
P ri príležitosti Svetového dňa potravín sa 16. októbra uskutoční a zároveň za-
kladá tradícia celonárodnej aktivity zameraná na podporu kúpy domácich 
výrobkov pod názvom „Pýtajme si slovenské“.

Národný deň podpory ekonomiky Slovenska

Pýtajme Si 

SloveNSké

V tento deň si občania budú aktív-
ne objednávať slovenské nápoje a jed-
lá pripravené zo slovenských surovín 
v reštauráciách, bistrách, baroch... 
Budú viac ako inokedy nakupovať 
v obchodoch slovenské výrobky a ta-
kýmto uvedomelým spotrebiteľským 
prístupom podporia našich poľno-
hospodárov a výrobcov, zamestnanosť 
a celú ekonomiku Slovenska. Cieľom 
prvého ročníka je presvedčiť nás všet-
kých o dôležitosti aktívneho prístu-
pu k spotrebe slovenských výrobkov 
a produktov a využívaní tých služieb, 
ktoré ponúkajú domácu produkciu. 

V presvedčení, že sa občania Slo-
venska zapoja do tejto aktivity, nás 

podporuje prieskum GfK, v ktorom 
sa až 79 % z opýtaných pozitívne vy-
jadrilo na otázku, či by sa aktívne za-
pojili do Národného dňa na podporu 
ekonomiky Slovenska.

Prevádzky zapojené do tejto akti-
vity pre lepšiu orientáciu spotrebite-
ľov budú označené nálepkou „U nás 
ponúkame slovenské“.

Štartovací ročník podporili svojím 
partnerstvom mnohé obce a mestá 
Slovenska, ktoré oboznamujú svojich 
občanov o tomto dni, ako aj školáci, 
ktorí sa môžu zapojiť do súťaže „Pý-
tajme si slovenské“. Stačí, ak nahrajú 
vo svojej triede krátke kreatívne video 
a zavesia ho na www.pytajmesisloven-
ske.sk.

Snažením Občianskeho združenia 
Kvalita z našich regiónov je nachádzať 
stále viac nadšených ľudí a organizá-
cií, ktorí pochopia, že len vzájomnou 
spoluprácou a aktívnym prístupom 
dospejeme k zlepšeniu stavu spoloč-
nosti a kvality nášho života v nej. 

www.kvalitaznasichregionov.sk
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aktua l i ty

Divadlo pri fontáne 
vyhlasuje 

konkurz 
pre mužov od 20 rokov 

do ochotníckeho 
divadelného súboru

7.októbra o 16.00 hod. 
v sále MsKS

Kontakty: 0905 731 676, 
0903 863 740

otvorenie filmového 
festivalu rozprávok

Michalovské 
srdiečko

11. októbra od 13.45 hod. 
Kino Centrum

Slávnostné uvedenie 
novej slovenskej rozprávky 
„Láska na vlásku“ za účasti 

celeste Buckingham 

V stredu 24. septembra sa na svojom prvom zasadnutí zišla Mestská 
volebná komisia (MVK). Po zložení zákonom predpísaného sľubu a poučení, 
pristúpili členovia MVK k registrácií kandidátov na voľbu primátora 
a poslancov mestského zastupiteľstva. MVK zaregistrovala všetkých 
kandidujúcich t.j. 6 kandidátov na primátora mesta Michalovce a 137 
kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.

riešenie kostolného námestia
Vážení Michalovčania,
pozrite si na našej web stránke návrhy, ktoré prišli do verejnej obchodnej súťaže na ideovú štúdiu 
Kostolného námestia. Chceme poznať váš názor, ako aj vaše návrhy a pripomienky. Predkladáme 
vám oba návrhy ako anonymné, aby sme neovplyvňovali vaše rozhodnutie. Tešíme sa na vaše 
príspevky, ktoré môžete zasielať do 31. októbra 2014. Vyplňte FORMULÁR s vaším hodnotením 
návrhov ako aj s podnetmi a pripomienkami.

Rozmiestnenie 
kontajnerov

VOK budú rozmiestnené na týchto 
stanovištiach: Ul. úzka, Ul. konečná, Ul. 
Gagarinova, Ul. pri mlyne, Ul. topolian-
ska, Ul. vrbovská (otočka), Ul. moča-
rianska (oproti PD), Ul. J. Kollára, Ul. P. 
Jilemnického, Ul. A. Kmeťa, Ul. kame-
nárska (zo zadu), Ul. Samova (býv. Zber. 
suroviny), cintorín Topolianska, cinto-
rín Močarianska, cintorín Kapušianska. 
V rámci jesenného upratovania budú 
tieto VOK vyvážané pravidelne 2-x týž-
denne, a to v pondelok a piatok. Nakoľko 
v meste Michalovce prebieha separovaný 
zber, žiadame občanov mesta Michalov-
ce, aby biologicky rozložiteľný odpad ulo-
žili vedľa VOK. Upozorňujeme, že VOK 
sú rozmiestnené výlučne pre uloženie 
objemného odpadu občanov mesta.

V dňoch 6. októbra až 
10. novembra budú 
v meste Michalovce 

rozmiestnené 
veľkoobjemové kontajnery 

pre občanov mesta 
Michalovce na uloženie 

objemného odpadu.

Počas posledného septembrového 
týždňa sa slovo srdce, zdravie a sta-
rostlivosť o zdravie spomínalo v každej 
triede. Žiaci viedli rozhovory na tieto 
témy, formou brainstormingu, hľada-
li možnosti zlepšenia zdravia našich 
obyvateľov, ako je zdravá výživa, šport, 
aktívny odpočinok, život bez stresu, 

úsmev na tvári, radosť v rodine. Každé 
dieťa si z farebného papiera vystrihlo 
svoju ruku a na ňu nalepilo malé sr-
diečko so svojim menom. Tieto ruky sa 
spojili a na školskej nástenke vytvorili 
strom, ktorého listami boli práve tieto 
ruky. Tak vznikol „Strom malých sr-
diečok“. Okrem toho si žiaci pripravili 

aj „Srdiečka vďaky“ pre svojich starých 
rodičov, ale aj ostatných starých ľudí, 
ktorí si zaslúžia našu pozornosť. Záver 
celého projektu vyvrcholil v piatok 26. 
septembra, keď žiaci prišli v červenom 
oblečení, farbe krvi a srdca, a spoločne 
vytvorili srdce zo svojich tiel. 

