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Na svojom treťom zasadaní sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva 
v utorok 28. apríla v malej zasadačke mestského kultúrneho stredis-
ka. Na programe mali viac ako tridsať rokovacích bodov, medzi nimi 

niekoľko nových všeobecne záväzných nariadení, ale aj záverečný účet mesta 
za rok 2014.

Tretie rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce

Rokovanie 

poslancov

Úvod rokovania patril tak trochu 
netradične skladaniu sľubu poslan-
ca. Nakoľko sa doterajšia poslankyňa 
MsZ za volebný obvod II. – východ 
PhDr. Zlatuša Popaďáková stala ria-
diteľkou Zariadenia pre seniorov na 
Hollého ulici, vzdala sa svojho posla-
neckého mandátu. Na jej miesto na-
stúpil Mgr. Ján Várady ako prvý náh-
radník za tento volebný obvod.

Nasledovali informatívne sprá-
vy o prijatých uzneseniach mestskej 
rady a o riešení interpelácií poslan-
cov z ostatného rokovania mestského 
zastupiteľstva.

Poslanci na aprílovej schôdzi pre-
rokovali a schválili aj vyhlásenie voľby 
hlavného kontrolóra mesta a volebný 
poriadok pre jeho voľbu. Zobrali tiež 
na vedomie správu o výsledkoch kon-
troly.

Nasledoval celý rad materiálov 
pripravených a prerokovaných v súvis-
losti s protestmi prokurátora a s tým 
súvisiace predkladané nové všeobecne 
záväzné nariadenia, ktoré upravujú 
podmienky vydávania Senior karty 
a podmienky pri povoľovaní užívania 
verejných priestranstiev. 

Návrh VZN o poskytovaní sociál-
nych služieb v meste Michalovce bol 
prvým z tzv. sociálnych a školských 
zákonov mesta. Schválením predlo-
žených VZN došlo k úpravám v po-
platkoch pri poskytovaní sociálnych 
služieb a príspevkov na stravovanie 
pre dôchodcov a určené skupiny ob-
čanov mesta. Nové nariadenia schvá-
lili poslanci aj pri určení príspevkov 
pre deti v školských zariadeniach 
a dotácií pre jednotlivé školy a škol-
ské zariadenia v našom meste.

Najdôležitejším bodom programu 
bol Záverečný účet mesta Michalovce 
za rok 2014. Plénum mestského za-
stupiteľstva schválilo záverečný účet 
bez výhrad. Konštatuje sa v ňom, 
že Mesto dosiahlo v roku 2014 príj-
my bežného a kapitálového rozpočtu 
vo výške 25,9 mil. eur, čo predstavuje 
101,97 % plnenie voči upravenému 
rozpočtu a výdavky bežného a kapitá-
lového rozpočtu boli čerpané vo výš-
ke 24,1 mil. eur, čo je 96,11 % čerpa-
nie k upravenému rozpočtu. Súčasťou 
rozpočtu sú aj finančné operácie, kde 
príjmové operácie boli vo výške 2,7 
mil. eur a výdavkové operácie vo výš-

ke 3,1 mil. eur. Z celkovej rekapitu-
lácie rozpočtu mesta vyplýva, že rok 
2014 mesto uzavrelo prebytkom vo 
výške 1,3 mil. eur.

Nasledovali výročné správy Mest-
ského kultúrneho strediska a Technic-
kých a záhradníckych služieb mesta 
Michalovce. Poslanci schválili aj pred-
ložené zmeny rozpočtu Mesta a MsKS.

Na svojom treťom zasadaní schvá-
lili mestskí zákonodarcovia aj zria-
denie Denného centra č. 8 na Ulici 
Andreja Šándora, informatívnu sprá-
vu o činnosti mestskej autobusovej 
dopravy aj pripravované obstaranie 
zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Michalovce.

Primátor mesta Viliam Zahorčák 
predložil poslancom na prerokovanie 
zmluvu o spolupráci medzi mestom 
Michalovce a francúzskym mesto 
Cognac. Poslanci mestského zastupi-
teľstva zmluvu jednomyseľne schválili 
a mesto Cognac sa tak stalo ôsmim 
družobným mestom mesta Micha-
lovce.

Záver rokovania patril už tradične 
interpeláciám poslancov a diskusii.

Iveta Palečková

Na základe podnetu veľvyslanca Slovenskej republiky vo Francúzsku Mareka Eštoka, sa uskutočnili 
medzi primátorom mesta Michalovce Viliamom Zahorčákom a primátorom mesta Cognac (Francúzsko) 
Michelom Gourinchasom rokovania o možnosti nadviazania spolupráce týchto dvoch miest. V polovici 
apríla delegácia nášho mesta navštívila mesto Cognac. Na tomto stretnutí bola medzi mestami 
Cognac a Michalovce podpísaná zmluva o spolupráci. Účinnosť zmluva nadobudla po jej schválení 
na utorkovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Francúzske mesto Cognac sa stalo 
v poradí ôsmim partnerským mestom mesta Michalovce.

Hviezdoslavov 
Kubín

Zemplínske osvetové stredisko Mi-
chalovce pripravilo v dňoch 21. a 22. 
apríla 2015 okresnú a regionálnu súťaž 
v prednese poézie a prózy. V tomto roku 
sa konal už 61. ročník Hviezdoslavovho 
Kubína. Do súťaže sa zapojili recitáto-
ri zo základných škôl michalovského 
a v regionálnej súťaži aj sobranského 
okresu. Počas dvoch dní súťažilo 120 
recitátorov v štyroch kategóriách, oso-
bitne v poézii a osobitne v próze.

Pre slovenský amatérsky umelec-
ký prednes netreba povinne nadchnúť 
každého, treba ho však ponúknuť čo 
najširšiemu zázemiu najmä detí a mla-
dých ľudí. Nás, ako organizátorov tešia 
vynikajúce výsledky recitátorov na ce-
loštátnom kole v Dolnom Kubíne, ktoré 
poukazujú na vysokú úroveň „recitátor-
skej školy“ v Michalovciach.

