým 
výsledkom navštevujú aj žiaci 
z vidieka - z 51 obcí troch okre-
sov. Škola má triedy s rozšíreným 
vyučovaním matematiky a príro-
dovedných predmetov, športové 
stredisko so zameraním na fut-
bal a volejbal, realizuje výučbu 
štyroch cudzích jazykov, má bo-
haté mimoškolské aktivity.

Realizáciou projektov sa zvý-
ši úroveň mikroklimatického 
prostredia oboch škôl, vytvoria sa 

kvalitatívne lepšie podmienky pre 
vzdelávanie žiakov i pedagogických 
zamestnancov. Vytvorí sa kultúrnej-
šie a zdravšie prostredie, ktoré má 
nepriamo vplyv na zdravie a žiacky 
výkon. Rekonštrukciou týchto vzde-
lávacích inštitúcií dôjde k zníženiu 
energetickej náročnosti školských 
budov. Zriadením novej plynovej 
kotolne na II. ZŠ sa minimalizujú 
vysoké náklady na vykurovanie. 
Úspora finančných prostriedkov 
v oblasti prevádzkových nákladov je 
nezanedbateľným atribútom týchto 
plánov. Po realizácii projektov sa do-
siahne úspora tepla nielen výmenou 
okien ale aj zateplením obvodových 
plášťov a výmenou striech. Výsled-
kom bude aj skrášlenie interiérov 
aj exteriérov budov. Modernizácia 
škôl zabezpečí zdravotne a hygie-
nicky vyhovujúce priestory európ-
skeho štandardu, inovované odbor-
né učebne s lepším počítačovým 
vybavením a možnosťou rozšírenia 
služieb poskytovaných školami. 

Projekty sú naplánované 
na šestnásť mesiacov a samotná 
realizácia stavebných prác by mala 
začať po ukončení procesov verej-
ného obstarávania v roku 2010.

Jana Machová

Mesto Michalovce reagovalo na druhú výzvu MVRR SR v rámci Regionálneho operačného programu  
prioritnej osi infraštruktúra vzdelávania a podalo projekty na rekonštrukciu ďalších dvoch základných škôl 
I. ZŠ na ulici T. J. Moussona a II. ZŠ na ulici J. Švermu. Oba tieto projekty boli úspešné.

V utorok 13. októbra sa uskutočni-
lo rokovanie mestskej rady s týmto 
programom: rozpočtové opatrenie 
č. 6 predkladala O. Bereznaninová, 
návrh 2. zmeny rozpočtu TaZS na 
rok 2009 predkladal M. Prada, návrh 
zmeny rozpočtu MsKS na rok 2009 
predkladala M. Tomková, úpravy 
a zmeny Organizačného poriadku 
mestskej polície predkladal B. Ku-
droč, informatívnu správu o stave 
realizácie a prípravy projektov zo 
zdrojov EÚ a dotačných politík 
predkladala J. Machová, zabezpe-

čenie spolufinancovania k žiadosti 
o NFP v rámci ROP Prioritnej osi 3 
– Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov na realizáciu projektu Ob-
novenie kultúrnej pamiatky „Zlatý 
býk“ predkladala J. Machová, ma-
jetkoprávne záležitosti predkladal J. 
Doležal, výsledky výberových kona-
ní na prenájom nebytových priesto-
rov a pozemkov predkladal B. Ban-
čej, návrh zmeny VZN č. 104/2008 
o podmienkach prideľovania bytov 
v bytových domoch „A“ a „C“ na Ul. 
obrancov mieru a VZN č. 105/2008 

o podmienkach prideľovania ná-
jomných bytov v bytových domoch 
„D“ a „E“ na Ul. mlynskej pred-
kladal G. Dorič, informáciu o vý-
sledku kontroly plnenia opatrení 
na odstránenie nedostatkov ziste-
ných previerkou NKÚ predkladal 
G. Dorič, vyhodnotenie rozpočtu 
zemplínskeho jarmoku a návrh roz-
počtu vianočných trhov predkladal 
B. Bančej, návrh programu XVIII. 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 
predkladala N. Slaninková. Záver 
patril diskusii.                                  nč

rokovanie mestskej rady

LUCIA 2009

kupón č. 2

Pracovisko Osteologicko-ortopedickej ambulancie 
a denzitometrie, 

Bernolákova 2 v Michalovciach (pri Kuchynke Inka)

usporadúva

30. októbra 2009 
od 9.00 hod. do 16.00 hod. 

Deň otvorených Dverí
pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy

V tomto čase vám budú poskytnuté informácie o osteoporóze a pre-
vencii. Budete si môcť urobiť test rizika vzniku zlomenín. V prípade 
prítomnosti rizikových faktorov pre osteoporózu sa budete môcť 
objednať na osteologické, prípadne denzitometrické vyšetrenie.

o  volebnom  obvode, 
o  počte  poslancov,  aký 
sa  má  voliť  vo  voľbách 
do  zastupiteľstva  sa-
mosprávneho  kraja, 
o  sídle  volebnej  komisie 
samosprávneho  kraja 
a o sídle obvodnej voleb-
nej komisie.

V Košickom samosprávnom 
kraji sa volí celkom: 
57 poslancov 

Sídlom volebnej komisie sa-
mosprávneho kraja je Úrad 
Košického samosprávneho 
kraja – Námestie Maratónu 
mieru 1, 042 66 Košice.

