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Práce v týchto uliciach sa 
budú robiť postupne. Ako prvá 
bude realizovaná ulica Pasáž. Po 
jej ukončení sa začne s obnovou 
Ulice Sama Chalupku a ako po-
sledná sa bude rekonštruovať 
Duklianska ulica. V rámci rege-
nerácie týchto ulíc budú svoje 
investičné zámery realizovať aj 
vlastníci jednotlivých podzem-
ných vedení, t. j. Východoslo-
venská vodárenská spoločnosť, 
a.s., UPC Boadband Slovakia, 
s.r.o. a Slovak telekom, a. s. 

V rámci obnovy satelitných 
uličiek sa opravia miestne komu-
nikácie, bude sa realizovať rekon-
štrukcia resp. výstavba nových 
chodníkov, drobná architektúra, 
sadové úpravy a rekonštrukcia 
a výstavba nového verejného 
osvetlenia. Zároveň sa obnovou 
ciest a chodníkov zabezpečí bez-
bariérový prístup pre zdravotne 
postihnutých. 

Po realizácii projektu bude 
zrekonštruovaných takmer 
8300 m² plôch verejných pries-
transtiev, z toho 2312 m² chodní-

kov pre peších o dĺžke 843,31 m, 
opraví sa 3155 m² parkovísk 
a miestnych komunikácií o dĺž-
ke 461,5 m, bude vytvorených 29 
nových parkovacích miest z cel-
kového počtu 128, zrekonštru-
ovaných 1215 m² plôch verejnej 
zelene, vysadených 232 stromov 
a krov, vytvorí sa estetické pro-
stredie so štyrmi novými druh-
mi prvkov drobnej architektúry. 
Nezanedbateľné je aj zvýšenie 
bezpečnosti pre peších, cyklistov 
aj motoristov rekonštrukciou 
a vybudovaním nového osvetle-
nia a nových povrchov. 

Rekonštrukciou satelitov 
centrálnej mestskej zóny sa 
vytvorí jednotná estetická od-
dychová zóna pre stretávanie 
a komunikáciu občanov, vhod-
ná pre kultúrne a spoločenské 
podujatia pre všetkých obyva-
teľov i návštevníkov mesta. Celá 
rekonštrukcia je navrhnutá tak, 
aby kontinuálne nadväzovala na 
existujúce Námestie oslobodi-
teľov a tvorila jednoliaty celok. 
Realizáciou projektu získa cen-

trum mesta jednotnú atraktívnu 
podobu. 

Zhotoviteľom stavby je spoloč-
nosť Eiffage Construction Sloven-
ská republika, s.r.o., Bratislava.

S prácami na regenerácii uli-
ce Pasáž sa začalo 12. marca. Ako 
prvá svoj investičný zámer - re-
konštrukciu vodovodu a vodo-
vodných a kanalizačných prípo-
jok realizuje VVS, a.s.. Po ukon-
čení tejto časti sa rozbehnú práce 
na samotnej regenerácii ulice. 

Termín ukončenia výstavby 
všetkých troch ulíc je najneskôr 
do 12 mesiacov od nadobudnu-
tia účinnosť zmluvy o dielo t.j. 
do februára 2013.

Financovanie tohto projektu 
je zabezpečené z operačného 
programu ROP. V rámci druhej 
výzvy získalo Mesto nenávratné 
finančné prostriedky vo výške 
938 883,30 € na regeneráciu kol-
mých ulíc na námestie. V pro-
cese realizácie verejného obsta-
rávania bola vysúťažená cena za 
stavebné práce 479 999,90 €. 

Ing. Iveta Palečková

Začala sa rekonštrukcia 
satelitných uličiek
Mesto Michalovce v týchto dňoch začalo so stavebnými prácami 
na rekonštrukcii troch ulíc, ktoré vedú do centrálnej mestskej zóny. 
ide o kolmé ulice na námestie osloboditeľov – ulica sama chalupku, 
Duklianska ulica a Pasáž. Budú revitalizované v rámci projektu 
regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce. celkové náklady 
predstavujú sumu takmer pol milióna eur. 

Páter Miroslav Konštanc 
Adam OP sa narodil v Micha-
lovciach. Po gymnaziálnych štú-
diách v rodnom meste absolvo-
val štúdium na Vysokej škole ve-
terinárskej v Košiciach. Tri roky 
pracoval ako veterinárny lekár, 
bakteriológ a hygienik potravín. 
V roku 1989 vstúpil do tajného 
noviciátu rehole dominikánov 
a absolvoval filozoficko-teologic-
ké štúdium na Cyrilometodějskej 
teologickej fakulte Palackého 
univerzity v Olomouci. Po svojej 
kňazskej vysviacke 24. júna 1995 
pôsobil ako kaplán študentov 
Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave. Neskôr absolvoval licen-
ciátne a doktorandské štúdium 
kánonického práva na Pápežskej 
univerzite sv. Tomáša Akvinské-

ho v Ríme. Od roku 2001 pôsobil 
päť rokov ako provinciál Rehole 
dominikánov na Slovensku. Zá-
roveň bol odborným asistentom 
kánonického práva na Teologic-

kej fakulte Trnavskej univerzity v 
Bratislave, neskôr aj na Teologic-
kom inštitúte sv. Tomáša Akvin-
ského v Kyjeve. V októbri 2005 
bol vymenovaný za profesora 
na Fakulte kánonického práva 

Pápežskej univerzity v Ríme. 
Už šesť rokov je sudcom Prvej 
inštancie Interdiecézneho tribu-
nálu Rímskej diecézy a ostatných 
diecéz Lazia. Od roku 2009 je 
komisárom Kongregácie pre ná-
uku viery a takisto Kongregácie 
pre inštitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského živo-
ta v Ríme. V decembri 2009 bol 
vymenovaný za dekana Fakulty 
kánonického práva a prorektora 
Pápežskej univerzity sv. Tomáša 
Akvinského v Ríme. 

Dňa 26. marca 2012 bol vy-
menovaný za rektora Pápežskej 
univerzity sv. Tomáša Akvinské-
ho v Ríme.