V krajskom kole Metamorfózy slo-
va, ktorého organizátorom je taktiež 
Zemplínske osvetové stredisko, budú 
v dňoch 4. – 6. mája 2015 náš okres re-
prezentovať víťazi jednotlivých kategó-
rií: Želmíra Jakubocová, Dávid Novák, 
Daniel Sunitra, Kristína Schumerová, 
Miriam Kotorová, Melisa Kelemenová, 
Soňa Pasuľková, Sára Valisková, Kristína 
Jurková, Michaela Mihaľová. 

Držíme našim zástupcom palce.
Mgr. Adela Vojnová

Hviezdoslavov Kubín je 
ideálnou príležitosťou 
stretnúť v plnej kráse 

množstvo detí a mládeže, 
ktorí našli záľubu 
v čítaní, tvorivom 

rozvíjaní a zanietenom 
predvádzaní umeleckého 

textu vo vlastnej, 
interpretačne originálnej 

verzii.  

aktua l i ty

TaZS mesta Michalovce 
oznamujú verejnosti, 

že 1. mája a 8. mája 
bude 

kúpalisko 
a sauna 

zatvorené

Technické a záhradnícke služby 
mesta Michalovce ako správca 

tržnice a trhovísk mesta Michalovce 

oznamujú, že 15. mája bude 

ukončená 
a zrušená 
prevádzka 

tržnice na Ul. športovej

V Bratislave sa 21. a 22. apríla konal 
už 45. ročník celoslovenského kola sú-
ťaže olympiády v ruskom jazyku. Tento 
rok bol aj o to dôležitejší, že práve teraz 
si pripomíname 70. výročie oslobode-
nia od fašizmu a koniec druhej svetovej 
vojny. Pri tejto príležitosti najlepší uči-
telia a žiaci boli vybraní na stretnutie 
s ruským veľvyslancom priamo na pôde 
veľvyslanectva. Práve na tomto stretnutí 
žiaci zarecitovali ukážky z poézie a pró-
zy, ktoré tvoria súčasť súťaže.

Medzi vybranými žiakmi bola aj 
Ema Huňadyová, žiačka ZŠ T. J. Mous-
sona v Michalovciach, ktorá repre-
zentovala Košický kraj. Z pedagógov 
sa stretnutia zúčastnila PhDr. Anna 
Kaputová, dlhoročná autorka úloh pre 
olympiádu a členka porôt.

Na stretnutí veľvyslanec RF pán Fe-
dotov odovzdal žiakom upomienkové 
darčeky a poďakoval učiteľom za ich 
prácu.

Zároveň žiačke Eme Huňadyovej 
gratulujeme za získanie 2. miesta v ce-
loslovenskom kole olympiády v rus-
kom jazyku.

zstjm

olympiáda 
v ruskom 

jazyku

Mesto Michalovce, 
Matica Slovenská, 

Zemplínske osvetové 
stredisko a MsKS
vás pozývajú na

festival heligónkárov
zemplínska 

heligónka 2015
2. mája o 14.00 hod. 

veľká sála MsKS

Mesto Michalovce, 
OZPB a Okresný úrad 

Michalovce 
vás pozývajú na

pietny akt 
kladenia vencov 
pri príležitosti 70. výročia 
víťazstva nad fašizmom

7. mája o 10.00 hod. 
Cintorín Červenej 
armády – Hrádok



�

Dnes o vojnových udalostiach, ktoré v Európe skončili ôsmeho mája v 
roku 1945, hovoríme, ako o niečom veľmi vzdialenom ba až historickom. 
I keď si túto udalosť pripomíname s pietou a úctou na miestach posledného 
odpočinku padlých vojakov, predsa len ťažko sa vieme vcítiť do prežitkov 
tých, ktorých život v tom čase zahnal do nutnosti prežiť vojnové dianie. 
Nič v tom momente nebolo dôležitejšie, ako chrániť si holý život. Civilné 
obyvateľstvo stratilo strechu nad hlavou. Pohyb vonku niesol nástrahy voj-
nových ohrození. Strádanie po každej stránke zasiahlo všetkých.

 Keď počúvame životné príbehy civilných obyvateľov, najčastejšie vte-
dajších detí žijúcich v tomto období, dnes už starcov, ostávame s otvo-
renými ústami nad zdanlivou neuveriteľnosťou. Z vtedajších dospelých 
vojakov, ktorí prežili, zopár vie povedať autenticky svoje zážitky. Každý 
z nich hovorí o tom, ako postihol vojnový ošiaľ ich život. Cintoríny pad-
lých hovoria o ľudských obetiach. Všetko to je mementom pre dnešné, ale 
i budúce generácie. Treba si pripomínať korene udalostí, ktoré viedli k roz-
pútaniu vojnového požiaru. Politika nadradenosti, rasovej, náboženskej 
neznášanlivosti sú aj dnes zdrojom konfliktov vo svete. 

Mladý človek je v mnohých smeroch vďačným objektom rôznych ma-
nipulácií. V kritických chvíľach je ľahko schopný podľahnúť radikalizácii. 
Žiadna spoločnosť sa nevyhne konfliktom, jednak vo vnútri, ale i navo-
nok. Záujmy jednotlivcov, ale aj skupín nie sú stále v absolútnej zhode. Ich 
riešenia môžu ponúkať priestor pre silové riešenia. Vášne, ktoré zachvátia 
jednotlivcov, umnou manipuláciou ľahko skĺznu k rozdúchaniu nového 
konfliktu. Je preto potrebné, aby každý občan pozorne sledoval procesy, 
kde sa siahne na ľudskú dôstojnosť, neznášanlivosť iného názoru, nepria-
teľskú rétoriku k určitým skupinám občanov, majetkovým záujmom. 

Dnes sa to nemusí dotýkať mňa. Ale nikdy hľadanie nepriateľa ne-
končí bez reakcie. Potom v tom už budem aj ja a nikto sa už nebude 
pýtať na jednotlivca a jeho postoj. Dôsledky sú hromadné a nebezpečné 
pre všetkých. Len občianska vyspelosť v spojení s angažovanosťou budú 
dostatočnou prevenciou budúcich nešťastí.