Mgr. Jana Fugová

Deti v projekte Srdce na dlani 

Jednou z mnohých podporovaných 
aktivít bola tohtoročná letná súťaž Krá-
čaj s rodinou dolným Zemplínom.

Slávnostné žrebovanie cien súťaže sa 
uskutočnilo 26. septembra za účasti ve-
rejnosti pred budovou Mestského úradu 
v Michalovciach. Súťaž bola určená pre 
rodiny s deťmi, ktoré navštívia počas 
letnej sezóny turistické miesta, prírodné 
krásy, zaujímavé atraktivity, ale aj me-
nej známe turistické miesta na dolnom 
Zemplíne, objavia možno neznáme oča-
rujúce zákutia, s ktorým sa mohli po-
deliť s ostatnými účastníkmi. Súťažiaci 
mohli dokráčať k niektorej z 22 cien pri 
splnení jej podmienok. Hlavné ceny ve-
novala Zemplínska oblastná organizácia 
cestovného ruchu, ďalšími sponzormi 
bolo Mesto Michalovce, obce Vinné, 
Kaluža, Klokočov, Domspráv, s. r. o. 

Michalovce, Technické a záhradnícke 
služby mesta Michalovce, Služby mesta 
Michalovce, s. r. o. a MC Drobec. Cel-
kový počet prihlásených bolo 316, čo 
v porovnaní s predchádzajúcim prvým 
ročníkom (109), znamenalo niekoľko-
násobný nárast. Na základe odovzda-
ných prihlášok dominovala Zemplínska 
šírava, Vinianske jazero, hrad nad ob-
cou Vinné, Zemplínske múzeum, Mor-
ské oko, Sninský kameň, novootvorený 
Thermal park Šírava. 

Zoznam výhercov nájdete na www.
michalovce.sk a v oznamoch televízie 
Mistral. Predseda predstavenstva Zem-
plínskej oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Viliam Zahorčák odovzdá ceny 
prvým trom účastníkom súťaže v najbliž-
ších dňoch. 

Iveta Pazičová

Súťažiaci dokráčali 
k hodnotným cenám
Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá 
združuje šesť samospráv a desať podnikateľských subjektov 
pôsobiacich v regióne dolný Zemplín, sa snaží o propagáciu 
a rozvoj cestovného ruchu v regióne. 

Koniec mesiaca september patrí Svetovému dňu srdca. Téme zdravia, zdravému životu 
sa venovali aj žiaci 1. stupňa na Základnej škole, Školská 2 v Michalovciach, vo svojom projekte 
„Srdce na dlani“. 
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Už oddávna boli vo fungujúcich spoločnostiach starší ľudia uctievaní. 
Tešili sa nielen pre svoj vek, ale najmä pre svoje životné skúsenosti veľkej 
pozornosti. Ich rady boli pri dôležitých životných rozhodnutiach veľmi 
dôležité. Tzv. “rady starších“ boli bežnou súčasťou života komunít.

Ich slovo malo hodnotu zlata. Samozrejme aj vek starších mal inú 
úroveň, ktorá zodpovedala priemernému veku dožitia v tých dobách. 

Príznakom modernej doby v civilizovaných krajinách je nielen zvyšo-
vanie spoločenskej úrovne. Okrem komercie a plošného objemu informácií 
doliehajúcej na každého jednotlivca, je to najmä predlžovanie priemernej 
dĺžky života. Pri mierovom usporiadaní krajiny, zlepšenej zdravotnej sta-
rostlivosti a zmiernených extrémnych vplyvoch prírody, pri dostatku kva-
litnej pitnej vody a potravín, sa začína posúvať priemerný vek nahor.

Spoločensky je zdrojom posúvania sa i pracovného veku. Všeobecne začí-
na spoločnosť meniť svoju vekovú štruktúru k väčšiemu počtu starších osôb.

Napriek veku sú to ľudia, ktorí neprestali žiť aktívne spoločensky.
Napriek niektorým obmedzeniam, vyplývajúcim zo zdravotného sta-

vu, majú svoju spoločenskú potrebu a hodnotu. Preto Valné zhromaždenie 
Organizácie Spojených národov vyhlásilo prvý október za Medzinárodný 
deň starších osôb v Rezolúcii č. 45/106 dňa 14. decembra 1990. Išlo o krok 
v súlade s takými iniciatívami OSN, akou bol Medzinárodný akčný plán 
o starnutí. Delegáti Svetového zhromaždenia o starnutí ho prijali v roku 
1982. V tom istom roku ho schválilo aj Valné zhromaždenie. Je venovaný 
úcte, láske a obdivu k seniorom. Nemalo by ostať len pri týchto hodno-
tách. Pre plnohodnotné starnutie je potrebné hovoriť so všetkými vrstvami 
spoločnosti. Zvlášť mladí ľudia akoby podľahli pocitu, že oni nebudú raz 
starými. A nie je to len v úcte k starým ľuďom, ale najmä ignorovaním až 
posmechom zo starých ľudí. Zvlášť tých, ktorí by mohli byť ich dedkami 
a babičkami. Preto venujme zvýšenú pozornosť starým ľuďom a citlivo 
pristupujme k ich plnohodnotnému tráveniu jesene života.

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Medzinárodný 
deň starších osôb

pobačeňe Miža z varoša

 21. 9.  reprezentácia mesta na slávnostnej bohoslužbe  
  Reformovanej kresťanskej cirkvi v Michalovciach
 22. 9.  účasť na verejnom zhromaždení občanov  
  – I. volebný obvod Centrum
 23. 9.  rokovanie Dopravnej komisie KSK v Košiciach
 23. 9.  rokovanie Školskej komisie KSK v Košiciach
 23. 9.  účasť na verejnom zhromaždení občanov  
  – II. volebný obvod Východ
 24. 9.  otvorenie rokovania Mestskej volebnej komisie
 24. 9.  otvorenie detského ihriska v MŠ na Komenského ulici
 24. 9.  účasť na verejnom zhromaždení občanov  
  – III. volebný obvod Juh
 25. 9.  rokovanie starostov Spoločného obecného úradu
 25. 9.  účasť na podujatí k 20. výročiu Integry
 25. 9.  rokovanie rady Regionálneho združenia ZMOS
 25. 9.  účasť na verejnom zhromaždení občanov  
  – IV. volebný obvod Západ, Sever
 26. 9.  porada primátora
 26. 9.  účasť na otvorení novej transformačnej stanice  
  v Strážskom
 26. 9.  účasť na verejnom zhromaždení občanov  
  – V. volebný obvod Stráňany
 27. 9.  reprezentácia mesta na podujatí Hnojňaňe  
  Michalom
 28. 9.  reprezentácia mesta na koncerte k 10. výročiu  
  FS Kandráčovci
 29. 9.  prijatie úspešných športovcov, reprezentantov mesta
 29. 9.  účasť na verejnom zhromaždení občanov  
  – VI. volebný obvod Močarianska
 30. 9.  účasť na výstave v Dennom centre pre seniorov  
  na Ulici obrancov mieru
 30. 9.  účasť na verejnom zhromaždení občanov  
  –VI. volebný obvod Kapušianska
 1. 10.  zastúpenie mesta na konferencii k projektu  
  Terra Incognita
 1. 10.  účasť na otvorení výstavy v MŠ na Švermovej ulici
 1. 10.  účasť na verejnom zhromaždení občanov  
  – VI. volebný obvod Topolianska
 2. 10.  prijatie ministra školstva, účasť na tlačovej besede
 3. 10.  účasť na seminári k 770. výročiu prvej písomnej  
  zmienky o meste Michalovce v Zemplínskom múzeu