Srdečne blahoželáme a vypro-
sujeme veľa síl pri vykonávaní 
tejto náročnej služby.                 rr

Prvý slovák rektorom 
pápežskej univerzity
slovenský dominikán, náš rodák a čestný občan mesta Michalovce – profesor 
Miroslav konštanc adam – bol v závere marca vymenovaný za rektora 
Pápežskej univerzity sv. tomáša akvinského (angelicum) v ríme. Je prvým 
slovákom, ktorý kedy bol rektorom niektorej pápežskej univerzity. TaZS Michalovce 

oznamujú, 
že sa uskutoční

Dražba
predajných miest

na tržnici a trhoviskách  
pre predaj zeleniny, 

ovocia a kvetov

3. 5. 2012 (štvrtok) 
o 13.00 hod.

v zasadačke TaZS, 
Partizánska 55

TaZS Michalovce 
oznamujú, 

že sa uskutoční

Dražba
predajných miest

na tržnici 
pre predaj 

priemyselného tovaru

4. 5. 2012 (piatok) 
o 13.00 hod.

v zasadačke TaZS, 
Partizánska 55

V dňoch 16. – 27. 4. 2012 vždy o 17.00 hod. sa v meste Micha-
lovce budú konať zhromaždenia obyvateľov mesta. Uskutočnia 
sa  v  jednotlivých  volebných  obvodoch  podľa  spracovaného 
harmonogramu v každom zo šiestich obvodov samostatne. 

Hlavným  bodom  programu  bude  doterajšie  plnenie  Prog-
ramu  rozvoja  mesta  na  roky  2011  –  2014  a  diskusia  občanov 
a volených predstaviteľov mesta, smerujúca k aktuálnym prob-
lémom mesta a jeho občanov. 

Pozvánka na zhromaždenia obyvateľov mesta

Dátum Volebný obvod Miestnosť

16. 4. I. Centrum MsKS – malá zasadačka

17. 4. II. Východ III. ZŠ, Moskovská 5

18. 4. III.  Juh IV. ZŠ, Komenského 1

19. 4. VI. Kapušianska SOŠT, Kapušianska 4

20. 4. V. Stráňany SOŠT, Partizánska 1

25. 4. VI. Močarianska  Močarianska č. 119 – bývalá MŠ 

26. 4. IV. Západ, Sever II. ZŠ,  J. Švermu 

27. 4. VI. Topolianska  TOPO-life, Topolianska 168 

Trinásteho piatok – pranostiky tvrdia, 
že takto spojená 13-nástka s dňom piatok 

prinesie nešťastie. 
Nemusí to však byť pravda. 

Tento piatok nás všetkých, ľudí dobrej vôle, 
Liga proti rakovine  

pozýva pripojiť sa k darcom na pomoc chorým. 
Žltý narcis – neopakovateľný symbol jari a nádeje 

bude pre každého darcu odmenou.  

  redakcia Michalovčana

Privítali sme 
našich hrdinov
Na Námestí osloboditeľov sme 30. mar-
ca privítali 148 vojakov, našich hrdinov, 
s pompou a slávou, akú si skutočne za-
slúžili. Od septembra minulého roku, 
niektorí už od júna, hrdo reprezentovali 
Ozbrojené sily SR v najnáročnejšej vojen-
skej operácii súčasnosti – ISAF Afganis-
tan. Medzi vojakmi, ktorí sa vrátili z ná-
ročnej misie v Afganistane, bol aj Micha-
lovčan Marcel Harman (na snímke).



�

V meste Michalovce sa stalo pre nás už prirodzené, že vedenie mes-
ta usporadúva v pravidelných intervaloch verejné stretnutia s občan-
mi. Je to naša snaha oboznámiť občanov s aktuálnym dianím v mes-
te. Primátor podáva informáciu za prítomnosti vedúcich predstavi-
teľov mestských organizácií. Na týchto podujatiach sa zúčastňujú aj 
vedúci jednotlivých odborov mestského úradu a príslušní poslanci za 
uvedený volebný obvod. Verejné stretnutia sa začnú 16. apríla o 17. 
hodine vo volebnom obvode č. 1 (Centrum) v zasadačke mestského 
kultúrneho strediska. Budú sa konať postupne po jednotlivých voleb-
ných obvodoch až do 27. apríla. Harmonogram jednotlivých stretnu-
tí je uverejnený v Michalovčanovi a aj na internetovej stránke mesta. 
Tieto stretnutia však neslúžia len k informovaniu občanov. Vedenie 
mesta prejavuje aj touto formou záujem o komunikáciu s občanmi. 
V druhej časti stretnutia očakávame podnety od občanov. Tie môžu 
byť bez tematického obmedzenia. Podnety občanov považujeme za 
veľmi dôležitú súčasť námetov pre zlepšenie podmienok života obča-
nov v meste a zlepšenie práce samosprávy. Nápady a námety nemu-
sia byť iba z bezprostredného okolia občanov. Zaujímajú nás aj širšie 
záležitosti, ktoré môže vedenie mesta použiť pri komunikácii s inými 
orgánmi a organizáciami. Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi 
s vedením mesta iste prinesie obojstranný prospech. Iba kultivovaná 
komunikácia môže nasmerovať aktivity k riešeniu najpálčivejších 
problémov. Iste ani po tomto stretnutí nevyriešime všetky problémy. 
No pre vedenie mesta je dôležité poznať ich vnímanie občanmi. Na 
základe poznania je možné hľadať efektívne riešenia. Tešíme sa na 
plodné stretnutia a vzájomné pochopenie.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora  

z pera viceprimátora

Verejné stretnutia  
s občanmi

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Hosť: Lukáš Očenáš, 

majster sveta v účesovej tvorbe
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
z predstavenie FARÁR Z (M)ARSU, 2. časť

denne od soboty o 14.00 hod.

aktivity primátora
2. 4.  rokovanie k príprave osláv 100 rokov futbalu v našom meste
2. 4.   rokovanie s predstaviteľmi COOP Jednota
3. 4.  rokovanie mestskej rady
4. 4.  zasadnutie Rady seniorov
4. 4.  rokovanie Školskej komisie VÚC Košice
5. 4.  porada primátora
6. 4.  účasť na ekumenickom pašiovom sprievode
11. 4.  zasadnutie republikovej Rady ZMOS v Bratislave
12.4.  zasadnutie Rady ZMOS Zemplín- michalovský región
12. 4.  rokovanie predsedov komisií KSK v Košiciach
13.4.  rokovanie k marketingovej stratégii Mesta
13. 4.  slávnostné uvedenie do prevádzky 3D kina