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

70 slobodných 
rokov

 21. 4.  návšteva firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s.
 21. 4.  rokovanie s majiteľom firmy BE Group Slovakia, s.r.o.
 21. 4.  návšteva vo firme ConvaTec – Unomedical, s.r.o.
 22. 4.  návšteva firmy YAZAKI Wiring Technologies  
  Slovakia s.r.o.
 22. 4.  rokovanie s majiteľmi firmy SCORP, s.r.o.
 22. 4.  návšteva vo firme Casspos, a.s.
 23. 4.  rokovanie so zástupcami firmy TES MI, s.r.o.
 23. 4.  návšteva vo firme Agrostroj, a.s.
 24. 4.  porada primátora
 24. 4.  návšteva firmy Chemkostav, a.s.
 24. 4.  reprezentácia mesta na muzikáli ôsmy svetadiel
 25. 4.  rokovanie so zástupcami VÚB Banky
 28. 4.  otvorenie podujatia Zemplín POP
 28. 4.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 30. 4. – 1. 5.  účasť na podujatiach Jarného jarmoku

aktivity primátora

Slovenská republika 
sa prostredníctvom 
Štatistického úradu SR 
zapojila do realizácie 
zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach 
domácností v rámci 
projektu európskych 
štatistických zisťovaní.

Na Slovensku bolo do zisťo-
vania pre rok 2015 vybraných 
takmer 500 obcí, medzi nimi aj 

mesto Michalovce. Do zisťova-
nia, ktoré sa uskutoční od 9. ap-
ríla do 5. júna 2015, je zarade-
ných cca 6 000 domácností.

V tomto období vybrané do-
mácnosti v Michalovciach nav-
štívi pracovník poverený funkci-
ou opytovateľa, ktorý je povinný 
preukázať sa v domácnostiach 
osobitným poverením. Všetky in-
formácie a názory, ktoré v rámci 
tohto zisťovania domácnosti po-
skytnú, budú anonymné a použi-
té výlučne na štatistické účely.   

                                        šú

Nový zákon 
o odpadoch

Doterajší zákon o odpadoch 
bol novelizovaný 30 krát a aj vzhľa-
dom na európsku legislatívu pri-
pravila vláda Slovenskej republiky 
úplne nový zákon. Predloženým 
návrhom zákona sa sleduje najmä 
zníženie množstva odpadov, ktoré 
sa zneškodňujú skládkovaním, úp-
rava a zameranosť na predchádza-
nie vzniku odpadu, minimalizácia 
negatívnych vplyvov vzniku a na-
kladania s odpadom na životné 
prostredie a zdravie ľudí, zavede-
nie a uplatňovanie tzv. rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov a dovoz-
cov. To znamená, že výrobcovia 
tovarov alebo dovozcovia tovarov 
na Slovensko budú komplexne 
zodpovedať za celú trasu výrobku 
až po následnú separáciu a spra-
covanie odpadu.

Návrh zákona obsahuje tri 
rozhodujúce zmeny oproti súčas-
nému stavu. Najväčšou zmenou 
je zrušenie Recyklačného fondu. 
Tento rok pôjde z účtu Recyk-
lačného fondu na likvidáciu tzv. 
čiernych skládok 10 miliónov €. 
Druhá zmena sa priamo dotýka 
vzniku a fungovania organizácii, 
zodpovednosti výrobcov a dovoz-
cov. Tieto organizácie budú mu-
sieť byť autorizované na minister-
stve životného prostredia a budú 
zabezpečovať organizáciu zberu 
vyseparovaného odpadu. Treťou 

zmenou je výrazné sprísnenie 
podmienok a kontroly výkupu 
kovového odpadu od fyzických 
osôb – nepodnikateľov. Zberne 
budú vybavené kamerovým sys-
témom a platby za kovový odpad 
budú vyplácané bankovým prevo-
dom na účet alebo poštovou pou-
kážkou s časovým odstupom tak, 
aby bolo možné  podozrivý kovo-
vý odpad zadržať. Zákon tiež za-
kazuje ukladať vytriedené zložky 
komunálneho odpadu a vytriede-
ný biologický rozložiteľný odpad.

Proces prípravy a schvaľova-
nia zákona bol zložitý. K návr-
hu zákona prišlo viac ako 2600 
pripomienok, z toho 1613 bolo 
zásadných. Počas schvaľovania 
v parlamente pribudli viac ako 
dve stovky pozmeňovacích po-
slaneckých návrhov. Zákon bol 
v Národnej rade SR schválený 17. 
marca a viaceré združenia a aso-
ciácie, vrátane dvoch poslanec-
kých klubov, vyzvali prezidenta, 
aby zákon o odpadoch nepodpí-
sal. Dôvodom obáv boli obavy zo 
zvýšených nákladov samospráv 
– obcí a miest, ako aj možný mo-
nopol na nakladanie so separo-
vaným odpadom. Prezident zá-
kon o odpadoch podpísal a tak sa 
hlavná časť zákona stane účinná 
od 1. 1. 2016.

Ing. Jozef Bobík

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Vihorlatský horolezecký klub

Hosť: Miroslav KLČ, predseda klubu
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
MFK Zemplín Michalovce – FC Nitra

denne o 14.00 hod. 

pobačeňe miža z varoša

Pokrok furt idze z dobu. Co učera bulo moderne, ta jutro je už pre-
konane. To ľem moda še obraca dookola. Raz dluhe vlasi i kratke sukňe, 
veckaľ naopak. Dluhe sukňe i kratke vlasi. I ja dumal, že kec še zako-
nom zakazalo brac peňeži za višetreňa u dochtora, ta to placi furt. No 
plano mi dumal. Pridzem na jedno višetreňe, na chtore me poslal muj 
dochtor i vidzim na dzveroch, že mušim zaplacic pejc eura. Ta za co? 
Pital mi še. I mi še doznal. Dochtor, chtori robi tote višetreňa, ňema 
zmluvu zos moju pojiscovňu zdravotnu. No kec je to tak, ta zaplacim. 
Šak vun znal, čom me tam poslal. No trebalo išče jedno višetreňe, ta me 
poslal i tam. Už mi bul oprobovac jedno, ta mi znal, co me čeka. I tu mi 
mušel zaplacic. Ta jak mi priňis papire gu mojomu dochtoroj, ta mi še 
ho opital, či jest i inakša možnojsc. Mižu, jest, no buc pujdzeš o mešac 
do Košic, abo o dva do Prešova. A vec čom treba cestovni poriadok, kec 
chceš buc gruntovni.