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Činnosť olympijského klubu v Michalovciach

Hosť: Jozef Uchaľ 
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
DIAĽAVY, Festival detského tanca, Memoriál Marty Eštokovej

denne o 14.00 hod.

Hutori še, že informacije vladňu švetu. Ozda še tomu da veric. No dňeška 
bizovňe vecej čľeveka balamuca, jak bi mu pomahaľi. No ľem utedi, kec še 
ochabi bombardovac ňima, jak kebi po ňim štriľaľi zos guľometa. Pre nas Mi-
haľovčanov bizovňe najvecej možu chasnovac informovaňe o našim mesce.

Zabačil mi u novinkoch “Michalovčan” na peršej straňe napisano, že pri-
mator i poslanci zos varošskej chiži budu hodnocic, co še za štyri roki u Mi-
haľovcoch zrobilo. Ta pujdzem posluchac, bo vidzec vidzim, co še robi.

No bizovňe ňeznam povedzec, kedi še to zrobilo. Kec to ľudzom 
chasnuje, ta skorej zapomňu, že pred tim to tam tak ňebulo. Ňebulo 
nas aňi veľo, aňi malo. Ľem teľo, co še do jednoho autobusa vejdze. 
Primator nas šumňe privital i hutoril bars veľo, bo i bulo o čim. I obraz-
ky buľi o tej roboce ukazovane. Čľevek bi aňi ňeveril, že za taki kratki 
časovi falatok še teľo u Mihaľovcoch zrobilo. Buľi i našo opitaňa na šicko 
možne. I višvetľeňa na tote opitaňa. Bačilo še mi to. Vinčoval bi mi Mi-
haľovčanom, žebi še nam furt tak poščescilo, jak to bulo doteraz. I me 
falatok šverbela papuľa, popitac še dachtorich, co jim ňič ňebulo fajne, 
jak voňi še u mesce statkovaľi tote štiri roki. 

Vaš Mižo z varoša

Od Urbana do Michala IX.
Jeden z popredných predsta-

viteľov slovenskej lyriky, Majster 
Pavol Horov, zvelebil ako málokto 
svoj domov, ktorý nadovšetko mi-
loval a kde sa neustále vracal: „Ach, 
ešte k vám sa vracať vy moje vala-
ly“, priznáva sa, že „v srdci sa piesne 
rodia na slávu domova“, ktorému 
vzdal patričný hold: „spievam vám 
chválu na ten svet a kvet, čo pre 
mňa rastie doma pri Ondave“. 

Rodáci si ho vysoko vážia, 
obdivujú jeho dielo a propagu-
jú jeho myšlienky a duchovný 
odkaz. Ešte počas života umelca 
vyšla širšia monografická štú-
dia Básnické dielo Pavla Horova 
(1964) J. Bžocha a následne per-
sonálna bibliografia Pavol Ho-
rov – Súpis literatúry (1965) E. 
Sirochmana. Neskôr sa objavila 
literárnokritická publikácia Bás-
nik Pavol Horov (1986) J. Jurča.

V 80. rokoch boli vydané dva 
zborníky: O diele Pavla Horova (zb. 
kritických štúdií, 1980) A. Bagina a J. 
Zambora, a Pavol Horov 1914 – 1975 
(zb. referátov z vedeckej konferencie, 
1984) M. Kocáka. I. Sedlák vydal 
sprievodcu po múzeu Literárne mú-
zeum Pavla Horova v Bánovciach 
nad Ondavou (1987), kde k Horo-
vovi pripojil aj jeho rodákov v lite-
rárnomúzejnej prezentácii, a Pavol 
Horov – ponorný básnik (1990) so 
životom a dielom v dokumentoch. 

O popularite P. Horova svedčia 
aj posmrtné výbery: Ozvi sa, báseň 
(1982, K. Rosenbaum), Leť, moja 
pieseň (1983), M. Chuda a výbery 
miestneho horlivca E. Sirochma-
na: Zemplín môj rodný (2002), 
výber ľúbostnej lyriky Preludy 
lások (2014) a výber z prozaickej 
činnosti Kontrasty čerenia (2014).

erman

Storočnica Pavla Horova

Vyhodnotenie volebného obdobia – IV. časť

trvalé zlepšovanie 
sociálnych služieb 
n	Projektom MLIN – Margina-

lize Locality – Inclusion sme 
naštartovali terénnu sociálnu 
prácu na Ulici mlynskej, vytvo-
rili sme funkčnú sieť terénnych 
sociálnych pracovníkov a ich 
asistentov pre realizáciu služieb 
starostlivosti vo všetkých kritic-
kých oblastiach života rómskej 
komunity. Od augusta 2012 do 
decembra 2015 je mesto zapo-
jené do Národného projektu 
terénnej sociálnej práce.

n	Súčasne má Mesto schválenú 
Lokálnu stratégiu komplex-

ného prístupu, ktorá obsahuje 
projektové zámery rekonštruk-
cie a prístavby budovy III. ZŠ 
na Ulici mlynskej, investičný 
zámer výstavby kompostárne, 
neinvestičné zámery v oblasti 
vzdelávania a sociálnej práce 
a zámery v oblasti zvýšenia 
zamestnanosti príslušníkov 
MRK prostredníctvom projek-
tov 5 partnerských firiem, pô-
sobiacich v meste Michalovce.