Volebný obvod č. 7 tvoria: 
Michalovce a obce v počte 78.

Vo volebnom obvode sa má 
voliť: 8 poslancov.

Sídlom obvodnej volebnej ko-
misie je: Stredná odborná ško-
la technická, pracovisko Kapu-
šianska 6, 071 79 Michalovce.

Oznámenie

Zoznam plôch na volebnú kampaň 
do VÚC pre jednotlivých kandidátov 

je zverejnený na webovej stránke 

a úradnej tabuli mesta.

Vylepovať volebné materiály 
možno v zmysle VZN č. 118 z 25. 8. 2009.

V spolupráci s mestským kul-
túrnym strediskom zorganizoval 
mestský úrad v utorok 13. októb-
ra podujatie pre seniorov mesta 
s názvom Vďaka vám. Išlo o ak-
ciu, ktorá sa uskutočnila v rámci 
mesiaca úcty k starším. Pri vstupe 
do sály čakalo na prichádzajúce 
dámy a pánov prvé milé prekva-
penie v podobe karafiátu z rúk 
pracovníkov sociálneho odboru 
mestského úradu. Druhým pre-
kvapením bol určite kvalitný kul-
túrny program, ktorý nasledoval 
po slávnostnom príhovore pri-
mátora Michaloviec Viliama Zá-
horčáka. Ten vo svojom prejave 
vyjadril úctu prítomným dámam 
a pánom za to, že aj vo svojom  

vyššom veku sú neustále príno-
som a inšpiráciou pre svoje rodné 
mesto. Folklórny súbor Svojina 
pozostávajúci hlavne z bývalých 
tanečníkov FS Zemplín pokra-
čoval vystúpením v slávnostnom 
duchu a poskytol svojimi tancami 
a piesňami krásny umelecký záži-
tok všetkým prítomným. Neutí-
chajúci potlesk obecenstva a slová 
chvály po skončení podujatia boli 
pre umelcov i organizátorov tou 
najlepšou odmenou.

Ostáva len veriť, že sa podob-
ných podujatí pre dôchodcov 
podarí zrealizovať v budúcnos-
ti čo najviac a úctu im budeme 
prejavovať počas celého roka. 

Ing. Martin Štunda

mesiac úcty k starším

VOK budú rozmiestnené na 
týchto stanovištiach:
Ul. úzka  1 ks 
Ul. konečná 1 ks
Ul. Gagarinova 1 ks 
Ul. agátová  1 ks
Ul. pri mlyne 1 ks
Ul. topolianska    1 ks
Ul. vrbovecká /otočka/        1 ks   
Ul. močarianska /oproti PD/ 1 ks
Ul. J. Kollára 1 ks

Ul. P. Jilemnického 1 ks
Ul. A. Kmeťa 1 ks
Nábrežie J. M. Hurbana 1 ks
cintorín Topolianska ul.  1 ks
cintorín Močarianska ul. 1 ks 
cintorín Kapušianska ul. 1 ks
mestský cintorín  2 ks
V rámci jesenného upratovania 
budú tieto VOK vyvážané pravi-
delne 2x týždenne, a to v pondelok 
a piatok. Nakoľko v meste Micha-

lovce prebieha separovaný zber, žia-
dame občanov mesta Michalovce, 
aby biologický rozložiteľný odpad 
/konáre stromov, kríky/ uložili ved-
ľa VOK. Upozorňujeme, že VOK sú 
rozmiestnené výlučne na uloženie 
objemného odpadu občanov mesta 
a nie na odpad pochádzajúci z pre-
vádzok a objektov podnikateľov. Po 
20. 11. 2009 budú VOK okrem cin-
torínov z týchto stanovíšť stiahnuté.

V dňoch 16. 10. 2009 – 20. 11. 2009 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre 
občanov mesta Michalovce na uloženie objemného odpadu:

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Michalovce

Vás pozýva na

BUrZU InForMÁcIí
28. 10. 2009 (9.00 – 16.00 hod.)

Športová hala 
pri zimnom štadióne

Burza je zameraná 
na poskytovanie informácií 

o možnostiach regionálneho trhu 
práce, prezentáciu

zamestnávateľov, prezentáciu 
stredných a vysokých škôl 

rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
na objemný odpad pre obyvateľov mesta michalovce počas jesenného upratovania 
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Jesenné poriadky
Každé ročné obdobie prináša svoje špecifiká. Nielen kalendárom, 

dĺžkou dní, ale aj rázom počasia. Nezadržateľne sa nám hlási pani je-
seň. Padajúce lístie zo stromov a veterné počasie sú neklamnými znak-
mi jesene. V prípade slnečného mierne veterného počasia býva pre deti 
typické púšťanie šarkanov. Poletovanie pavučín povetrím, lístie sfarbu-
júce sa paletou odtieňov žltohnedej. 

Mesto Michalovce má vo svojom katastri množstvo listnatých stro-
mov. Nápor z kosenia trávnatých plôch sa prirodzene uberá smerom 
k lístiu, ktorého je zrazu neúrekom. Nie je v možnostiach technických 
služieb poradiť si s ním v krátkom čase bez pomoci všetkých občanov. 