Vaš Mižo z varoša

neščestne 
poplatki

Štatistické zisťovanie

Banket ako skúška 
Dva aprílové dni 22. 
a 23. sa pre študentov 
Súkromnej hotelovej 
akadémie Dufincovej 
niesli v znamení 
praktickej časti 
maturitnej skúšky. 
Konala sa v priestoroch 
hotela Družba a tento 
rok bola po prvýkrát 
vo forme banketu. 

Atmosféra sa možno aj preto 
niesla spočiatku v znamení stresu 
a nervozity a akejsi povinnosti žia-
kov úspešne to zvládnuť. Študenti 
boli rozdelení medzi kuchárov 
a čašníkov, niektorí vykonávali fun-
kcie manažérov úsekov. Kuchyňa 

mala svoju šéfkuchárku a obsluha 
hlavného čašníka. Prvý deň sa robi-
li prípravné práce, druhý deň bola 
slávnostná časť. Začala sa príhovo-
rom hlavnej manažérky celej akcie. 
Potom už nasledovala ochutnávka 
jedál, na ktorú sa podujala komisia 
z druhej školy, dve profesorky a pán 
riaditeľ. Na výber boli rôzne druhy 
predjedál, obložené misy, teplý pult 
a stôl s tortami a zákuskami. Žiaci 
s napätím pozorovali hodnotiacich 
pri ochutnávke pokrmov. Ich spo-
kojné výrazy, ale hovorili za všetko. 
Jedlá boli výborné, atmosféra prí-
jemná a komisia viac než spokojná. 
Študenti môžu byť na seba právom 
hrdí a veľké ďakujem patrí tiež 
profesorom, ktorí im s prípravami 
ochotne pomáhali.

Alena Trachanovičová

Maturita 
v predtermíne
... to bola hlavná myšlienka 
aktivity Maturitná kvapka 
krvi, ktorú v r. 1995 
inicioval MUDr. Peter 
Potocký, vtedajší predseda 
ÚzS SČK.

Mladí ľudia sú nádejou a per-
spektívnymi pokračovateľmi tra-
dície bezpríspevkového darcovstva 
krvi pre všetkých, ktorí sú v núdzi 
a sú odkázaní na príjem vzácnej 
tekutiny od darcu. Preto nás teší, 
že 22. apríla už po 20-krát naplnili 
Hematologicko-transfuziologické 

oddelenie Nemocnice Š. Kukuru 
študenti stredných škôl, aby aj daro-
vaním krvi vstúpili do dospelosti.

Naše poďakovanie patrí nie-
len študentom, ktorí sa rozhodli 
zaradiť medzi darcov krvi, ale aj 
vedeniu stredných škôl, pedagó-
gom, ktorí študentom prezentujú 
význam darcovstva krvi a pod-
porujú tieto aktivity.

Ďakujeme, veď slogan Daruj 
krv – zachrániš život, nie je frá-
za, ale vysoká morálna hodnota 
hodná povšimnutia verejnosti.

Mgr. Mária Pavluvčíková
riaditeľka ÚzS SČK

V ostatných týždňoch pribudli v našom meste nové prístrešky na au-
tobusových zastávkach. Zaujímavosťou sú transparentné fólie s logom 
mesta a fotografiami našich historických budov aj novších stavieb, ktoré 
prispeli k skrášleniu nášho okolia.

Vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach uznesením 
č. 33 zo dňa 28. 4. 2015

1. VYHLASUJE:
V súlade s § 18a ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov voľbu hlavného kontrolóra Mesta Michalovce na deň 
16. 6. 2015 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
2. SCHVAľUJE:
a)  spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce tajným 

hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva. Podrobnosti o voľ-
be upravuje § 18a ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a volebný poriadok pre voľbu hlavného 
kontrolóra schválený MsZ pre túto voľbu. 

b)  kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
  • minimálne úplné stredné vzdelanie 
 • bezúhonnosť
c)  náležitosti písomnej prihlášky:
 • identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa 

bydliska, telefonický respektíve e-mailový kontakt,  pokiaľ uchádzač vlastní 
 • súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov na účel vykonania 

voľby v mestskom zastupiteľstve podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochra-
ne osobných údajov v znení neskorších predpisov

 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície  
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a kto-
rého prihláška nespĺňa náležitostí ustanovené týmto uznesením, nebude 
uvedený na hlasovacom lístku kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra

d)  termín ukončenia podávania písomných prihlášok: 1. 6. 2015 (pondelok) 
do 14.30 hod. Písomné prihlášky musia byť doručené, platí nielen pre osob-
né doručenie, ale aj pre doručenie iným spôsobom (hmotnoprávna lehota).

e)  miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane 
náležitostí kandidáti zašlú alebo doručia do určeného termínu na adre-
su: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s ozna-
čením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať.“ Na obálke je potrebné 
uviesť meno, priezvisko a adresu podávajúceho. Pri osobnom doručení 
sa prihláška podáva výlučne na podateľňu Mestského úradu, kancelária 
č. 106, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce.

f)  určuje pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracov-
ný čas, bez prestávky na jedenie a oddych t.j. plný pracovný úväzok.

Poznámka: uchádzači spĺňajúci podmienky na voľbu hlavného kontrolóra 
budú na zasadnutie mestského zastupiteľstva pozvaní osobitnou pozvánkou.