zdravotná starostli-
vosť pre občanov Mesta
n	Pre skvalitnenie siete zdra-

votníckych zariadení Mesto 

Program rozvoja mesta na roky 2011 – 2014 bol 
schválený na jednom z prvých pracovných rokovaní 
mestského zastupiteľstva ako hlavný programový 
dokument Mestského zastupiteľstva a vedenia 
mesta na volebné obdobie 2011 – 2014. Vzhľadom 
na blížiace sa komunálne voľby vám prinášame 
vyhodnotenie programu rozvoja mesta podľa 
jednotlivých kapitol v skrátenej verzii. Plné znenie 
vyhodnotenia si môžete pozrieť na našej web stránke.

prenajíma objekt MsKS ako 
polikliniku a umožňuje pre-
nájom aj ďalších svojich ne-
bytových priestorov na účel 
ambulancií lekárov a lekární. 

n	Mesto každoročne finančne 
podporovalo materiálno-tech-
nické vybavenie NsP Š. Kuku-
ru (v období, keď bolo jedným 
z akcionárov nemocnice): 
Príspevok jedného milióna Sk 
ročne sa pravidelne používal na 
nákup zdravotníckej techniky – 
takto získala nemocnica špičko-
vý anesteziologický aparát pre 
oddelenie anestézie a intenzív-
nej medicíny, systém monitorov 
vitálnych funkcií pre obe inter-
né oddelenia, či USG prístroj. 
V roku 2012 Mesto poskytlo 
jednorazovú finančnú čiastku 
za prenájom jednej akcie vo 
výške viac ako 600 000 € na ná-
kup lineárneho urýchľovača pre 
onkologické oddelenie.

n	Sieť regionálnych nemocníc Svet 
zdravia v spolupráci s Košickým 
samosprávnym krajom a s mes-
tom Michalovce predstavili štú-

diu nemocnice novej generácie v 
Michalovciach. Predpokladaná 
výška celkovej investície dosiah-
ne 34 miliónov eur. Plánované 
spustenie novej prevádzky je na 
začiatku roka 2018.

n	Mesto každý rok reaguje žiadosťa-
mi o dotácie na preventívne prog-
ramy v oblasti prevencie drogovej 
závislosti a prevencie kriminality 
zamerané na cieľové skupiny rôz-
nych vekových skupín. 

n	Základné i materské školy sa 
s podporou Mesta naďalej za-
pájajú do separovania odpa-
du, zberu druhotných suro-
vín, organizujú prírodopisné 
vychádzky, exkurzie, literárne 
a výtvarné akcie a súťaže. 

n	Pre všetky vekové kategórie 
zorganizovalo Mesto spolu so 
spoločnosťou Progress Pro-
motion Košice v rokoch 2011 
a 2012 na Námestí oslobodite-
ľov beh CITY RUN – non-stop 
beh na páse, ktorý mal okrem 
športovej a zábavnej roviny aj 
charitatívny rozmer. 

verejne inforMovaňa

Parlamentné okienko
V tomto príspevku chcem či-

tateľov Michalovčana a vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov 
upozorniť na zákon, ktorý začne 
platiť už od 1. októbra 2014 a nemá 
žiadne prechodné ustanovenia. Je 
to zákon č. 182/1993 Zb. zákonov. 
Tento zákon bol v júli novelizova-
ný zákonom č.205/2014 Zb. zá-
konov. Nehlasoval som zaň, lebo 
podľa môjho názoru bude dosť 
komplikovať život tým, ktorých 
sa dotýka. Zákon bol však schvá-
lený a je potrebné ho rešpektovať. 
Vzhľadom na obmedzené mož-
nosti dvojtýždenníka aspoň naz-
načím, čo novela zákona prináša.

Odteraz budú vlastníci neby-
tových priestorov a garáží prispie-
vať do fondu prevádzky, údržby 
a opráv menej ako majitelia by-
tov. Novela zákona splnomocňuje 
správcu a spoločenstvo vlastníkov 
zverejňovať zoznam tých, ktorí dl-
hujú na úhradách do vyššie uve-
deného fondu aspoň 500 €. 

Po novom bude mať pri hlaso-
vaní každý byt a nebytový pries-
tor jeden hlas. Schôdza vlastní-
kov bude uznášania schopná, ak 
sú prítomní vlastníci, ktorí majú 
aspoň dve tretiny hlasov všetkých 
vlastníkov. Na niektoré hlasova-
nia bude potrebná dvojtretinová 
väčšina prítomných vlastníkov 
a na niektoré hlasovania bude 
postačovať nadpolovičná väčši-
na vlastníkov. Tí vlastníci, ktorí 
sa z nejakých dôvodov nemôžu 
zúčastniť schôdze a splnomocnia 

niekoho zastupovaním, musia 
v úradne overenom splnomocne-
ní uviesť, aj ako má splnomocne-
nec hlasovať. Novinkou je tiež, že 
bude možné hlasovať aj písomne. 
Písomne sa bude hlasovať aj vte-
dy, ak o to požiada najmenej štvr-
tina vlastníkov. Tí vlastníci, ktorí 
budú pri hlasovaní prehlasovaní, 
budú sa môcť do 30 dní od oz-
námenia o výsledku hlasovania, 
obrátiť na súd, aby vo veci rozho-
dol. Pri nadstavbe alebo vstavbe 
v podkroví alebo povale bude vy-
žadovaný súhlas všetkých vlastní-
kov na najvyššom poschodí.

Pozitívne je to, že ak správca 
nepredloží do 31. mája vlastníkom 
vyúčtovanie použitia fondu pre-
vádzky, opráv a údržby, úhrad za 
plnenia pre jednotlivých vlastní-
kov a ak do 30. novembra bežné-
ho roka nepredloží plán opráv na 
nasledujúci rok, nemá správca ná-
rok na platbu za správu. Správca je 
taktiež povinný priebežne zverej-
ňovať na mieste obvyklom alebo 
na svojom webovom sídle postup 
pri obstarávaní tovarov a služieb.

Správca alebo predseda spolo-
čenstva má povinnosť zabezpečiť 
odstránenie chyby alebo poruchy, 
ktoré boli zistené kontrolou stavu 
bezpečnosti technického zariade-
nia. Vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome sú povinní 
umožniť odstránenie zistených 
nedostatkov. V opačnom prípade 
zodpovedajú za vzniknuté škody.