V dňoch od 16. 10. do 20. 11. budú v meste rozmiestnené veľko-
objemové kontajnery k uloženiu tohto jesenného odpadu. Tieto veľko-
objemové kontajnery budú technickými službami vyvážané pravidelne 
v pondelok a v piatok. Zoznam umiestnených veľkoobjemových kontaj-
nerov je v inej časti Michalovčana a na internetovej stránke mesta. 

Obraciam sa na vás preto s prosbou, ale aj upozornením. Do veľ-
koobjemových kontajnerov nie je dovolené umiestňovať iný odpad ako 
sezónny z jesenného upratovania. 

K zabezpečeniu zberu lístia z ostatných lokalít mesta budú reagovať 
pracovníci technických služieb mobilným odvozom. Lístie nedávajte do 
kontajnerov na komunálny odpad. Zhromaždite ho v jeho bezprostred-
nej blízkosti. Nezabudnite nahlásiť takto pripravené lístie na odvoz 
do technických služieb, aby ho odviezli skôr ako fúkajúci vietor. I v tejto 
oblasti sa poriadok zlepšuje z roka na rok. 

Dúfam, že aj v tomto roku sa nám podarí aj vaším pričinením po-
kročiť v zlepšovaní starostlivosti o svoje okolie.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

NoviNy Mistral
Športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

Žihadlo
s viliamom ZáhorčákoM, primátorom Michaloviec

Moderuje: Viera Pakánová
premiéra v piatok, reprízy v pondelok a stredu 

vždy o 18.00 hod.

ZáZNaM
od nedele denne o 14.00 hod.

NoviNy Mistral sledujte Na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

aktivity primátora
2. 10.   otvorenie športového dňa zamestnancov MsÚ
    otvorenie náučného chodníka na I. ZŠ
    účasť na slávnostnom podujatí spoločnosti Integra
3. 10.   otvorenie akademického roka a nových učebných 
 priestorov VŠ sv. Alžbety
    účasť na slávnostnom otvorení Chemkostav arény
5. 10.  porada k materiálom do mestskej rady
   prijatie predstaviteľov pravoslávnej cirkvi
   prijatie členov Dozorného výboru Matice slovenskej
6. 10.  rokovanie Rady cirkví
   návšteva Strednej odbornej školy technickej
7. 10.  rokovanie Rady mladých
   návšteva Cirkevnej strednej odbornej školy
   rokovanie s predstaviteľmi zamestnancov TaZS 
 mesta Michalovce
   prijatie speváckeho zboru Pro musica
8. 10.  prijatie úspešných mladých futbalistov zo VI. ZŠ
   návšteva Obchodnej akadémie
9. 10.  porada primátora
12. 10.  návšteva Strednej odbornej školy obchodu a služieb
   rokovanie Správnej rady VVS a.s.
13. 10.  rokovanie mestskej rady
   účasť na oslavách mesiaca úcty k starším – Vďaka vám
14. 10.  rokovanie k problematike II. tlakového pásma na sídlisku  
 Nad Laborcom
   rokovanie spoločného obecného úradu 
 návšteva Gymnázia P. Horova 
15. 10. zasadnutie Rady športových klubov
   Deň otvorených dverí – v rámci ETMD
16. 10. prijatie podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča
   účasť na otvorení Centra odbornej prípravy na Strednej
 odbornej škole obchodu a služieb Michalovce
 otvorenie výstavy drobnochovateľov
   otvorenie slávnostného vyhodnotenia 4. ročníka 
 programu Zelená škola
   stretnutie so študentmi SZŠ
    účasť na podujatí pri príležitosti Dňa energetikov 
 vo Veľkých Kapušanoch
    účasť na podujatí Slovensko - ukrajinskej spoločnosti

z poslaneckých interpelácií

Európsky týždeň miestnej de-
mokracie (ETMD) je spoločnou 
iniciatívou Kongresu miestnych 
a regionálnych samospráv Rady 
Európy a Európskeho výboru pre 
miestnu a regionálnu demokra-
ciu. Organizovať sa začala v roku 
2007 ako európske podujatie 
(okolo 15. októbra) s paralelný-
mi národnými a miestnymi ak-
ciami. Cieľom je posilniť znalosti 
miestnej demokracie a podpo-
rovať myšlienku demokratickej 
účasti na miestnej úrovni.

Mesto Michalovce sa zapojilo 
do ETMD organizovaním širo-
kej škály aktivít. Primátor Viliam 
Záhorčák navštívil takmer všetky 
stredné školy v meste, aby priblížil 
študentom ako funguje miestna 

samospráva a aké sú úlohy pred-
staviteľov miestnej samosprávy.