Literárne dni seniorov
Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska Michalovce 
v spolupráci 
so Zemplínskou knižnicou 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach pod 
záštitou primátora mesta 
Viliama Zahorčáka, 
usporiadala IV. ročník 
Literárnych dní seniorov.

Podujatie bolo pripravené na 
počesť úmrtia Márie Stojákovej, 
ktorá bola krstnou mamou Zem-
plínskej knižnice Gorazda Zvo-
nického v Michalovciach. Pani 
Garbinská si pripravila prierez zo 
života pani Stojákovej, ktorej život-

ným krédom bolo „konať dobro 
a pomáhať mu kliesniť si cestu me-
dzi ľudí“. Na tomto podujatí bola 
prítomná aj dcéra pani Stojákovej.

Program spestrili svojim vys-
túpením učiteľky Základnej ume-
leckej školy v Michalovciach hu-
dobnou vložkou a do prednesu sa 
zapojil žiak Janík Uchaľ zo ZŠ na 
Okružnej ulici, Michaela Mihaľo-
vá a Šimon Čižmár z GPH Micha-
lovce. Do prednesu poézie a prózy 
sa zapojili títo seniori: Badalová, 
Ďaďovský, Felšociová, Garbin-
ská, Jacíková, Jurčová, Muchová, 
Poľaško, Váradyová. Všetci pred-
nášajúci boli odmenení knihami, 
ktoré venovalo Mesto Michalov-
ce. Celým kultúrnym podujatím 
sprevádzala Mária Nadzamová.

Anna Peterčíková
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dva týždne v kultúre michalovčan informuje

VítAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠíCH...

Nina Terezková
Marianna Bučková
Lilien Rachmanová

Liana Tkáčová

dva týždne v kultúre michalovčan informuje

Do StAVU MANžELSKéHo VStÚPILI...

Martin Puľák  
a Martina Malejčíková

Peter Seman  
a Natália Čižmariková

Bc. Bohuš Kováč  
a Ing. Marcela Siranková

Róbert Mitník  
a Petra Čižmárová

Ing. arch. Štěpán Vidner  
a Ing. arch. Monika Miľáková

Martin Luka  
a Lucia Kolesárová

Mgr.Ondrej Brndiar  
a Oľga Pavlusová

trieda, v ktorej žiaci
píšu a kreslia po stene
žiaci z 5.D triedy 
v Základnej škole 
na okružnej ulici 
v Michalovciach píšu 
namiesto tabule po stene. 

Ako je to možné? Počas práz-
dnin sa naša trieda premenila na 
krásnu triedu s modernou „vychy-
távkou“ – stenou, na ktorú sa dá 
písať, kresliť a zotierať ju, premie-
tať na ňu a pripevňovať magnety. 
Uvedená škola sa ako jediná z Mi-
chaloviec zaradila medzi SMART 
školy na Slovensku. Žiaci i učite-
lia nastúpili po prázdninách do 
triedy, kde je k dispozícii miesto 

tabule tzv. chytrá stena, na ktorú 
sa dá písať stierateľnými fixkami. 
S chytrou tabuľou úplne odpad-
ne prašnosť a aj týmto spôsobom 
prispejeme k ochrane životného 
prostredia. V spojení “chytrej ta-
bule” s projektorom a počítačom 
získajú vyučujúci i žiaci ďalšie 
možnosti na efektívne učenie sa 
a stena sa premenila na interak-
tívny pracovný povrch. 

Učitelia si pochvaľujú „Smart 
tabuľu“ kvôli veľkému priestoru, 
ktorý vytvára interaktívne a krea-
tívne prostredie. Žiaci ho zasa mi-
lujú, lebo je to jednoducho zábava.

Mgr. Anna Bardzaková, 
ZŠ Okružná  

blahoželania
Dňa 6. mája sa dožíva 80 rokov mamka, 

babka a prababka 

ALŽBETA TKÁČOVÁ
Želáme veľa lásky, šťastia, zdravia 

a mnoho dní naplnených krásnymi chvíľami 
v kruhu blízkych.

zo srdca želá celá rodina

mestské kultúrne stredisko
petnasti jarni jurmarok
30. 4. – 1. 5., tribúna pri MsÚ (otvorenie)

zemplínska heligónka 2015
festival heligónkárov
2. 5. o 14.00 hod., veľká sála MsKS

pietny akt kladenia vencov 
pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom
7. 5. o 10.00 hod., Cintorín Červenej armády – Hrádok

vďaka vám
podujatie venované ženám – matkám
13. 5. o 16.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy:
renáta Fialová – jarné inšpirácie 
(maľba a kvetinová výzdoba)
4. 5. – 29. 5., malá galéria MsKS

program kina centrum
1. 5. piatok o 20.30 hod. /2D/
2. 5. sobota o 18.15 hod. /3D/
3. 5. nedeľa o 19.15 hod. /2D/ 

avengers 2: vek ultrona 
akčný, dobrodružný, fantasy  2015 
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 6 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

2. 5. sobota o 21.00 hod. 
3. 5. nedeľa o 17.15 hod. 

eX machina
sci-fi thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  V. BRITÁNIA/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

3. 5. nedeľa o 15.45 hod. 

malÝ pán
rozprávka, rodinný, bábkový 2015
Vstupné: 3,50 €  ČR/SR
Mládeži prístupný  Originál verzia

5. 5. utorok o 19.30 hod. 

milan ČorBa 
životopisný dokumentárny film  2014
Vstupné: 3 €  SR
Mládeži prístupný  Originál verzia

6. 5. streda o 19.30 hod. 
7. 5. štvrtok o 18.45 hod.
9. 5. sobota o 18.00 hod.

dajte mi pokoj 
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

7. 5. štvrtok o 20.10 hod.
8. 5. piatok, sobota o 21.10 hod.

neuteČieš 
horor 2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

8. – 9. 5. piatok, sobota o 19.30 hod.