Ing. Jozef Bobík

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Interpelácie poslancov

Mudr. Jozef Makohus
týmto chcem požiadať kompetentných o zabezpečenie úpravy pre-
rastenej zelene (kríkov a vysokej trávy) na agátovej ulici oproti bý-
valému zariadeniu dereš, ktorá bráni bezpečnému pohybu vozidiel 
i chodcov po komunikácii. súčasne bráni výhľadu na priľahlej kri-
žovatke. ide zrejme o pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Vami navrhovanú úpravu prerastenej zelene nemôžeme uskutočniť, lebo 
sa nejedná o pozemky vo vlastníctve mesta. Dohodli sme sa s Mestskou 
políciou Michalovce, že upozorní majiteľov pozemkov na vykonanie 
nevyhnutnej úpravy. 

Phdr. Jana ciBereovÁ
1. na detskom ihrisku na ul. jilemnického bola odstránená značka 
„ zákaz vodenia psov“. žiadam týmto tazs o jej opätovné osade-
nie, pretože pre bezpečnosť detí, ktoré sa na ihrisku hrajú, má ur-
čite význam, aby tam bola.
2. smetné koše, ktoré sa nachádzajú na ihrisku na ul. jilemnického sú 
značne poškodené a odpad sa z nich vysypáva, čím dochádza k znečis-
teniu ihriska a jeho okolia. vhodné by bolo vymeniť ich alebo opraviť.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
V priebehu 38. týždňa bola osadená značka „Zákaz vodenia psov“,  
ako aj doplnené chýbajúce vložky do smetných košov.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na XXIV. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 26. augusta 2014.Z činnosti Zemplínskej 

abstinujúcej spoločnosti
Členovia Klubu 
abstinentov Michalovce 
boli účastníkmi 
XVIII. kongresu 
Klubov abstinujúcich 
Slovenska, ktorý sa 
konal v dňoch 12. – 15. 
9. 2014 v Strečne. 

Zúčastnilo sa ho 90 delegátov 
z 25 klubov abstinujúcich. Praco-
valo sa v troch sekciách, diskuto-
valo na rôzne témy abstinenčného 
života a jednotlivé sekcie riadili 
významní odborníci nášho zdra-
votníctva. Najčastejšie sa hovorilo 
o jednotlivých štádiách závislosti, 
príčinách jej vzniku, recidíve, for-
mách doliečovania, o postavení 

klubov, resocializácii, ale hovo-
rilo sa aj na iné témy týkajúce sa 
abstinenčného života. Zodpoved-
ne sme  sa zapájali do diskusie 
k jednotlivým témam a získali 
sme veľa nových poznatkov, ktoré 
budeme realizovať v našom klube. 
Náš klub patrí medzi popredné 
na Slovensku a na kongrese  bola 
príkladne hodnotená spolupráca 
klubu s vedením mesta Micha-
lovce. Ďakujeme touto cestou ve-
deniu mesta, zároveň ponúkame 
pomocnú ruku každému jednot-
livcovi, ktorý ju v tomto smere 
potrebuje a prijme. Klub absti-
nentov môžete navštíviť každý 
prvý pondelok v mesiaci o 15.30 
hod. v budove Služby mesta Mi-
chalovce, Partizánska 23.

Štefan Šimko pokračovanie v nasledujúcom čísle
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dva týždne v kultúre

VíTaMe MeDZI naMI naŠIch najMenŠích...

Tobias Čajka
Ružena Penťová

Tomáš Ličák
Natália Rohunová

Katarína Kolibašová
Kristína Budjačová

Michalovčan informuje

DO STaVU ManželSKéhO VSTúPIlI...

Dávid Kucik 
a Barbara Čižmárová

Ing. Ján Vajda 
a Ing. Nadežda Tempeľová

Bc. Lukáš Dunda 
a Bc. Nikola Gergelová

Mgr. Marek Cibere 
a Mgr. Jana Galandová

Mgr. Emanuel Beška PhD. 
a Mgr. Katarína Kobzošová

Martin Farkáš 
a Ing. Zuzana Harvanová

Dušan Kornuc 
a Bc. Lenka Maskaľová

Tomáš Sopko 
a Františka Fáberová

Mgr. Marek Pliško
a Simona Moravcová

Lukáš Ivanko 
a Lenka Drabová

blahoželania
Náš drahý 
Marko sToJila
K prvým narodeninám, ktorých sa dožívaš dňa 
4. októbra 2014, prajeme veľa zdravia, šťastia 
a radosti.
prababka Boženková, rodičia, krstní rodičia, 
starí rodičia

Deň bez áut

Mestské kultúrne stredisko
Michalovské srdiečko
Slávnostné uvedenie novej slovenskej rozprávky „Láska na vlás-
ku“ za účasti hl. predstaviteľky Celeste Buckingham a otvorenie 
filmového festivalu rozprávok
11. 10. od 13.45 hod., Kino Centrum

oooPs!!!
workshop Reného Štúra & Sveťa Malachovského
12. 10. o 19.00 hod., Veľká sála MsKS

výstavy
Myron ŠPeník – výBer z TvorBy
do 31. 10., malá galéria MsKS

Program kina centrum
3. – 5. 10. piatok, sobota, nedeľa o 20.00 hod.

annaBelle 
horor  2014
Vstupné: 4 €  USA
Neprístupný pre maloletých do 18 rokov Slovenské titulky

4. 10. sobota /3D/ o 17.30 hod.
5. 10. nedeľa /2D/ o 16.00 hod.

sedeM TrPaslíkov 
animovaný  2014
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €, 2D: 4 €  NEMECKO
Mládeži prístupný Slovenský dabing

5. 10. nedeľa o 17.45 hod.

fakJÚ PÁn Profesor  Premiéra
komédia 2013
Vstupné: 3 €  NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

PROJEKT 100 – 2014  7. 10. utorok o 19.30 hod.

2001: vesMírna odysea   Premiéra
sci-fi, dobrodružný  1968
Vstupné: 3 €  VEĽKÁ BRITÁNIA/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

8. – 9. 10. streda, štvrtok o 19.30 hod.

sTraTené dievča  Premiéra
dráma, thriller  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

9. – 10. 10. štvrtok, piatok o 17.30 hod. 
11. 10. sobota o 13.45 hod. 

lÁska na vlÁsku
rodinný, rozprávka  2014
Vstupné: 4 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

10. – 11. 10. piatok, sobota o 19.30 hod.

anJeli
komédia, dráma  2014
Vstupné: 4 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

11. 10. sobota o 17.30 hod.

zosTaŇ so Mnou  Repríza
romantický  2014
Vstupné: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

 PROJEKT 100 – 2014   14. 10. utorok o 19.30 hod.

deTi  Premiéra
dráma  2014
Vstupné: 3 €  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

15. 10. streda o 19.30 hod.