Súčasťou ETMD bol aj Deň 
otvorených dverí v historickej 
budove MsÚ vo štvrtok 15. ok-
tóbra. V rámci nej mohli náv-
števníci absolvovať prehliadku 
budovy radnice, získali infor-
mácie o štruktúre a práci mest-
ského zastupiteľstva, jeho komi-
sií, mestskej rady, či samotného 
úradu. Vo vestibule budovy si 
mohli prezrieť fotodokumen-
táciu z rôznych podujatí orga-
nizovaných v meste, navštíviť 
primátora v jeho pracovni a po-
ložiť mu akúkoľvek otázku. Pre 
všetkých návštevníkov bolo pri-
pravené malé občerstvenie.

ivpa

deň otvorených dverí

Členky michalovského klubu dôchodcov č. 2 na Stráňanoch trávia svoj 
čas aktívne nielen v klube ale aj mimo neho. Naposledy takými boli 
výlety za zdravím a relaxom na kúpaliská v Sarospataku a v Zemplín-
skych Hámroch. Poďakovanie za ich realizáciu patrí jednak vodičom 
p. Kostrejovi a p. Goffovi, ale hlavne Mestskému úradu v Michalov-
ciach za ich finančnú podporu.           Monika Jakubová, vedúca klubu

V dňoch 3. až 6. októbra 2009 
navštívil našu jubilujúcu michalov-
sko-košickú eparchiu vzácny hosť 
– Jeho Vysokopreosvietenosť Iako-
vos (Jakub), metropolita gréckeho 
ostrova Lesbos. Vladyka Jakub so 
sebou doviezol drahocenný dar, 
určený nám všetkým: čestné ostat-
ky svätých novomučeníkov ostrova 
Lesbos, jedných z najznámejších a 
najmilovanejších svätcov dnešné-
ho Grécka vôbec - archimandritu 
rafaela, jerodiakona Mikuláša a 
mladej dievčiny ireny, ktorí boli 

umučení moslimskými Turkami 
na Svetlý utorok po Veľkej noci 
dňa 9. apríla 1463, desať rokov po 
dobytí Konštantinopola, hlavného 
mesta východorímskej ríše, voj-
skom osmansko – tureckého sultá-
na Mehmeda II. Dobyvateľa.

Návšteva Jeho Vysokopreosvie-
tenosti vladyku Jakuba prispieva k 
utužovaniu vzájomných intenzív-
nych vzťahov medzi Pravoslávnou 
Cirkvou na východnom Slovensku 
a pravoslávnym Gréckom.

M. Janočko

vzácna návšteva

Mestský úrad, Nám. osloboditeľov č. 30

vyhlasuje

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

verejNo – oBChodNÚ sÚŤaŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce) 

Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej podlaho-
vej ploche 25,76 m2. 

B)  na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý starý súd)
 Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej podlaho-

vej ploche 100,50 m2. 
C)  na ul. obrancov mieru v Michalovciach (Malometrážne byty)
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej plo-

che 46,00 m2. 
d)  na ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
 Ponúkané priestory pozostávajú z piatich miestností o celkovej po-

dlahovej ploche 222,98 m2. 
e)  na ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach (bývalá materská škola)
 Ponúkané priestory pozostávajú z 12 miestností o celkovej podlahovej 

ploche 164,72 m2.
F)  na ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach (bývalé sou stavebné)
 Ponúkané priestory pozostávajú z piatich miestností o celkovej po-

dlahovej ploche 142 m2.
G)  na ul. vajanského č. 5 v Michalovciach (Materská škola)
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej plo-

che cca 428,60 m2.  
h)  na ul. komenského č. 1 v Michalovciach (Základná škola)
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej plo-

che 68,64 m2.
i)  na ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach (bývalá ubytovňa Zekon – prí-

zemná časť) 
 Ponúkané priestory pozostávajú zo sedemnástich miestností o celkovej 

podlahovej ploche 962,50 m2. 
j)  na ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (domspráv)
 Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej podlaho-

vej ploche 74,50 m2. 

Znenie súťažných podmienok a základné informácie o predmete nájmu 
je možné získať na úradnej tabuli Mestského úradu, alebo na interneto-
vej stránke mesta Michalovce (www.michalovce.sk). Bližšie informácie 
o nebytových priestoroch, vrátane  vzoru návrhu zmluvy pre prihlásenie 
sa do súťaže, poskytne Odbor hospodárenia s majetkom MsÚ Michalovce 
na požiadanie súťažiaceho – č. t. 6864284. Termín obhliadky ponúkaných 
nebytových priestorov, v prípade záujmu, je možné dohodnúť priamo so 
správcami:
-	 Služby mesta Michalovce, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6280040 (ob-

jekty pod bodmi  A), B), D), E), F), I))
-	 Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekty pod bod-

mi C), J))
-	 Materskou školou na telefónnom čísle 6424184 (objekt pod bodom G))
-	 Základnou školu na telefónnom čísle 6422218 (objekt pod bodom H))
Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 27. októbra 2009 o 12.00 hod.

Viliam Záhorčák, primátor mesta Michalovce

mestO michalOvce

PonúKa

bYTY do nájmU
v zmysle VZn č. 105/2008 o podmienkach prideľovania nájomných 

bytov v bytovom dome „D, E“ na Ul. mlynskej.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne 
od 8. 10. 2009 do 30. 10. 2009.

Počet bytov: 40 dvojizbových
Ul. mlynská (angi mlyn), blok: D, e 

1. a 2. poschodie

Mestský úrad písomne oboznámi žiadateľov s výškou nájmu za byt (bez 
úhrad za služby spojené s užívaním bytu). Žiadosť, prílohy a bližšie in-
formácie žiadatelia dostanú na Mestskom úrade - odbor hospodárenia 
s majetkom budova obvodného úradu, nám. slobody 1 v Michalovciach 
- kancelária č. 72 na prízemí - JUDr. Vasil Danko.

mestO michalOvce

PonúKa

bYTY do nájmU
v zmysle VZn MsZ v Michalovciach č. 104/2008 

o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome 
„a, C“ na Ulici obrancov mieru v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne 
od 8. 10. 2009 do 15. 11. 2009.