to dievČa musíš milovaŤ
komédia 2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

9. – 10. 5. sobota, nedeľa o 16.00 hod.

oveČka shaun  Repríza
animovaný, komédia, dobrodružný, rodinný 2015
Vstupné: 3 €  V. BRITÁNIA/FRANCÚZSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

10. 5. nedeľa o 17.30 hod.

rezistencia  Repríza
sci-fi, fantasy, akčný, dobrodružný  2015
Vstupné: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing 

10. 5. nedeľa o 19.30 hod.

rÝchlo a zBesilo 7  Repríza
akčný  2015
Vstupné: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

13. 5. streda o 19.30 hod.

violette
životopisný, dráma  2013
Vstupné: 3,50 €  BELGICKO, FRANCÚZKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

14. – 15. 5. štvrtok (2D), piatok (2D) o 19.30 hod.
16. 5. sobota (3D) o 20.40 hod.
17. 5. nedeľa (2D) o 19.45 hod.

mad maX: zBesilá cesta 
thriller  2015
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

Úspech na olympiáde
Každoročne sa študenti a štu-

dentky Gymnázia na Ulici Ľ. Štú-
ra 26 v Michalovciach zapájajú 
do súťaže stredných škôl – Olym-
piáda ľudských práv. Cieľom tejto 
olympiády je vzdelávať mladých 
ľudí v oblasti ľudských práv 
a viesť ich k tolerancii. V tomto 
školskom roku dosiahla škola 
historický úspech. 

Do celoslovenského kola spo-
lu s ďalšími siedmimi súťažiacimi 
z KSK postúpila aj žiačka z triedy 
VIII.J, Kristína Chlebáková. 64 
žiakov zo všetkých kútov Sloven-
ska v Modre absolvovalo koncom 
marca tri dni plné riešenia mode-
lových situácií, obhajovania vo-
pred napísaných esejí, ktoré boli 
podmienkou účasti v celosloven-

skom kole olympiády. Naša repre-
zentantka postúpila do Veľkého 
finále medzi dvanástich najlepších 
z celého Slovenska. Okrem tohto 
obrovského úspechu následne zís-
kala hneď dve ďalšie ocenenia. Jej 
esej v angličtine na tému Ending 
poverty with the help of education 
(Ukončenie chudoby pomocou 
vzdelania), bola ocenená Infor-
mačnou službou OSN vo Viedni, 
ktorá bola aj jej garantom, ako 
najlepšia práca na túto tému. Od-
menou je návšteva centra OSN vo 
Viedni. Nemenej významný je aj 
fakt, že práve spomínanou esejou 
získala štipendium na súkromnej 
vysokej škole Bratislava Internati-
onal School for Liberal Arts. 

Mgr. Veronika Fedorišinová

Fialovej jarné inšpirácie
V galérii MsKS fotografie strie-

dajú jarné inšpirácie. V máji svoje 
inšpirácie predstaví Renáta Fialo-
vá. Je organizovaná v klube výt-
varníkov, ktorý pôsobí v Trebišo-
ve. V Michalovciach je Renáta Fia-
lová známa svojou veľkoplošnou 
abstrakciou, ktorá diváka osloví 
jasnosťou farieb, čím umocňujú 
myšlienku každého obrazu. Fialo-
vej obrazy majú svoju dynamiku. 
V nej sa odráža prežitý životný 

okamih, či emócia. Tieto okamihy 
a emócie nie sú prízemné, ale majú 
rozmer ľahkosti a nádeje, rozplynú 
sa v nekonečne. Aj to, čo je nároč-
né je možné vybojovať a zvládnuť. 
Fialovej obrazy sú vhodné do mo-
derného interiéru. Iste rozžiaria 
každý priestor. Expozíciu doplnia 
kvetinové aranžmány a sklo. Výs-
tava bude verejnosti prístupná do 
konca mája.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Detašované pracovisko bl. M.D. Trčku Michalovce

v spolupráci s Mestom Michalovce

otvára 1. ročník 
DeTsKej uNIVerZITy

Kedy? 6. 7. �015 – 17. 7. �015
Kde? VŠZaSP sv. Alžbety, DP bl. M.D Trčku

Partizánska 23, Michalovce
Kto? Deti 1. – 4. ročníka základných škôl

Prihláška do 30. 5. 2015 
(prihlášku nájdete na www.alzbetami.sk)

Zápis: 2. 7. 2015 o 15. 00 hod. 
na VŠZaSP sv. Alžbety, Partizánska 23, Michalovce

Poplatok: 50 eur
Vybavuje: PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD.

RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
Email: detskauniverzita.mi@gmail.com

V týchto dňoch oslavuje 60 rokov 
náš spolupracovník, člen redakčnej rady

MichAL OrOs
Všetko najlepšie v kruhu blízkych, 
priateľov a spolupracovníkov 
praje Redakčná rada 

Nositelia tradícií
Zdá sa to až neuveriteľné, 
že ľudia informačného 
veku, ktorí naplno žijú 
súčasnosťou a skôr než 
o včerajšku sú ochotní 
uvažovať o zajtrajšku 
a pozajtrajšku, 
sa neprestávajú 
zaujímať ani o témy 
priam bytostne spojené 
s minulosťou. 

Napríklad ako sa žilo, z čoho 
sa tešili, čoho sa báli a nad čím 
smútili ľudia spred desiatok až 
stoviek rokov.

Zemplínske osvetové stredisko 
pripravuje okresnú súťažnú pre-
hliadku dedinských folklórnych 
skupín snázvom Nositelia tradícií. 

Podujatie má za cieľ predstaviť vý-
sledky práce folklórnych skupín 
smerujúcich k oživovaniu miestnych 
tradícií a k ich opätovnému uvádza-
niu do života dedinského spoločen-
stva. Do tohto ročníka sa zapojilo 8 
kolektívov: Hatalovčan, Čemerňan-
ka, Moravančan, Soľanka, Mihaľov-
ski nevesti i beťare, Porubjan, Zem-
plinski heligonkari a Harčarki.