38  Repríza
dokumentárny, životopisný  2014
Vstupné: 3 €  SR
Mládeži prístupný Originál verzia

európsky týždeň mobility 
je každoročná kampaň 
o udržateľnej mestskej 
mobilite.  

V rámci environmentálnej 
výchovy sa v Základnej škole T. J. 
Moussona zrealizovalo niekoľko 
aktivít na podporu tejto kampane. 
Všetky aktivity vyvrcholili 22. sep-
tembra Dňom bez áut. O tejto ak-
cii boli žiaci a ich rodičia vopred 
informovaní plagátmi v areáli 
školy a rozhlasovou reláciou. Eko-
hliadky v spolupráci s mestskou 
políciou ráno pred bránami školy 
udeľovali pochvaly rodičom a žia-
kom, ktorí si zvolili ekologický 

spôsob dopravy do školy a pokuty 
rodičom, ktorí priviezli do školy 
svoje ratolesti autom. Žiaci 9. roč-
níka pripravili pre svojich spo-
lužiakov ekoinfostánok o vplyve 
dopravy na klimatické zmeny. 
Mladší žiaci svoj postoj k doprave 
a ekológii stvárnili výtvarnou for-
mou. Na chodník nakreslili svoju 
cestičku šťastia a ekologické do-
pravné prostriedky. 

Organizáciou takýchto dní 
dáva naša škola najavo, že nám 
nie sú ľahostajné súčasné eko-
logické problémy sveta. Ostáva 
nám veriť, že naša snaha vycho-
vávať ľudí naokolo k trvalo udr-
žateľnému životu sa oplatí.

en
Dňa 5. októbra sa drahý manžel, otec a dedko
Pavol JakuB 
dožíva krásneho životného jubilea 80 rokov. 
Za všetko Ti zo srdca ďakujeme a do ďalších rokov 
prajeme veľa zdravia a božieho požehnania.
Z lásky manželka Emília, syn Peter s manželkou 
Janou, dcéra Viera s manželom Jaroslavom 
a vnúčatá Peter, Zuzka, Lenka a Jarka.

K blahoželaniu pre nášho bývalého 
spolupracovníka sa pripája aj Redakčná rada 
novín Michalovčan.

európsky deň jazykov 
Rada Európy a Európskej únie 

oslavuje 26. septembra  Európsky 
deň jazykov. Pri tejto príležitosti 
sa realizujú rôzne jazykové akti-
vity, kvízy, besedy venované jazy-
kovej a kultúrnej rozmanitosti.

Základná škola, J. A. Komen-
ského 1 v Michalovciach, tento 
deň podporila tiež. Pod názvom 
„Jazykuje celá škola“ vyučujú-
ce cudzích jazykov v spolupráci 
aj s pedagógmi iných aprobácií 
pripravili pre žiakov zaujímavé 
vyučovacie hodiny. Ich náplňou 
boli cudzojazyčné tajničky, ja-

zykolamy, hra na cudzinca a tl-
močníka, výtvarné stvárnenie 
loga EDJ. 

Členovia krúžku Konverzuje-
me po anglicky otestovali jazyko-
vé znalosti členov vedenia školy. 

Odmenou za ich ochotu a čas 
bolo vysvedčenie EDJ a Školský 
(ilustrovaný) slovensko-anglicko-
nemecko-ruský slovník s témou 
Škola. 

Poďakovanie patrí všetkým 
aktívnym žiakom, ktorí prežili 
školský deň trochu ináč.

PK 

Slovenský zväz telesne posti-
hnutých (SZTP) uskutočnil  v let-
ných mesiacoch tri vydarené akcie 
s podporou Mesta Michalovce. 
Okresný deň športu pre telesne 
postihnutých členov v rámci okre-
su sa uskutočnil na Zemplínskej ší-
rave s kúpaním v novom Thermal-
parku za aktívnej podpory starostu 
obce Ing. Čuchrana, za čo mu patrí 
veľká vďaka. AJ ďalšie akcie – reha-
bilitačno-relaxačný pobyt pri mori 
v Chorvátsku Trogir a Pakoštane 

pre našich členov boli úspešné. 
Účastníci si oddýchli, zrelaxovali 
sa a sú vďační za podporu a mož-
nosť, ktorú im poskytlo Mesto 
Michalovce i obec Kaluža. Akcie 
prispeli k oživeniu, ozdraveniu 
a integrácii telesne postihnutých 
členov v ich nie ľahkom živote.

Za všetkých členov vyjadruje-
me veľké poďakovanie za humán-
ny prístup v rámci spolupráce 
s naším občianskym združením.

Bc. Eva LECHMANOVÁ 

Srdečné poďakovanie

Sokoliari medzi žiakmi
Na pôde Gymnázia, Ul. Ľ. Štúra 26 v Michalovciach sme 19. septembra pri-
vítali žiakov a učiteľov zo Základnej školy s materskou školou Maximiliána 
Hella v Štiavnických baniach, ktorí prišli predviesť svoje sokoliarske maj-
strovstvo. Na školskom ihrisku mali naši žiaci možnosť vidieť naživo niekoľko 
druhov sokolov, jastrabov ako i orla stepného. Obdivovali sme nálety a reak-
cie dravcov na povely. Žiaci mali možnosť nielen vidieť tieto dravé vtáky v ak-
cii, ale aj nadviazať s nimi bezprostredný kontakt, vyskúšať si ich pristátie na 
vlastnej ruke. Bol to zaujímavý príspevok k zvýšeniu atraktivity zážitkovým 
vyučovaním biológie, čo sa stretlo s uznaním aj zo strany žiakov.

RNDr. Ľudmila Bertičová

neváhajte prísť 
medzi nás
Denné centrum č. 3 
patrí medzi jedno 
z najdlhšie pracujúcich 
denných centier v meste 
Michalovce. 

Nachádza sa v centre mesta 
na Ulici obrancov mieru, v pries-
toroch malometrážnych bytov 
kde spolu s Denným centrom 
č. 1. využíva veľkú spoločenskú 
miestnosť, sociálne zariadenia, 
kuchynku, dve miestnosti na 
spoločenské hry, kanceláriu ve-
dúcich DC a vestibul, ktorý slúži 
aj na rôzne športové aktivity.