Počet bytov: 43 jedno a dvojizbových
Ul. obrancov mieru, blok: a, c 

2. až 7. nadzemné podlažie
Podlahová plocha: jednoizbový byt – 42,85 m2 a 41,45 m2 

dvojizbový byt – 59,05 m2 a 55,55 m2

Mestský úrad v Michalovciach písomne vyzve žiadateľov, ktorí podali žiadosť 
o nájom bytu v prvej polovici roku 2010, aby predložili prílohy uvedené v žia-
dosti s aktuálnymi údajmi za účelom vyhodnotenia kritérií na prideľovanie 
bytov. Zároveň v tejto výzve oboznámi žiadateľov s výškou nájmu za byt (bez 
úhrad za služby spojené s užívaním bytu). Podanie žiadosti nezakladá nárok 
na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie žiadatelia dostanú na 
Msú - odbore hospodárenia s majetkom,  budova obvodného úradu nám. 
slobody 1 v Michalovciach - kancelária č. 72 na prízemí - JUDr. Vasil Danko.

mestO michalOvce

Mestský úrad, námestie osloboditeľov č. 30
vyhlasuje 

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

veReJNO - OBchODNÚ sÚŤaŽ

na prenájom časti pozemku p.C-Kn č. 3842/3 vedenej na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce do výmery 10 m2, ktorý sa nachádza na Ul. 
saleziánov v Michalovciach, (parkovisko pred reštauráciou Zlatý 
bažant), za účelom osadenia drobného predajného zariadenia, 
s umiestnením samoobslužného automatu na predaj čerstvého 
kravského mlieka.

Minimálna cena za prenájom 1 m2 pozemku stanovená Všeobecne zá-
väzným nariadením č.101/2007, musí byť dosiahnutá (VZn č.101/2007 
je zverejnené na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk). Pri-
hlášku do verejnej  obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vy-
hlásené podmienky VoS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa 
v termíne do 26. októbra 2009 (pondelok) do 12.oo hod. v zalepenej 
obálke s označením: „Prenájom pozemku p.č. 3842/3 – neotvárať“ 
Bližšie informácie o prenájme pozemku poskytne Msú Michalovce-od-
bor hospodárenia s majetkom, na č.dv. 280, č. t. 056/6864280, na požia-
danie súťažiaceho.

mestO michalOvce

Odpovede  na  interpelácie  vznesené  poslancami  MsZ  na 
XVII.  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v  Michalov-
ciach dňa 25. 8. 2009.

ZlatuŠa popaďáková:
obyvatelia sídl. východ, konkrétne ul. krymská ma oslovili 

s požiadavkou oplotenia kotolne na už spomínanej ulici. občania 
rómskeho pôvodu si pri kotolni urobili verejné WC, používajú tam 
alkoholické nápoje a následne vulgárne nadávajú občanom.Žiada-
jú tiež o zvýšenie intenzity výjazdov hliadok mestskej polície. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Oplotenie kotolne na Ul. krymskej sa bude realizovať v rámci II. eta-

py revitalizácie sídliska Východ. Čo sa týka zvýšenia intenzity výjazdov 
hliadok MsP v uvedenej lokalite, mestská polícia sa problematikou medzi 
predajňou COOP – Jednota a kotolňou zaoberala. Keďže podobná prob-
lematika ako na sídl. Východ, je aj v iných častiach mesta a takéto požia-
davky sú vznášané poslancami za ten-ktorý volebný obvod, ale aj priamo 
obyvateľmi jednotlivých častí mesta, z uvedeného dôvodu sú hliadky MsP 
velené tak, aby sme riešili problémy narušovania verejného poriadku, al-
koholizmu a veľa iných problémov na území celého mesta a aby sme za-
bezpečili čo najväčšiu bezpečnosť a spokojnosť obyvateľov celého mesta.

 
iNG. jáN ďurovčík, CsC.:
Žiadam taZs, aby pravidelne kontrolovali zariadenia, ktoré sú 

v súbore detského ihriska pri bloku h2 a priebežne odstraňovali 
závady a odstránili poškodené diely.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Miroslav Prada, poverený riaditeľ TaZS 
mesta Michalovce:

TaZS mesta Michalovce prevádzajú pravidelne kontroly detského 
ihriska na sídlisku JUH pri bloku H2. Pri odstraňovaní zistených zá-
vad TaZS majú značné problémy z dôvodu atypických náhradných 
dielov, ktoré sa musia osobitne vyrábať. V mesiaci septembri boli od-
stránené všetky zistené závady na uvedenom ihrisku. 

Mudr. jáN Mihalečko:
prosím o opravu vozovky po prekopávke cesty na ulici farskej 

– došlo k poklesu asfaltu v mieste prekopávky v blízkosti odbočky 
na ulicu grófa sztárayho.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Miroslav Prada, poverený riaditeľ TaZS 
mesta Michalovce:

Vzhľadom na značný rozsah opráv pre rok 2009 a prehodnote-
ní environmentálnou komisiou oprava uvedenej prekopávky nebola 
zahrnutá do plánu opráv pre rok 2009. Opravu tejto prekopávky na-
vrhujeme do plánu opráv MK, chodníkov a spevnených plôch na rok 
2010, ktorý predložíme na schválenie MsR Michalovce. 