z pirka Andriša zo Straňan
Na Žeľeni štvartok večar, medži poštu, našol mi u schrankoj da-
kus pochibnu kartku zos takim naškrabanim pisaňom, že mi doma 
mušel užac zvečšovaci sklo, žebi mi to much prečitac. Zos čarkami 
na pisaňe adresi, u rohu na ňej bulo čarnim rjadňe vitlačeno „Pra-
ci česť“ zos hvizdu. Podľa toho pisaňa mi takoj znal, skadzi vitor 
duje, reku, to bizovňe pisaňe sušida Miža Rašpeľa. Stalo tam:
„Andriš, vinčujem ci, i calej tvojej široko-daľeko rozcahnutej ro-
dziňe, vešeľi veľkonočni švjatki, veckaľ takoj začatkom maja, na 
tvojim obľubenim Podvihorlatskim maratone, veľo športovich za-
žitkov. Toho roku vež zo sobu z domu ňe jeden, aľe dva chľebi zos 
šmaľcom a cibuľu, bo veľka polovka tich, co pridu behac, pribehňu 
až gu večaru, žebi ši nevihladnul. U maju maš menini i narodzeňi-
ni, veľo zdravička ci vinčujem. Vinčujem i požehnani Šviatky križa 
(Nanebestupeňe pana) i pokojni Rusadľe (Švetodušňi švjatki) i pri-
jemnu dovoľenku, bez chočjakej balamuti, co už tricecpejc roki tra-
viš u zahradze blisko varoša. U dobrej naladze ci vinčujem prežic 
i naš ľetňi zempľinski jurmarok, žebi še hlavňe z nim vidaril i treci 
ročnik mihaľovskich fotbalovich majstrovstvoch bavjačov nad pej-
dzešat roki, co ši založil, a toho roku budze še hrac na Sidlisku 
„Vichod“. I ščeštlive vjanočni švjatki a už kec ci pišem, bo ňeznam 
o keľo podražeju kartki i pošta, ta i radostňi Novi rok 2013.
„Mižu, dzekujem ci uprimňe cez toti našo varošski novinki, tak bi 
še malo šetric na každim kroku, inšak bi to vižiralo“.
„No neľubce takoho čľeveka!“ Co še nestalo, može še stac! Šicko 
dobre, mojo rodaci.

Predstavujeme mestskú políciu

Ulice – Partizánska, 
Nad Laborcom, Rybárska, 
M. Gerbu, A. Hrehovčíka, 
Konečná, M. Kukučína, 
Školská, Starolaborecká, 
M. Bónu, Športová, 
Vinianska cesta, Lúčna, 
J. Borodáča, Vila Real, 
M. Benku, J. Fándlyho, 

E. Uhra, Krátka, Višňová, 1. mája, Úzka, 9. mája, S. Tomášika, 
Široká, Dr. V. Clementisa, P. Horova, L. Novomeského, Lipová, 
Borovicová, Topoľová, Brezová, Liesková, Sosnová, Jedľová, 
Smreková, Brestová, SNP, Š. Fidlíka, Sídl. SNP

inšp. Štefan Štefan ml. inšp. Michal Hajdučko

Občania sa môžu na týchto policajtov obracať vo veciach, ktoré majú 
v kompetencii mestskí policajti počas náhodných stretnutí, alebo ich 
osobne navštíviť na oddelení MsP na Ul. duklianskej č. 4. Pokiaľ svoje 
požiadavky oznámia na oddelení MsP, tieto budú príslušným policaj-
tom tlmočené a sú povinní sa nimi zaoberať a promptne ich riešiť.

JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP

Od 1. januára 2012 príslušníci MsP Michalovce vykonávajú 
službu podľa nového členenia a to tak, že mesto je rozdelené do 6 
služobných obvodov a do každého služobného obvodu sú pride-
lení konkrétni policajti, ktorí tam budú vykonávať obchádzkovú 
a hliadkovú službu s tým, že za zverený obvod aj zodpovedajú. 
V predchádzajúcich číslach Michalovčana sme vám predstavili 
prvé dva obvody, dnes prinášame informácie o obvode č. 5.

o B v o D  č .  5

ml. inšp. Ľuboslav Stanko

Marec býva mesiacom, kedy 
sa príroda prebúdza do novej sily. 
No nielen ona ukazuje svoju tvár. 
Moc demonštrujú aj živly – oheň, 
vietor, voda. Keď sa začiatkom 
týždňa rozfúkal priam „tatrans-
ký“ vietor, stromy v okolí našej 
Základnej školy, Školská 2 v Mi-
chalovciach vyzerali, akoby sa 
už-už chceli oprieť o naše strechy. 
Ohrozovali nielen budovy, ale aj 
zdravie a životy našich žiakov, 
zamestnancov a širokej verejnos-
ti. Obrátili sme sa na číslo 150  

Hasičského a záchranného zboru 
v Michalovciach, ktoré je v mno-
hých prípadoch číslom záchra-
ny. Veľmi rýchlo a profesionálne 
nám pomohli s úpravou korún 
našich vysokých stromov. Dnes 
už prerastené konáre neohrozu-
jú nikoho – ani zdravie ľudí, ani 
strechy našich budov. Hasičské-
mu a záchrannému zboru v Mi-
chalovciach ďakujeme. Vieme, že 
za číslom 150 sa skrýva profesi-
onalita, spoľahlivosť a ochota.

K. Kamasová

Z poslaneckých interpelácii
riešenie interpelácií poslancov predložených 
na viii. zasadnutí MsZ Michalovce 21. februára 
2012. 

ing. Michal stričÍk, PhD.:
1. V súčasnosti je vo finálnej fáze rekonštrukcia malometrážnych 
bytov na Ul. obrancov mieru s tým, že na fasáde, ktorá je orien-
tovaná na Masarykovu ulicu, prebiehali stavebné práce v mesiaci 
december. Myslím si, že tieto práce boli prevedené v nevhodnom 
čase, v nevhodnom termíne, čo sa preukázalo na farebnej rozliš-
nosti a nerovnosti tej fasády a myslím si, že by bolo vhodné na 
tieto veci upozorniť zhotoviteľa a dať ich do poriadku. 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstav-
by, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zobral na 
vedomie danú informáciu a zaviazal zhotoviteľa stavby, aby problém 
odstránil. 

2. Keď prichádzame na parkovisko pri mestskom kultúrnom stre-
disku, my vieme, že v nedávnej dobe bola presťahovaná rampa 
alebo posunutá rampa. Od pôvodnej rampy na súčasné stanovis-
ko rampy je uložený kábel v zemi s tým, že vplyvom poveternost-
ných vplyvov chránička alebo kryt, v ktorom bol uložený kábel, 
je narušený. Ja neviem, či je to živý kábel alebo nie, ale chcel by 
som poprosiť pracovníkov TaZS, aby buď ak je to nefunkčný kábel 
ho odstránili, alebo ak je funkčný, ho zaistili, aby v prípade ak je 
tam elektrické napätie, nedošlo či už k poškodeniu alebo k nejakej 
zdravotnej ujme, jednak aby boli chránené technické zariadenia, 
prípadne zdravie ľudí. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Vaša pripomienka je opodstatnená, avšak realizovať opravu vami 
spomínaného miesta budeme môcť až po spustení obaľovačky as-
faltovej zmesi do prevádzky. Uisťujem vás, že momentálne nehrozí 
žiadne nebezpečenstvo, napriek tomu okamžite prijmeme opatrenia, 
aby sme eliminovali prípadné riziká.