Nakoľko máme spoločné 
priestory s DC č. 1, denné cen-
trum je otvorené denne okrem 
soboty, nedele a sviatkov od 9.00 
do 13.00 hod. Sú v ňom rôzne 
možnosti kultúrneho vyžitia, 
ako je čítanie dennej tlače, časo-
pisov, spoločenské hry pozeranie 
televíznych relácii, počúvanie 
hudby. 

Medzi obľúbené aktivity 
našich členov patria návštevy 
divadla, besedy, prednášky zo 
zdravovedy, prednášky pracov-
níkov mestskej polície aj finan-
čných inštitúcii.

 V rámci oddychových aktivít 
organizujeme zájazdy v rámci 
Slovenska ale aj do zahrani-
čia. Sme častými návštevníkmi 
kúpalísk v Maďarsku, ale nám 
dôchodcom nie sú cudzie ani 

vzdialenejšie destinácie v Chor-
vátsku či Grécku. Aj keď sme už 
v seniorskom veku, venujeme sa 
aj športu a moderným technoló-
giám. Každoročná účasť na špor-
tovej olympiáde a vzdelávaní 
v oblasti počítačov a internetu je 
pre našich členov samozrejmos-
ťou. Často organizujeme pose-
denia pri hudbe a tanci – či je to 
fašiangová zábava, oslavy MDŽ, 
Deň matiek, majáles, Mária bál, 
stretnutia s jubilantmi a končíme 
Silvestrovskou zábavou. 

V rámci záujmovej činnosti, 
ktorá sa v prevažnej miere rea-
lizuje v klubových priestoroch, 
organizujeme výstavky ručných 
prác – výšiviek, pletených po-
nožiek, papúč, domácich peče-
ných koláčov, zdobenie perníkov 
a mnohé ďalšie.

Naše denné centrum najviac 
zviditeľňuje spevácka skupina 
Klubovanka, ktorá nás už viac 
ako 25 rokov úspešne repre-
zentuje na rôznych akciách. 
Mesto Michalovce reprezento-
vala aj v Európskom parlamente 
v Strasburgu. V klube sa venuje-
me nielen vlastným členom, ale 
veľmi dobrú spoluprácu máme aj 
s občianskymi združeniami. 

Svojimi rôznorodými aktivi-
tami si naši seniori udržiavajú 
mentálnu aj fyzickú sviežosť, kto-
rú im môžu závidieť aj ich deti.

Helena Čopáková

V auguste sa v Bratislave ko-
nali Celoslovenské športové hry 
a turistiky seniorov – Memoriál 
RNDr. Kamila Vajnorského. 

Za OO JDS Michalovce boli 
na celoslovenské hry vyslaní dvaja 
seniori – víťazi 6. ročníka športo-
vej olympiády seniorov, ktoré zor-
ganizovala MsO JDS Michalovce 
v máji tohto roku. V športovej 
disciplíne vrh guľou získal Dušan 
Slávik 2. miesto a v stolnom tenise 

obsadil 3. miesto. Miroslav Kučka 
v disciplíne beh na 100 metrov sa 
umiestnil na 3. mieste a v behu na 
200 m mu patrila 4. priečka. Vý-
bor MsO JDS Michalovce týmto 
vyjadruje poďakovanie za vzornú 
reprezentáciu na celoslovenskom 
podujatí.

Vďaka dotácií Mesta Micha-
lovce sa mohli naši seniori tohto 
podujatia zúčastniť. 

Výbor MsO JDS 

úspešní seniori
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dva týždne v športe

naVžDy SMe Sa ROZlúČIlI...

spoločenská rubrika

Natália Vendelová (77)
Helena Ivanová (79)
Verona Voharová (77)
Anna Majorošiová (90)

poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej 
ceste s 
anTonoM ŠandoroM
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavenú sústrasť.
manželka a deti s rodinami

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595
n	Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore. RK 

nevolať. Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám murovanú 3-poschodovú chatu v ZO – Klokočov. 

Chata je po rekonštrukcii. Cena 15 900 €, prípadne dohodou. 
Tel.: 0948 032 666

n	Predám chatu na Zemplínskej šírave – Kamenec. Tel.: 0918 661 424
n	Predám 2,5-izbový byt v Michalovciach – Stráňany.  

Tel.: 0907 618 968
n	Predám stavebný pozemok v zastavanej časti obce Závadka. 

Inžinierske siete sú v dosahu. Výmera pozemku je 2 874 m2, 
rozmer 16,5 m x 180 m. Cena 17 900 €. Tel.: 0908 333 821

n	Predám alebo prepožičiam pozemok na reklamné tabule pri 
hlavnom cestnom ťahu. Tel.: 0905 837 436

n	Predám 4-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0915 267 989
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt, Ulica nad Laborcom 34, 

Michalovce. Tel.: 0907 291 944 
n	Predám 1-izbový byt v pôvodnom stave na Ulici Masarykovej 

v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191

Rôzne
n	Predám obkladačky 20 x 25 cm svetlomodré, 16 m2, vaňu 

plechovú smaltovanú bielu so sifónom. Tel.:0911 236 612
n	Predajňa „KVETY“ na Ulici A. Kmeťa 5, Michalovce vás 

pozýva do znovu otvorených priestorov. Tel.: 0944 978 879
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	INKATHERM ponúka na predaj vo VOC: gamatky, radiátory, 

súdky na kapustu. Tel.: 056 6420965
n	Lacno predám obývaciu stenu a sedaciu súpravu + 2 ks stolíky. 

Tel.: 0905 416 648
n	Výhodne predám v Michalovciach hrobové miesto a úplne 

nový náhrobok z ružového mramoru č. 664. Poloha: sektor 
C (pri pomníku Červenej armády). Informácie - správa 
cintorína (p. Gondová) alebo Tel.: 056 6441871

Služby
n	Originálna thajská masáž. Tel.: 056 6281000
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 

paplónov, vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme zdarma. Tel.: 0915 325 381, 056 6497735

n	Strechy, www.stavebneprace.info, Tel.: 0907 922 100
n	Účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky a poistenie.  

www.ekonomickesluzby.eu, Tel.: 0915 644 489

malý oznamovateľ

Basketbal
i.Bk d – dolný kuBín   
4. 10., 17.00 hod., II. basketbalová liga muži Východ
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i.Bk Michalovce – akadeMik Žu Žilina
11. 10., 18.00 hod., Dorastenecká liga Východ – juniori
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

florbal
o PohÁr PriMÁTora MesTa
VI. ročník florbalového turnaja mladších žiakov, 3. 10., 9.00 hod.
VI. ročník florbalového turnaja starších žiakov 7. 10., 9.00 hod.
VI. ročník florbalového turnaja dievčat, 14. 10., 9.00 hod.
VI. ročník florbalového turnaja chlapcov a dievčat, 15. 10., 9.00 hod.