� kultúra – školstvo

Quasars eNseMBle
34. ročník Michalovskej hudobnej jesene

16.10.2009 – 18.00. hod.
Veľká sála MsKS

odovZdávaNie oCeNeNí 
koŠiCkého saMosprávNeho kraja

28.10.2009 – 11.00 hod.
Veľká sála MsKS

výstavy
MyroN ŠpeNík – výstava oBraZov

5.10. – 30.10.2009

roMaNe čerCheňa
výstava výtvarných prác rómskych umelcov, 

galéria ZOS Michalovce
19. – 30. 10. 2009

slovo ako dar – sárová Bystrica
krajská súťaž mladých moderátorov

galéría ZOS Michalovce
23. 10. 2009 o 9.00 hod.

16. – 18. 10. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.  
ÚNos Metra 1 2 3 USA /105 min./ 
/akčný thriller/ Premiéra
Vstupné: 2.30 €   Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky

18. 10. nedeľa – 16,00 hod.   
doBa Ľadová 3 Úsvit diNosaurov USA /100 min./
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2.30 €              Ml. prístupný Slovenský dabing

21. – 23. 10. streda, štvrtok, piatok,  – 19,30 hod.  
24. - 25. 10. sobota, nedeľa 16,00 a 19,30 hod.
jáNoŠík, pravdivá histÓria  /140 min./
/dobrodružný/ Premiéra
Vstupné: 2.80 €      Ml. do 15.r. neprístupný!  Slovenská verzia

28.10. streda 19,30 hod.  
BratislavaFilM  SR /80 min./
/prvý slovenský undergroundový film/
Vstupné: 2.30 €      Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenská verzia

29. – 31. 10. štvrtok, piatok, sobota 19,30 hod.  
ChCeŠ Ma ChCeM Ťa   USA /96 min./
/romantická komédia/ Premiéra
Vstupné: 2.40 €   Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

31.10. sobota 16,00 hod..  
haNNah MoNtaNa - FilM USA /104 min./
/hudobná romantická komédia/
Vstupné: 2.20 €              Ml. prístupný Slovenská verzia

mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

dva tÝŽdne v kultúre

zemplínske osvetové stredisko

S p o m i e n k y

michalovčan informuje

spoločenská rubrika
navŽdy sme sa rozlúčili s tÝmito občanmi nášho mesta

Anna Girovská, 89-ročná

Michal Šamuľak, 80-ročný

Juliana Garbinská, 66-ročná

Andrej Šuc, 75-ročný

Magdaléna Ružinská, 74-ročná

vítame medzi nami našich najmenších:

Denis Štec
Dávid Borko

Veronika Kmecová
Kristián Majdák

Daniel Badžo
Tomáš Ščur

Emma Horňáková

do stavu manŽelského vstúpili tieto snúbenecké páry:

Carsten Rudiger Schiller 
a Mgr. Lenka Homindová

Ondrej Hric 
a Anna Citráková

Ing. Alexander Hinďoš 
a Daniela Živčáková

Dňa 18. októbra 2009 uplynie 10 rokov 
od chvíle, kedy navždy odišiel 

náš milovaný otec a dedko

jÚlius hudák

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku 

manželka, dcéra a syn s rodinou

Čas plynie ako tichej rieky prúd 
a kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 12. októbra uplynuli dva roky
od smrti nášho milovaného manžela, 

otecka a dedka

jáNa ChvostaĽa
S láskou spomínajú manželka, 

dcéra s rodinou, zať a vnuk.

Dňa 29. augusta 2009 nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a brat

juraj ŠeBa
Týmto chceme poďakovať všetkým 
príbuzným, známym, ktorí ho prišli 

vyprevadiť na poslednej ceste.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.
manželka, syn a dcéra s vnúčatami

Po tridsiatich ôsmich rokoch sa začiatkom septembra stretli absolventi 
Strednej ekonomickej školy v Humennom. Stretnutie bolo organizova-
né v našom meste v príjemnom prostredí jednej z michalovských rešta-
urácií. Študenti spomínali na študijné roky 1967 – 1971 a takto pripra-
vovali stretnutie v roku 2011, kedy oslávia svoje 40-ročné výročie.

Natália Hurová

vypisuje výberové konanie na funkcie:

finančný poradca, finančný manažér
pre oblasti MICHaLoVCE, HUMEnnÉ, SoBRanCE, KRÁĽoVSKÝ CHLMEC

 
Požadujeme:  -  minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
                          -  cieľavedomosť, komunikatívnosť, flexibilitu
                          -  schopnosť vytvorenia a vedenia tímu
                          -  práca vo finančníctve alebo v priamom predaji je výhodou
 
Ponúkame:   -  perspektívnu prácu v renomovanej a stabilnej finančnej spoločnosti
                          -  možnosť kariérneho  a profesionálneho rastu
                          -  nadpriemerný a motivujúci finančný príjem
                          -  profesionálne bezplatné zaškolenie
                          -  vysokú profesionalizáciu v oblasti financií ako je: stavebné sporenie, úverové produkty,
   finančné produkty s krátkou dobou viazanosti, životné poistenie, investičné životné poistenie,  
  neživotné poistenie, poistenie motorových vozidiel 
Žiadosti a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., agentúrne riaditeľstvo, 
Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, mail: jkridla@wustenrot.sk, tel.: 0915762505, 057/7757583, fax: 057/7883780

Nástu
p:

 októ
ber –

 november 2
009 !!! Nečakajte, že práca príde 

za Vami - Vy príďte za ňou !!!