3. V súčasnosti je mi jasné, že nedá sa zhotoviť, ale aj z dôvodu 
pomerne častej diskusie na komisii dopravy chcem upozorniť na 
nevyhnutnosť jednak prípravy mesta Michalovce, ako aj preve-
denie vodorovného dopravného značenia v čase, keď to umožnia 
klimatické podmienky. Jednoducho, na viacerých miestach toto 
značenie absentuje, prípadne aj keď bolo urobené, a to častokrát 
dvakrát, trikrát, či už išlo o prechody pre dôchodcov alebo, dá sa 
povedať, deliace čiary, vplyvom menej kvalitného náteru tieto veľ-
mi rýchlo z ciest vymizli. 
Aj na základe upozornenia polície z okresného riaditeľstva to 
spôsobuje jednak problémy pri cestnej premávke, ako aj v prípa-
de nejakých dopravných nehôd, kde je problém identifikovať, kto 
spôsobil dopravnú nehodu. Takže jednoducho tu upozorňujem 
na to, aby sme sa včas pripravili a keď to poveternostné podmien-
ky dovolia, aby sme mohli urobiť náter vodorovného dopravného 
značenia v našom meste. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Napriek našej snahe nie je vodorovné dopravné značenie na poža-
dovanej úrovni. Okamžit, ako to poveternostné podmienky dovo-
lia, budeme realizovať obnovu vodorovného dopravného značenia 
dodávateľským spôsobom. Po realizácii uvidíme, či prinesie žela-
teľný efekt. 

pokračovanie v ďalšom čísle

číslo, na ktoré 
sa dá spoľahnúť

V utorok 3. apríla sa v zasadač-
ke mestského úradu uskutočnilo 
rokovanie mestskej rady s týmto 
programom rokovania: záverečný 
účet Mesta Michalovce za rok 2011 
predkladala Ing. Oľga Bereznani-
nová, výročnú správu o činnosti 
TaZS za rok 2011 predkladal Ing. 
Július Oleár, výročnú správu o čin-
nosti MsKS Michalovce za rok 2011 
predkladala PhDr. Milada Tomko-
vá, rozpočtové opatrenie č. 1 pred-
kladala Ing. Oľga Bereznaninová, 
návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS 
na rok 2012 predkladala PhDr. 
Milada Tomková, návrh na po-
skytnutie dotácií z rozpočtu Mesta 
Michalovce v roku 2012 predklada-
la PhDr. Jana Machová, návrh vše-
obecne záväzného nariadenia MsZ 
v Michalovciach o rozsahu posky-
tovania sociálnych služieb, o spôso-
be a výške úhrad za sociálne služby 
v meste Michalovce predkladal 
JUDr. Gabriel Dorič, zmeny a do-

plnky č. 2 Územného plánu Mesta 
Michalovce predkladala Ing. Anna 
Mrázová, majetkoprávne záležitos-
ti predkladal Ing. Jozef Doležal, sta-
novisko k zriadeniu Súkromného 
centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva a prevencie v meste 
Michalovce v súlade s § 16 ods. 
1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve predkladala Ing. Kata-
rína Poláková, správu o výsledkoch 
kontroly predkladala Ing. Marta 
Bobovníková, delegovanie členov 
do orgánov Zemplínskej oblast-
nej organizácie cestovného ruchu 
a schválenie členského príspevku 
na rok 2012 predkladal Viliam 
Zahorčák, návrh na vstup Mesta 
Michalovce do Občianskeho zdru-
ženia Handball club WinLand Mi-
chalovce predkladal JUDr. Gabriel 
Dorič, návrh programu IX. zasad-
nutia MsZ v Michalovciach pred-
kladala Mgr. Natália Slaninková.

rokovanie 
mestskej rady

V januári 2012 bývalá ko-
alícia schválila tzv. malú novelu 
zákona o sociálnych službách 
zák. č. 50/2012 Z.z., ktorá neprí-
jemne zasiahne občanov býva-
júcich v zariadení pre seniorov, 
v zariadení opatrovateľskej služ-
by, ale aj občanov využívajúcich 
opatrovateľskú službu. Pred-
metný zákon ukladá verejnému 
poskytovateľovi, teda aj Mestu, 
určiť vo Všeobecne záväznom 
nariadení Mesta sumu náhrady 
za sociálnu službu najmenej vo 
výške 50 % oprávnených nákla-
dov (§72 ods. 2 zákona).

Mesto Michalovce doteraz 
určovalo úhradu s prihliadnutím 
na sociálno-ekonomickú situáciu 
v meste a regióne, preto tieto úhra-
dy boli voči ostatnému Slovensku 
a regiónu veľmi nízke. Prijatá no-
vela zákona ukladá Mestu určiť vo 
VZN úhrady, ktoré budú znamenať 
značný zásah do rozpočtov rodín 
užívateľov týchto služieb. V tomto 
období prebieha proces prípravy 
a schvaľovania tohto VZN. Po jeho 
schválení vás budeme postupne 
informovať o nových veciach, kto-
ré zakotvil zák. č. 50/2012.

JUDr. Gabriel Dorič

Pomsta, či mína?

zvieratká na adopciu

Sniežik   
sedem mesačný psík, ktorého 
kruto zabalili do vreca a aj s jeho 
bratom ho vyhodili v lese. Sniežik 
je hravý, priateľský psík maličkého 
vzrastu (5 kg, 27 cm), vhodný do 
bytu aj k domu. Miluje hladkanie, 
prechádzky, bez problémov 
vychádza s inými psami aj 
sučkami. Podmienkou adopcie 
je podpísanie adopčnej zmluvy 
a uhradenie adopčného poplatku. 

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

Snímkou sa vraciame k Ekumenickému pašiovému sprievodu, ktorý sa 
tak ako každý rok, aj tentokrát uskutočnil na Veľký piatok na pešej zóne 
v Michalovciach.

VyhLasuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov
obchoDnú verejnú súťaž
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
F)  Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
G) Ul. Pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
H) Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
I)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
J)  Ul. Komenského č. 1 v Michalovciach (Základná škola)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 3. mája 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Juraj Mucha
Timotej Ján Hajník

Bol piatok, 30. marec. Deň, 
ktorý väčšinou vnímame ako po-
sledný deň pred víkendom. Tento 
piatok bol však trochu iný. V tejto 
uponáhľanej dobe, v čase uprato-
vania a nákupov sme sa rozhodli 
priblížiť čas, keď bol na Zemi 
ON. Dramatizáciou Krížovej ces-
ty, ktorú pripravili žiaci Cirkev-
nej základnej školy sv. Michala, 
sme si sprítomnili posledné dni 
nášho Pána Ježiša Krista. Jeho 
poslednú cestu. Aj počasie bolo 
autentické. Hoci  sa približovali 
ťažké mračná, predsa sa sem-tam 

ukázalo slniečko. Dobové obleče-
nie, drevený kríž, náznak bičo-
vania a zvuky pribíjania na kríž. 
To všetko nám, i ľuďom, ktorí sa 
pridali, pomohlo prežiť Kristovo 
utrpenie. Zamyslieť sa nad naši-
mi “krížmi“. Nájsť cestu, ako ich 
zvládnuť. Pochopiť tajomstvo 
Veľkej noci. Osobitné poďakova-
nie patrí Mgr. Kolečavovej a sr. 
Beáte FDC, ktoré zabezpečili 
prípravu detí, i ostatným peda-
gógom, ktorí pomohli zvládnuť 
túto náročnú akciu. 

Mgr. Jana Brandisová

Dramatizácia krížovej 
cesty žiakmi cZš 

Michalovčan informuje...

Blahoželanie
Dňa 18. apríla 2012 
oslávi krásne 70. jubileum 

MAgdAlénA SijArtoVá
Všetko len to najlepšie zo srdca želajú 
sesternica Klára Boženková s rodinou. 
K blahoželaniu sa pripájajú deti a vnúčatá.

Materské centrum Drobec organizuje 

MAJÁLES MC DROBEC
12. mája 2012 (sobota) o 18.00 hod. 
v predvečer sviatku Dňa matiek
v reštaurácii IDEA v Michalovciach.

Vstupné: 25 €/osoba
V cene je prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, nelko nápoj, 
káva, švédsky stôl, živá hudba a malé prekvapenie pre každú ženu...
...a bude aj tombola :-)

Lístky na Majáles budú v predaji po veľkonočných sviatkoch, 
viac info na t. č.: 0948 43 99 88.

Mestské kultúrne stredisko
všetko v teBe MÁM
Občianske združenie Agatangel v spolupráci s MsKS Michalovce vás 
pozývajú na štvrtý výročný koncert gospelovej skupiny Agatangel
14. 4. 2012 o17.00 hod., veľká sála MsKS, vstupné: dobrovoľné
FraGile
vystúpenie vokálnej skupiny
22. 4. 2012 o 19.00 hod., veľká sála MsKS, Vstupné 11€

výstavy
PreMenY ŽenY
KRISTÍNA PAVLUVČÍKOVÁ a GALÉRIE UMĚNÍ PP - ČR
do 8. 5. 2012, malá galéria MsKS 

Program kina centrum
12. – 15. 4. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
Prci, Prci, PrcičkY: stretÁvka 
romantická komédia Premiéra
USA 2012
Digitálna 2D projekcia. Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

15. 4. nedeľa o 16.00 hod.
tintinove DoBroDruŽstvÁ 
animovaná rozprávka
USA 2011
Vstupné: 2 €
Mládeži prístupný Slovenský dabing

17. – 18. 4. streda, štvrtok o 19.30 hod.
ProBuDÍM se včera
Nová česká komédia Premiéra
ČR 2011
Digitálna 2D projekcia. Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

19. – 21. 4. štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
ProJect X
komédia Premiéra
USA 2012
Digitálna 2D projekcia. Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

20. – 21. 4. piatok, sobota o 21.05 hod.
Zlo
horor
SR 2012
Premiéra
Digitálna 2D projekcia. Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenská verzia

23. – 24. 4. pondelok, utorok o 18.30 hod.
titanic 3D
dráma, historický, romantický
Oscarový film sa vracia na plátna kín v 3D
Digitálna 3D projekcia. Vstupné: 6 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Český dabing

25. 4. streda o 19.30 hod.
tu to MusÍ BYŤ 
dráma, komédia Premiéra
FR/TAL 2011
Digitálna 2D projekcia. Vstupné: 2,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

26. – 29. 4. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
BoJovÁ loĎ 
akčný, sci-fi Premiéra
USA 2012
Digitálna 2D projekcia. Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

27. 4. piatok o 17.30 hod.
28. – 29. 4. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
hurÁ Do aFrikY   
animovaný film Premiéra
NEMECKO 2010
Digitálna 3D projekcia. Vstupné: 5 €
Mládeži prístupný Slovenský dabing

V priestoroch Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb 
v Michalovciach sa  pod vede-
ním Bc. Ireny Demčišákovej 28. 
marca 2012 konalo celoškolské 
kolo v maľovaní na telo „BODY-
PAITING“. Súťaže sa zúčastnilo 
12 súťažiacich a 12 modeliek 
študijného odboru kozmetička, 
vizážistka a odevný dizajn pr-
vého až tretieho ročníka. Súťaž 
pozostávala z dvoch kategórii, 
v ktorých trojčlenná komisia ur-
čila tieto umiestnenia: 

Kategória – Prírodný motív
1. miesto: Petronela Končíková 
(III.H)
2. miesto: Lucia Bančejová (II.E)
3. miesto: Belinda Bajuszová (I.E)
Kategória – Tvarový motív
1. miesto: Katka Berciková (III.H)
2. miesto: Júlia Balombiniová (I.E)
3. miesto: Vanesa Miľovčíková 
(II.E)

Cieľom súťaže bolo podporiť 
kreativitu, nápaditosť a precíznosť 
žiakov pri štúdiu daných odborov.

M. Gožová

Bodypaiting

V ZŠ na Ulici T. J. Moussona 
sa 23. marca uskutočnilo krajské 
kolo súťaže olympiáda v ruskom 
jazyku. V tomto roku prebieha 
už jej 42. ročník. Súťaž je previer-
kou nielen vedomostí ale hlavne 
zručností vyjadrovať sa v ruskom 
jazyku. V súčasnosti opäť stúpa 
záujem žiakov o vyučovanie tohto 
jazyka, o čom svedčí aj ich účasť 
na súťaži, kam sa prebojovali iba 
tí najúspešnejší zo základných 
a stredných škôl Košického kraja. 
49 súťažiacich bolo rozdelených 
do šiestich kategórií podľa počtu 
odučených hodín RJ a podľa veku. 