Súťažiaci načreli do symbolic-
kej truhlice starých mám a popa-
sovali sa so spracovaním výroč-
ných, rodinných i pracovných 
zvykoslovných pásiem.

Víťazná dedinská folklórna sku-
pina bude reprezentovať náš okres 
na krajskom kole súťaže v rámci 
43. ročníka Spišských folklórnych 
slávností 27. – 28. júna 2015 v Spiš-
skom Podhradí.

zos

Kaštiele ako sídla 
zemplínskych múzeí

V piatok, 24. apríla sa v malej 
sále Mestského kultúrneho stre-
diska v Michalovciach uskutočni-
lo podujatie pod názvom Kaštiele 
ako sídla zemplínskych múzeí. 
Konalo sa pri príležitosti Medzi-
národného dňa pamiatok. V rámci 
prednáškového cyklu vystúpili so 
svojimi príspevkami nielen hlavní 
organizátori podujatia, pracovníci 

Zemplínskeho múzea v Michalov-
ciach. Nosný priestor bol venovaný 
ich hosťom, kolegom archeológom 
a historikom z múzeí v Humen-
nom, Trebišove, Snine a Stropkove. 
Vo svojich príspevkoch predstavili 
svoje inštitúcie, taktiež múzeá, ako 
nositeľov kultúrno-historického 
bohatstva tamojšieho regiónu. 

zm

English day
V Základnej škole, Ul. J. A. 

Komenského 1 v Michalovciach 
35 žiakov 5. – 9. ročníka absol-
vovalo 6-hodinový konverzačný 
tréning. Kurz viedol americký 
lektor Wesley Calloway z Jazy-
kovej školy Just Talk English   
z Košíc. Žiaci sa prirodzeným 
spôsobom zoznámili s novými 
frázami, slovnou zásobou z rôz-
nych tém, zlepšovali si komuni-

káciu v bežných situáciách s na-
tive speakrom. 

Pozitívny zážitok a nová skú-
senosť presvedčila žiakov v tom, 
že výučba akéhokoľvek cudzieho 
jazyka je veľmi dôležitá. 

Poďakovanie patrí aj vedeniu 
našej ZŠ, ktoré túto akciu organi-
začne a finančne podporilo. 

PaedDr. Ľubica Šaffová, 
vedúca PK CJ
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dva týždne v športe

NAVžDY SME SA RoZLÚČILI...

spoločenská rubrika

poďakovanie
Dňa 27. marca 2015 od nás navždy odišiel 
otec a starý otec 

ĽUBOMÍr MLYNÁr
Všetkým, ktorí pomohli zmierniť náš žiaľ 
nad touto stratou, patrí naše poďakovanie.
smútiaca rodina

spomienky

Dňa 18. apríla uplynul rok, keď nás navždy 
opustila drahá mamička, babka, prababka

VErONiKA ČiGÁŠOVÁ
Nezomrela... Spí, má len sen, je krásny. Sníva 
sa jej o tých, ktorých milovala a ktorí milovali ju.
s úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami

Dňa 21. apríla uplynulo 15 rokov 
od smrti drahého manžela, otca, dedka 

JÁNA MATUchA
s láskou spomínajú manželka, 

synovia a dcéra s rodinou

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám alebo prenajmem 2-izbový byt v Michalovciach, 

Ulica nad Laborcom. Tel.: 0915 366 811
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt na Ulici Čajkovského 

v Michalovciach. Byt je kompletne zrekonštruovaný, plne 
zariadený, výmera 57 m2, vlastné kúrenie. Cena 370 €/
mesačne, dostupný od 1. júna 2015. Tel.: 0918 800 032

n	Dám do prenájmu zariadený 1-izbový byt blízko centra 
v Michalovciach pre 1 – 2 osoby. Tel.: 0949 684 536

n	Predám stavebný pozemok 2 000 m2, Ulica močarianska. 
 Tel.: 0918 360 300 
n	Predám záhradku s murovanou chatou v ZO Bogdanky, 

vysporiadanú. Informácie na tel. 0948 032 666
n	Predám rodinný dom v obci Sliepkovce, cca 10 km 

od Michaloviec. Tel.: 0917 317 877
n	Predám menší rodinný dom v Hažíne. Tel.: 0948 443 787
Rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm. 

Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %, 

veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n	Kúpim ornú pôdu pri ceste. Tel.: 0902 644 555
n	Predám klavír, zn. Petrof. Cena 1 050 € + dohoda. Tel.: 0902 104 364
n	Predám multifunkčný retro prehrávač DS 168 nový, nepoužívaný. 

Je v drevenej skrinke v retro štýle, rozmer I 50 cm, š 34 cm, v 25 cm. 
Obsahuje: prehrávač vinylových (gramofónových) platní LP, rádio 
FM a AM, CD prehrávač, prehrávač s USB vstupom, prehrávač 
magnetofónových kaziet. Cena dohodou. Tel.: 0901 708 275

n	Predám elektrický vertikutátor Wolf – Garten 
na prevzdušnenie trávnika. Málo používaný, v dobrom stave. 
Cena 70 €. Tel.: 0901 708 275

n	Piesky, štrky, kamenivo – dovoz zdarma. Realizujeme strojové 
potery a omietky. Tel.: 0948 300 988

n	Predám Mitsubishi Lancer – 1,3 b, rok výroby 2007.  
Tel.: 0918 449 123

n	Predám rohovú sedaciu súpravu – ľavá + kreslo + taburetka, 
poťah je svetlosivej farby, vzorovaná. Rozmery: š x h x v: 
240 cm x 175 cm x 80 cm. Výška sedu je 35 cm. Cena je 250 € 
alebo dohodou. V prípade záujmu volať na Tel.: 0917 199 952

n	Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha. 
Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185

n	Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov. 
Tel.: 0907 534 726

n	Predám lacno Škodu 105 L vo výbornom stave. Tel.: 0915 641 010
Služby
n	Ponúkam akreditované Ministerstvom školstva SR 

jednoduché a podvojné účtovníctvo. Certifikát uznáva okrem 
iného aj ÚPSVaR. Tel.: 0907 308 142

n	Upratovacia firma prijme muža na upratovacie práce 
v Michalovciach. Tel.: 0903 604 033

malý oznamovateľ

Hádzanárky Iuventy Michalovce majú na dosah obhajobu historické-
ho „tripple“, ktoré získali minulú sezónu. Potom, čo v polovici apríla 
triumfovali v trinástom ročníku slovensko-českej súťaže hádzanárok 
WHIL, totiž v závere apríla siahli na druhú trofej – Slovenský pohár. 
Jeho finálový turnaj sa konal práve v ich domovskom stánku a Micha-
lovčanky nenechali nič na náhodu. Vo finále zdolali svojho najväčšieho 
slovenského rivala HK Slovan Duslo Šaľa po výsledku 32:27.