Komorné zoskupenie Qua-
sars Ensemble vzniklo v roku 
2008 ako prirodzená reakcia 
na dlhoročnú vzájomnú ume-
leckú činnosť jeho členov, kto-
rí už niekoľko rokov pôsobia 
na slovenskej, ale aj zahraničnej 
hudobnej scéne sólovo či v zo-
skupeniach ako: Zwiebelovo 
kvarteto, Melos – Ethos En-
semble, Ensemble LUX, Sloven-
ský komorný orchester Bohdana 
Warchala, Orchester Slovenské-
ho rozhlasu a iné. Súbor dis-
ponuje špecifickým zložením, 
ktoré determinujú konkrétni, 

vzájomne sa inšpirujúci umelci 
s vlastnou spoločnou predstavou 
o interpretácii hudby všetkých 
uplynulých období, ktorú chcú 
stavať do aktuálnych konfrontá-
cií.V Michalovciach sa vám ten-
to súbor predstaví v rámci 34. 
ročníka Michalovskej hudobnej 
jesene 16. októbra o 18.00 hod. 
vo Veľkej sále MsKS. Súbor vy-
stúpi v zostave: Andrea Bošková 
– flauta, Peter Mosorjak – husle, 
Peter Zwiebel – viola, Andrej 
Gál - violončelo.

Všetci ste srdečne vítaní.
M. Tomková

hudobná jeseň

Deti sa už od najútlejšieho 
veku dostávajú do priameho kon-
taktu s dopravnými situáciami. 
Pre ich bezpečnosť je dôležité 
naučiť ich základným pravidlám  
správania účastníkov cestnej 
premávky, a tak predchádzať ne-
hodám. Z toho dôvodu učiteľky 
materskej školy na Okružnej ulici 
- I. Fuleková a I. Sopociová vypra-
covali projekt „Hravá autoškola”, 
zameraný na dopravnú výchovu 
deti predškolského veku. Predlo-
žený projekt zriaďovateľ Mestský 

úrad Michalovce schválil a posky-
tol finančnú dotáciu na zakúpenie 
pomôcok (reflexné vesty, prilby, 
bicykle, dopravné značky). Tep-
lé dni a úprava školského dvora 
umožnili spustiť projekt už kon-
com septembra. Priamo v teréne 
sú deti motivované k bezpečnému 
pohybu na chodníkoch, skúšajú 
si bezpečnú jazdu na bicykloch, 
oboznamujú sa s vhodným sprá-
vaním na ceste a získavajú poznat-
ky o poskytovaní prvej pomoci. 

G. Sokologorská

veselá autoškola

Slnečný september sme vy-
užili  s deťmi v MŠ J. Švermu 8 
na uskutočnenie celodenného 
výletu na Morské oko. Národná 
prírodná rezervácia Morské oko 
poskytuje na tejto ekologickej vy-
chádzke učiteľkám možnosť pl-
nenia množstva špecifických cie-
ľov predprimárneho vzdelávania. 
Deti sa už pár dní pred odcho-
dom oboznamovali so životom 
a správaním v lese. A tak priamo 
v nádherných bukových lesoch 
určovali niektoré pozorovateľné 
spojitosti medzi  rastlinnou a ži-
vočíšnou ríšou, opisovali a rozli-
šovali stromy a kríky, zdôvodňo-

vali ich odlišnosti. Zároveň po-
znávali zložky živej a neživej prí-
rody. Keďže sme ,,Materská škola 
v pohybe“, dôležite bolo pre deti 
fyzicky zvládnuť túto turistickú 
vychádzku, modifikovať pohyb 
v zmenených podmienkach, po-
hybovať sa v čistom, zdravom 
prostredí a zaujať ochranárske 
postoje k prírode. Po desiatovaní 
na tráve sa deti ešte vynadívali 
pri vode na pstruhov, vyzbierali 
odpadky a s červenými líčkami 
a plné poznatkov odišli autobu-
som na obed do Remetských Há-
mier a neskôr do MŠ.

Bc. Daniela Blašková

eko-vychádzka

B l a h o ž e l a n i a
Dňa 21. októbra 2009 sa dožije

 jubilejných 40. narodenín

joZeF urBaN

Ku krásnemu výročiu blahoželá mama,
 manželka Drahoslava, syn Martin 

a dcéra Monika.
Pripájajú sa bratia Laco a Peter 

s rodinami.