Víťazi jednotlivých kategórií budú 
reprezentovať Košický kraj v celo-
štátnom kole, ktoré prebieha 13. 
a 14. apríla v Bratislave a najús-
pešnejší  z nich aj na medzinárod-
nej olympiáde v Moskve.
Víťazi jednotlivých kategórií: 
A1 Denis Sonoga – ZŠ Čaňa, 
A2 Dominika Jenčiková – ZŠ, 
T. J. Moussona 4, Michalovce, 
A3 Kristián Bunkin – ZŠ, T. J. 
Moussona 4, Michalovce, B1 Sa-
muel Suško – GPH Michalovce, 
B2 Nina Žolnová – GPH Mi-
chalovce, B3 Anna Schnitzerová 
– GPH Michalovce. 

krajské kolo súťaže

V Zemplínskom múzeu 
v Michalovciach sa v roku 2010 
zrodila myšlienka zorganizovať 
vedeckú konferenciu s názvom 
Kresťanstvo v dejinách Zem-
plína v súvislosti s vyhlásením 
Roka kresťanskej kultúry na 
Slovensku. Podporu pri príprave 
konferencie poskytlo organizá-
torom aj mesto Michalovce.

Cieľom celoslovenskej vedec-
kej konferencie bolo zosumari-
zovať poznatky o histórii jednot-
livých náboženských komunít 
slovenskej časti historickej Zem-
plínskej a Užskej župy. Na tejto 
konferencii boli zastúpení ar-
cheológovia, historici, etnografi 
a jazykovedci z múzeí, archívov, 
akademickej obce i Slovenskej 
akadémie vied. V rámci kon-
ferencie, ktorá sa uskutočnila 

v septembri 2010, prednášajúci 
pracovali v troch sekciách a to 
– archeologickej, historickej, ja-
zykovednej a národopisnej. 

Príprava zborníka z tejto ve-
deckej konferencie trvala vyše 
roka. V zborníku sa nachádza 
22 príspevkov, z nich štyri od 
univerzitných profesorov. Na 
príprave diela spolupracovali 
pracovníci Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach s odborníkmi 
z Inštitútu histórie Filozofickej 
fakulty Prešovskej univerzity.

Zborník prináša zosumarizo-
vané poznatky o dejinách kres-
ťanstva na Zemplíne a je to prvé 
odborné sumarizačné dielo o tej-
to problematike na tomto národ-
nostne a konfesionálne bohatom 
území.

Mgr. Tibor Tabak

kresťanstvo 
v dejinách Zemplína

V Zemplínskej knižnici Go-
razda Zvonického sa uskutoční 
krst knihy prozaičky Zemplína 
Heleny Sigullovej. Autorka kni-
hy pochádza z Lastomíra. Hele-
na Sigullová písala od mladosti 
básničky pre najmenšie deti, 
ktoré uverejňovala v rôznych 
detských časopisoch pod pse-
udonymom teta Hemi. Jej vzo-
rom je Ľudmila Podjavorinská. 
Aktívne vydáva svoje knihy od 
roku 1995. Je autorkou 8 lite-
rárnych diel, z ktorých rukopis 
knižky Detský svet v prírode bol 
ocenený na slovenskej literárnej 
prehliadke, ktorú organizovala 
Matica slovenská spoločne so 
Spolkom slovenských spisovate-
ľov. Všetky knižky pre deti vyšli 
aj v braillovom písme. Medzi 

knižné novinky spisovateľky  
pribudla kniha Povesti a báje 
z pradávneho Zemplína, ktorá 
ponúka svojím čitateľom bájky, 
ktoré si rozprávali starenky pri 
priadkach, driapaní peria a sprí-
tomňujú tak mladým zaujímavé 
príbehy plné napätia a zaujíma-
vostí, v ktorých zviditeľňuje svoj 
rodný Zemplín. Súčasťou krstu 
bude prezentácia knihy, čítanie 
povestí a vystúpenie speváckej 
skupiny Klubovianka. Regi-
onálneho podujatia sa zúčastnia 
starostovia obcí, priatelia kníh, 
študenti a členovia Literárneho 
klubu Čriepky, ktorý pracuje pri 
ZKGZ v Michalovciach. Poduja-
tie sa uskutoční 25. apríla o 16.00 
hodine v knižnici.

Váradyová

Povesti a báje

Nedávno skončený rok 2011 
patril v Michalovciach „malia-
rovi Zemplína“ T. J. Mousso-
novi. Počas spomínaného ob-
dobia sa konali v našom meste 
pamätné akcie na pripomenutie 
si tvorby tohto veľkého umelca. 
Základom týchto akcií bolo 100. 
výročie príchodu majstra do 
mestečka na východe Slovenska. 
Jeho životný príbeh a dielo, za-
ujalo občanov žijúcich v dneš-
ných Michalovciach a širšom 
okolí. Po silvestrovskej vernisáži 
na konci predchádzajúceho roka 
Zemplínske múzeum uviedlo 
do života výstavu 142 diel T. J. 
Moussona. Najviac vystavova-
ných obrazov, presnejšie 97 diel 
pochádzalo zo zbierok zosta-
vovateľa výstavy Zemplínskeho 
múzea. Zvyšok dopĺňali zapo-
žičané diela z Východosloven-
ského múzea v Košiciach, Vý-
chodoslovenskej galérie v Koši-
ciach, Tatranskej galérie v Pop-
rade, Šarišskej galérie v Prešove 
a Slovenskej národnej galérie 

V Bratislave a Galérie mesta 
Bratislava. Diela bolo možné vi-
dieť počas troch mesiacov v zá-
padnom krídle Zemplínskeho 
múzea. Dnes už môžeme s is-
totou tvrdiť, že toto vystavenie 
diel maliara T. J. Moussona patrí 
medzi najvydarenejšie výstavy 
v histórii Zemplínskeho múzea. 
Počet návštevníkov prekročil 
aj najsmelšie odhady. Bránami 
západného krídla prešli stovky 
záujemcov a zvedavcov o obra-
zy v prevažnej miere zvečňujúce 
staré Michalovce. Občania žijúci 
v našom meste dali jasný signál 
do budúcnosti, že im nie je ľa-
hostajný tento druh umenia. To 
nám pracovníkom v oblasti kul-
túry dáva motiváciu do ďalšej 
práce. Veľmi radi vás privíta-
me na nasledujúcich výstavách 
a podujatiach v Zemplínskom 
múzeu. Najaktuálnejšie infor-
mácie o najnovšom dianí si kaž-
dodenne viete vyhľadať na www.
zemplinskemuzeum.sk.