futbal
Mfk zeMPlín „B“ – Šk fuTura huMenné 
5. 10., 10.30 hod., Región Východ III. liga muži – 11. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415

Mfk zeMPlín – as Trenčín
4. 10., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 9. kolo

Mfk zeMPlín – senec
11. 10., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 12. kolo

Mfk zeMPlín – PreŠov
5. 10., 10.00 a 12.00 hod., Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 9. kolo

Mfk zeMPlín – liPany
12. 10., 10.00 a 12.00 hod., Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 –10. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

o PohÁr PriMÁTora MesTa
IX. ročník v malom futbale žiakov 5. – 6. ročníka ZŠ, 8. 10., 9.00 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

hádzaná
hk iuvenTa – oloMouc 
15. 10., 17.30 hod., WHIL žien – 4. kolo

hk iuvenTa Jun. – nesvady
5. 10., 15.00 hod., I. liga žien – 3. kolo

hk iuvenTa – Šaľa
4. 10., 13. 00 hod., I. LMD – 3. kolo

hk iuvenTa – Šaľa
4. 10., 15.00 hod., I.LSD – 3. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
hk dukla – slovensko 18
3. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 8. kolo

hk dukla – hc orin deTva
10. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 10. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

hk MlÁdeŽ – MŠkM TreBiŠov
4. 10., 14.00 hod., I. liga dorast – 9. kolo

hk MlÁdeŽ – MŠkM TreBiŠov
5. 10., 10.30 hod., I. liga dorast – 10. kolo

hk MlÁdeŽ – hk Brezno 
11. 10., 14.00 hod., I. liga dorast – 11. kolo

hk MlÁdeŽ – hk Brezno 
12. 10., 10.30 hod., I. liga dorast – 12. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

stolný tenis
ŠksT Michalovce – TJ Javorinka levoča
II. liga mužov – 1. kolo, 12. 10., 10.00 hod.

ŠksT Michalovce – 1.PPc forTuna keŽMarok
II. liga mužov – 1. kolo, 12. 10., 15.00 hod., 
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840 Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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 objekte 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 (budova Domu služieb)
f)  Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
g)  Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
h)  Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
i)  Ul. Vajanského 5 v Michalovciach (objekt MŠ)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 20. október 2014 do 12.00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
zverejňuje 
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
1.  Časť pozemku p. E-KN č. 5807, k. ú. Stráňany o výmere 17,50 m2 

za účelom zriadenia letnej terasy na Ulici severná 14 v Michalovciach. 
2.  Časť pozemku p. C-KN č. 2764/1, k. ú. Michalovce do výmery 

5,00 m2, na Ulici Andreja Sládkoviča v Michalovciach, za účelom 
umiestnenia drobného predajného zariadenia (novinový stánok).

3.  Časť pozemku p. C-KN č. 1702/1, k.ú. Stráňany o výmere 80,00 m2 
na sídlisku SNP v Michalovciach, za účelom vybudovania 
prístupovej komunikácie. 

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 20. októbra 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
POnúKa
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej 
v polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 10. 10. 2014. Žiadosti 
podané pred termínom alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 
Číslo bytu     Adresa   Poschodie  Počet izieb   Podlahová plocha------------------------------------------------------------------------------------
5   Ul. okružná 92B   1. poschodie   2-izbový   51,41 m2

29   Ul. okružná 92B   6. poschodie   3-izbový   80,47 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/m2. Podanie 
žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie dostanete na www.michalovce.sk alebo na MsÚ, Nám. slobody 1 v Michalov-
ciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pri-
delení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
POnúKa
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme 
bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.
 Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 10. 10. 2014. 
Počet bytov: 1 
Číslo bytu    Adresa       Poschodie   Bytový dom     Počet izieb   Podlahová plocha-----------------------------------------------------------------------------------------
102   Ul. obrancov mieru 4   3. posch.   malometrážny  garsónka   28,19 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce 
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestské-
ho úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 
v Michalovciach - kancelária č. 72 na prízemí - JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
POnúKa
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov, 
v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.
 Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 10. 10. 2014. 
Počet bytov: 2 
Číslo bytu     Adresa   Poschodie  Bytový dom  Počet izieb  
------------------------------------------------------------------------------------
4   Mlynská  426/1   prízemie   A/M   2
12   Mlynská 3912/15   1. poschodie   C/22   1
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce  
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestské-
ho úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 
v Michalovciach - kancelária č. 72 na prízemí - JUDr. Vasil Danko.

Dňa 10. októbra uplynie 5 rokov, 
keď nás navždy opustil náš milovaný syn 
adrian ToTh
Za tichú spomienku všetkým, čo ste ho poznali 
a mali radi, ďakujeme.
s láskou spomínajú rodičia a brat Tono

Dňa 4. októbra 2014 uplynie rok, 
keď nás nečakane navždy opustil 

Bc. Michal ondo
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabúdajú 

a venujú mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a dcéra

Životná púť sa nečakane ukončila.
Dňa 29. septembra uplynul rok, 
čo nás navždy opustila moja milovaná sestra
silvia lenardovÁ
spomína sestra Gabika s manželom Lukášom 
a synom Martinkom

Odišiel si bez rozlúčky, zanechal si smútok a žiaľ. 
Chýbaš nám stále a všade.

Dňa 9. októbra uplynie rok, čo nás náhle opustil 
milovaný manžel, ocko, dedko, syn 

Jaroslav diBdiak
s láskou spomína manželka, dcéra, mama 

a celá smútiaca rodina

Dňa 8. októbra uplynie 5 rokov 
od smrti našej sestry 
vlasTy GarčaroveJ 
rod. Asverusovej
ktorá od nás odišla vo veku 60 rokov.
s láskou spomínajú súrodenci

Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať, 
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.

Dňa 3. októbra uplynie 5 rokov, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec a dedko 

rÓBerT fedorko
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

spomína manželka, deti, vnučka

Ako ticho žila, tak ticho odišla. 
Skromná vo svojom živote, láske a dobrote.

Dňa 30. augusta 2014 dotĺklo šľachetné srdce 
našej milovanej 

MÁrie MarGoveJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

smútiaca rodina

spomienky