Dňa 28. septembra 2009 sa dožila 
jubilejných 80. narodenín

Mária BedNárová
K tomuto vzácnemu jubileu jej srdečne 

a s láskou blahoželajú
dcéra Viola s manželom Jožom, 

vnučky Ingrid a Lucka z ďalekého
Anglicka jej posielajú veľa bozkov. 
Zároveň jej blahoželá celá rodina.
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 šport – inzercia

ponuka práce

• Ponúkam prácu v ČR ako zatepľovač, aj partie. 250,- CZK/m2.
 Kontakt: 0948 401 355
• Obchodná spoločnosť so sídlom v Michalovciach prijme do 

TPP servisného technika a manažéra.
 Požadujeme: odborné elektrotechnické vzdelanie, vedomosti 

a prax v oblasti slaboprúdovej techniky, bezúhonnosť, flexibil-
nosť, vodičský preukaz skupiny „B“, bydlisko v Michalovciach, 
resp. blízkom okolí

 Ponúkame: flexibilný pracovný čas, služobný telefón, služobné 
vozidlo, adekvátne platové ohodnotenie

 Bližšie informácie: 0905 647 032, 056/642 0512,-3
• Prijmeme na spoluprácu realitných maklérov /možnosť zauče-

nia/. Štruktúrovaný životopis s motivačným listom zaslať na: 
mruzova@realitymp.sk Informácie 0905 835 473

• Práca pre ženy, aj aktívne dôchodkyne. Kontakt: 0904 029 345, 
0903 714 410, 0915 905 316

kúpa – predaj – prenájom
•  Na prenájom v centre Michaloviec nebytové priestory 50 m2. 

Telefón: 0915 864 655
• Predám alebo prenajmem stavebný pozemok – Močarany 5 000 m2, 

0915 864 655.
• Predám pšenicu 1q á 10 € tohtoročná úroda alebo vymením za 

poľnohospodárske stroje, prípadne za niečo iné. Ponúknite. Te-
lefón: 0904 118 264

• Predám zrno z tohtoročnej úrody. Cena dohodou.
 Kontakt: 0908 266 649 
• Predám čistokrvné šteniatka „labradora“, biele – čokoládo-

vohnedé bez papierov. Odber možný ihneď. Kontakt: 0907 931 
724

malý oznamovateľdva tÝŽdne v športe
basketbal

1. Bk – lB s. N.ves
Extraliga juniorov - 6. kolo, 18. 10. 2009, 10. 00 hod.

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

1.Bk-d – daNax koŠiCe
I. liga junioriek - 4. kolo, 24. 10. 2009, 16. 00 hod.

1. Bk-d – s. N.ves
I.liga junioriek - 5. kolo, 25. 10. 2009, 10. 00 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0902597990

Futbal
MFk ZeMplíN – Fk s.N.ves

I. LS/MŽ - 11. kolo, 17. 10. 2009, 10. 00 hod. a 12. 00 hod.

MFk ZeMplíN – kaC jedNota koŠiCe
I. LS/MŽ - 12. kolo, 24. 10. 2009, 10. 00 hod. a 12. 00 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

MFk ZeMplíN – Fk prievidZa
I. liga mužov - 14. kolo, 24. 10. 2009, 14. 00 hod.

Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

Fk topoĽaNy – vyŠNé opátske
III. liga mužov - 14. kolo, 25. 10. 2009, 10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037

hádzaná
hak – tatraN preŠov a,B

KM M/SŽ - 5. kolo, 17. 10. 2009, 9. 00 hod. a 10. 00 hod.

hak- hk slovaN levoča
KMSŽ - 6. kolo, 24. 10. 2009, 10. 00 hod.

Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

hk iuveNta B – MŠk vraNov
KMSŽ - 6. kolo, 24. 10. 2009, 11. 00 hod.

hk iuveNta – tj ZáhotraN seNiCa
I. LS/MD - 7. kolo, 24. 10. 2009, 13. 00 hod. a 15. 00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

Už teraz môžete využívať 
špičkové služby od T-Comu na 
najmodernejšej optickej sieti 
aj v Michalovciach v lokalitách 
SNP, Západ, Východ, Stráňany 
a Juh.

www.t-com.sk    0800 123 456    T-Centrum

Dostupnosť služieb si overíte na www.t-com.sk.
Prístupová rýchlosť 80 Mbit/s platí pre program Optik 4.
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hak – MhC Bardejov
I. LSD - 8. kolo, 24. 10. 2009, 14. 30 hod.

Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

ĽadovÝ hokej
hk dukla – hk trNava

I. liga mužov - 14. kolo, 18. 10. 2009, 17. 00 hod.

hk dukla – hC 46 Bardejov
I.liga mužov - 15. kolo, 23. 10. 2009, 18. 00 hod.

Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905300695

plávanie
plaveCká ŠtaFeta Miest sr 2009

Žiactvo, dorast, dospelí, 26. 10. 2009, 9. 00 hod. - 12. 00 hod. 
16. 00 hod. – 18. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342, 0917650912

soFttenis
i. ročNík liGového pohára vo ŠtvorhráCh

muži, mix, 18. 10. 2009, 8. 00 hod.

o pohár priMátora Mesta
II. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov-

1. kolo, 27. 10. – 30. 10. 2009   
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342, 0917650912

 

stolnÝ tenis
Škst a – stk lučeNeC

I. liga mužov -3. kolo, 24. 10. 2009, 10. 00 hod.

Škst a – riMavská soBota a
24. 10. 2009, 16. 00 hod.

Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

volejbal
o pohár priMátora Mesta

II.ročník mestskej volejbalovej ligy chlapcov SŠ-2. kolo, 
22. 10. 2009, 14. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342, 0917650912