M. Urban

návštevy u Moussona

Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov počas upratovania
V dňoch 19. marca až 20. apríla budú v meste Michalovce roz-
miestnené  VOK  pre  občanov  mesta  Michalovce  na  uloženie 
objemného odpadu:

VOK budú rozmiestnené na týchto stanovištiach:
Ul. úzka, Ul. konečná, Ul. Gagarinova, Ul. agátová, Ul. Pri mlyne, Ul. 
topolianska, Ul. vrbovská (otočka), Ul. močarianska (oproti PD), Ul. 
J. Kollára, Ul. P. Jilemnického, Ul. A. Kmeťa, Nábrežie J. M. Hurbana, 
cintorín Topolianska, cintorín Močarianska, cintorín Kapušianska 
V rámci jarného upratovania budú tieto VOK vyvážané pravidelne 
2-x týždenne, a to v pondelok a v piatok. Nakoľko v meste Micha-
lovce prebieha separovaný zber, žiadame občanov, aby biologic-
ky rozložiteľný odpad (konáre stromov, kríky) uložili vedľa VOK. 
Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené výlučne na uloženie ob-
jemného odpadu občanov mesta a nie na odpad, pochádzajúci 
z prevádzok  a objektov  podnikateľov.  Po  20.  4.  2012  budú VOK 
(okrem cintorínov) z týchto stanovíšť stiahnuté.

DARuJTE SVOJE 2 % 
MICHALOVSkEJ nEMOCnICI
Prečo práve nám? Sme občianske združenie založené zamestnancami 
Nemocnice s poliklinikou Michalovce, a.s., ktorého cieľom je, okrem ochrany 
a podpory zdravia obyvateľov aj podpora nákupu zdravotníckej techniky a pomoc 
pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení.

Údaje o nás: IČO: 42245788, Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Zdravie Zemplína, Sídlo: Špitálska 2, 07101 Michalovce

VÝZVA



�

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, 
e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: 
iveta.pazicova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Ľudmila Poláková. Uzávierka príspevkov a fotografií je 
každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. 
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09.

dva týždne v športe...
o pohár primátora mesta
II. ročník mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti 
– 4. kolo, 18. 4. 2012, 8. 30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Basketbal
1. Bk – roŽňava
Východoslovenský pohár kadetov – 11. dvojkolo 
14. 4. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod. 
1. Bk – PoPraD svit „B“
Výchoslovenský pohár kadetov – 12. dvojkolo 
21. 4. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod. 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Florbal
o PohÁr PriMÁtora Mesta
In Frame Team – Grappa team
III. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
13. kolo, 16. 4. 2012, 18.00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFk ZeMPlÍn – JuPie PoDlavice
I. LS/MD U19, U17 – 21. kolo, 14. 4. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
MFk ZeMPlÍn – tJ sPartak MYJava
II. liga mužov – 25. kolo, 14. 4. 2012, 19.30 hod.
MFk ZeMPlÍn – tJ FkvYšné oPÁtske
Majstrovstvá regiónu Východ – 21. kolo, 15. 4. 2012, 10.30 hod.
MFk ZeMPlÍn – MFk tatran liPtovský MikulÁš
II. liga mužov – dohrávka 20. kola, 17. 4. 2012, 19.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFk ZeMPlÍn – 1. Fc tatran Prešov
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 19. kolo
21. 4. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
tJ Močarianska – tJ DruŽstevnÍk  Bracovce
II. B trieda mužov ObFZ – 18. kolo, 22. 4. 2012, 16.00 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758

hádzaná
hk iuventa Jun. – ZlatnÁ 
I. liga žien – 17. kolo, 14. 4. 2012, 14.00 hod.
hk iuventa – tJ hÁZenÍ JinDřichuv hraDec 
WHIL žien – 26. kolo, 14. 4. 2012, 17.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219
hc winlanD – 1.Mhk košice
prípadne 5. štvrťfinálový zápas play-off mužov
15. 4. 2012, 18.30 hod.
hc winlanD – Mšk hlohovec
I. liga mladšieho dorastu – 23. kolo, 21. 4. 2012, 15.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 

Judo
MaJstrovstvÁ vsl. reGiónu 
mladšieho a staršieho žiactva a 2. kolo žiackej ligy
21. 4. 2012, 10.30 hod.
Info: Viliam Kohút, tel.: 0908 362 137

volejbal
vk Michalovce – huMenné
Majstrovstvá oblasti Východ, ženy, juniorky, kadetky
16. kolo, 15. 4. 2012, 10.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185
o PohÁr PriMÁtora Mesta
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých,
II. liga - 21.  kolo, 17. 4. 2012, 18.00 hod.. 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912 

strelectvo
strelecký troJBoJ – kvaliFikačný Pretek
21. – 22. 4. 2012, 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
huMenné – vinné
14. 4. 2012
čatorňa
22. 4. 2012
Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 602
veľký Milič – PochoD Priateľstva
22. 4. 2012
Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243

ZVerejňuje ZáMer
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších zmien a doplnkov
PreNAjAť PriAmym PreNájmom
I.   za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory nachádzajú-

ce sa v objektoch na:
A)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach
B)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach
C)  Ul. okružnej č. 3657 v Michalovciach
II.   za účelom prenájmu, na dobu neurčitú, 2 x 1 m2 fasády objektu na 

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (mimo čelnej steny).
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotno-
právnej lehote, 3. mája 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Vypisuje VýberOVé kONaNie 
Na ObsaDeNie pracOVNej pOZície: 

príslušník mestskej polície – policajt
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti 
s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
b)  osoba staršia ako 21 rokov 
c)  telesná a duševná spôsobilosť
d)  vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e)  znalosť práce s počítačom 
f )  absolvovať  písomný  test,  pohovor  a  overenie  telesnej  a  duševnej 

spôsobilosti,
  (základný  okruh  písomného  testu  -  Ústava  SR,  zákony  o  obecnom 

zriadení, o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a vše-
obecná časť trestného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná 
psychológom; telesná spôsobilosť podľa interných tabuliek - vek, vý-
kon a spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovacími jednotkami) 

Zoznam dokladov ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b) štruktúrovaný  pracovný  životopis  s uvedením  skupiny  vodičského 

oprávnenia a doterajšej praxe
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 3. 5. 2012, do 12.00 hod.  (hmotnoprávna  lehota – žiadosť musí byť 
doručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 
Michalovce  s  označením “Výberové  konanie  príslušník  mestskej  polície 
- policajt”. Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke 
s tým istým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko 
a adresu odosielateľa. 

Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou 
stanovenou  primátorom  mesta,  s  ktorou  budú  uchádzači  oboznámení 
pred začiatkom výberového konania. Na výberové konanie budú pozva-
ní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov 
uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie po-
skytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby 
po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivo-
vané podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

PRIMÁTOR MESTA MICHALOVCE

ZVerejňuje
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

1.  Prenájom pozemku p. E-KN č. 3116 o výmere 197 m2, k.ú. Stráňany 
za účelom užívania – zelená plocha. Minimálna cena v súlade s VZN 
č. 101/2007 je 0,22 €/m2/ročne.

2.  Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 1568/150, k. ú. Stráňany, o výme-
re 160 m2, za účelom využívania na záhradkárske účely. Cena v súla-
de s VZN č.101/2007 za 1 m2 pozemku je 0,22 €/ročne.

3.  Prenájom časti pozemku p. č.3154/1 do výmery 106 m2, ktorý sa na-
chádza  v  lokalite  Ulice  staničnej  v Michalovciach,  na  účely  úpravy 
vstupu do garáži a úpravy verejne prístupných parkovacích miest. 
Cena v súlade s VZN  č.101/2007 je 0,04 €/m2/ročne.  

4. Predĺženie doby nájmu na prenájom časti pozemku p. č. 3842/1 na 
Ulici saleziánov v Michalovciach, za účelom umiestnenia a prevádz-
kovania 2 ks reklamných zariadení. Cena v súlade s VZN č.101/2007 
je 36,85 €/za každý začatý m2 plochy reklamy ročne.  

5.  Prenájom časti pozemku p. č. 682/1, nachádzajúci sa na Ulici J. Hol-
lého v Michalovciach za účelom umiestnenia 1 ks reklamného zaria-
denia o výmere 5,10 x 2,40 m reklamnej plochy.  

Cena v súlade s VZN č.101/2007 je 36,85 €/za každý začatý m2 plochy 
reklamy  ročne.  Znenie  súťažných  podmienok  a lehoty  na  predkla-
danie  cenových  ponúk  v  hmotnoprávnej  lehote  do  3.  mája  2012  do 
12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na inter-
netovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

malý oznamovateľ...
kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž pri bývalom Chempiku s vysporiadaným 

pozemkom. Cena dohodou. Tel.: 0915 656 515
n Predám stavebný pozemok v tichej lokalite blízko centra.  

Tel.: 0944 393 987
n Predám 2-izbový byt 52 m2 s balkónom v OV, Ulica konečná. 

Čiastočne rekonštruovaný. Cena dohodou. Tel.: 0904 554 449
n	Predám garáž s vysporiadaným pozemkom  

na Ulici M. Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0949 172 053
n	Na prenájom 50 m2 v centre Michaloviec.  

Tel.: 0915 864 655
n	Predám 7-izbový poschodový rodinný dom s pozemkom 

1 400 m2 v tichej lokalite – Biela hora. Cena dohodou.  
RK prosím nevolať. Tel.: 0907 481 514

n	Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt v centre mesta 
Michalovce. Tel.: 0902 167 706

n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 
a elektromerom. Tel.: 0940 752 138

rôzne
n	Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom 

technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. 
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050

n	Predám štartér na Škodu Favorit – 1 ks menší + 1 ks 
s prevodovkou. Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273

n	Predám očistené orechy – 3 €/kg. Tel.: 0918 876 616
n	39-ročná matka s 12-očným synom hľadá súrne ubytovanie. 

Zn. Lacno + pomoc v domácnosti. Tel.: 0904 667 004

služby
n	Doučujem matematiku – ZŠ, SŠ, VŠ – 1. ročník.  

Tel.: 0948 059 051
n	Pre podnikateľské subjekty robím účtovníctvo, europrojekty, 

švajčiarske a nórske fondy ... Tel.: 0948 059 051
n	Komplexné účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky 

a poistenie – všetky banky a poisťovne.  
Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu

n	Strechy, sadrokartóny – odborná montáž + materiál.  
Tel.: 0907 922 100, www.cackostav.szm.com

LuCIA 2012
kupón

číslo 2

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, 
ostala len spomienka a žiaľ.

Dňa 31. marca uplynul rok od smrti milovanej

 MArty PAndoščAkoVej
s láskou spomína 

manžel, syn a celá rodina

Dňa 2. apríla uplynul rok, keď nás náhle 
opustil náš drahý taťko a manžel 

SlAVoMír FeňoVčík
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomeňte 
si s nami a venujte mu tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
Anka, Marcel, Slavko a Terezka

Spomienky

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Mária Cupríková, 74-ročná

Anna Lazuková, 80-ročná

Pavel Kuča, 78-ročný

Andrej Ferko, 55-ročný

Dňa 15. apríla uplynie už 15 rokov, 
kedy nás opustil náš milovaný otecko a dedko

 jurAj VAtAhA
Ďakujeme za tichú spomienku.

s láskou spomínajú 
dcéra a syn s rodinami

Svoj most – cez minulosť prešiel 
pred 16-timi rokmi dňa 19. apríla 
náš milovaný otec 

eMil noVák
Dňa 11. mája to bude už 5 rokov, 
keď navždy dopísala knihu svojho života 
i naša milovaná mamka 

ĽudMilA noVákoVá
Čas neúprosne letí ... s tichou spomienkou na 
nich, Vy, tí, ktorí ste ich poznali, 
i my, ich milované a milujúce deti. 
s veľkou a vrúcnou láskou v srdci spomínajú 
dcéra Ľudmila, synovia Stanislav 
a Viliam s rodinami

VyhLasuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov
obchoDnú verejnú súťaž
na prenájom časti pozemku p. C-KN č. 3845/1 vedenej na LV č. 5157 
v k ú. Michalovce, ktorý sa nachádza v zeleni na nároží pri ZUŠ na Ulici 
M. R. Štefánika v Michalovciach, za účelom umiestnenia 1 ks prenosné-
ho MiniBoardu o rozmeroch 3 x 2 m reklamnej plochy. Minimálna cena 
v súlade s VZN č. 101/2007 musí byť dosiahnutá 36,85 €/m2/rok.
Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 3. mája 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30