Ing.Ladislav Lorenčík, DrSc. (83)
Jozef Majvitor (64)
Emil Valkovič (76)
Ján Gelatič (84)
Magda Kolesárová (82)
MVDr. Michal Eštok (70)
Ján Fedák (74)
Jarmila Silaničová (85)

Strelci víťazne
Účasť mladých strelcov 
zo ZŠ P. Horova 
v Michalovciach na M-SR 
v streľbe zo vzduchovej 
zbrane žiakov ZŠ, ktoré 
sa konali 10. apríla 
vo Svätom Petre, bola 
úspešná. 

V kategórii starší žiaci R. Pado 
výsledkom 295 b obsadil 1. mies-
to. V kategórii mladšie žiačky N. 
Padová s 293 b obsadila 1. mies-

to. Obaja získali titul Majster 
Slovenska na rok 2015. Výborné 
výsledky dosiahli aj začínajúci 
mladí strelci J. Hreňo, s 282 b ob-
sadil 6. miesto a P. Vasiľ s 270 b 
skončil na 15. mieste. Družstvo 
ZŠ P. Horova v kategórii mladší 
žiaci získalo 3. miesto. Na M-SR 
boli podľa dosiahnutých výsled-
kov hodnotené zúčastnené zá-
kladné školy. Výprava zo ZŠ P. 
Horova bola vyhodnotená ako 
3. najlepšia.

J. Kisty

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
1. Na prenájom časti pozemku p. C-KN č. 1250/1, k. ú. Stráňany do výme-
ry 90 m2 na Ulici nad Laborcom v Michalovciach.
2. Na prenájom časti pozemku p. C-KN č. 2969/1, k. ú. Michalovce do 
výmery 35 m2 na Ulici prof. Hlaváča v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 15. mája 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ 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. 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 13. 5. 2015. 
Počet bytov: 5 
Č. bytu:  Adresa:  Poschodie:   Bytový dom:  Počet izieb:
----------------------------------------------------------------------------------
7/B   Mlynská  3508/9  1. poschodie  E/M  2
4  Mlynská  3508/9  prízemie  E/M  2
9  Mlynská  151/3  1. poschodie  E/M  4
8 a 9  Mlynská 3912/15  prízemie  C/22  1 a 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 Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalov-
ciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PoNÚKA
byt do nájmu v zmysle vZn MsZ v Michalovciach č.104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov 
mieru v bytových domoch „a” a „c“v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 13. 5. 2015. 
Počet bytov: 1
Číslo bytu    Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
----------------------------------------------------------------------------------
21  Ul. obrancov mieru 6   6. NP          „C“               2-izbový              55,55 m2

Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €.
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 Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalov-
ciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler odmenil 77 tré-
nerov za celoživotnú prácu s mládežou, za výnimočný výsledok ich zveren-
ca v roku 2014 a pri príležitosti životného jubilea. Na slávnosti, ktorú pri-
pravilo Národné športové centrum v Športovej hale Mladosť, si 20. apríla 
ocenení prevzali odmeny z rúk Ladislava Čambalu, generálneho riaditeľa 
sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR. Medzi ocenený-
mi boli aj traja tréneri SZKB, Peter Onuščák, Jozef Koloži a michalovský 
tréner Ľuboš Takáč (tretí zľava) zo Športového Kickbox klubu Michalovce.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJňUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom 
nehnuteľnosť:
1.  Časť pozemku p. C-KN č. 682/1, k. ú. Michalovce do výmery 45 m2 na 

Ulici J. Hollého v Michalovciach, za účelom vybudovania prístupovej 
komunikácie k parkovisku.

2.  Časť pozemku p. C-KN č. 3907/1, k. ú. Michalovce do výmery 35 m2, 
ktorý sa nachádza na Ulici saleziánov v Michalovciach.  

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 15. mája 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

atletika
Xiii. roČník michalovského polmaratónu 
1. 5., 14.00 hod.

XXXi. roČník podvihorlatského maratónu 
1. 5., 14.00 hod.
Info: www.podvihorlatskymaraton.sk

Futbal
mFk zemplín – Fc lokomotíva košice 
9. 5., 11.00 hod., Dôvera I. liga starší dorast U19

mFk zemplín – Fc lokomotíva košice 
2. 5., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 

mFk zemplín „B“ – Fk družstevník plavnica 
10. 5., 10.30 hod., III. liga Východ muži – 25. kolo

mFk zemplín – 1. Fc tatran prešov 
3. 5., 10.30 hod., I. liga žiačok Východ – 11. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

aFk topoľany – tj družstevník parchovany 
2. 5., 14.00 hod., III. LSD Zemplínska – 20. kolo, Topoľany

aFk topoľany – Fk zemplín teplica 
9. 5., 14.00 hod., III. LSD Zemplínska – 21. kolo, Topoľany

aFk topoľany – Fk veľké slemence 
3. 5., 16.30 hod., VII. liga Západ muži – 20. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

tj sokol moČarany – oFk dúBravka 
3. 5., 16.30 hod., VI. liga mužov – 20. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

hádzaná
hk iuventa juniorky – zlatná 
10. 5., 17.00 hod., I. liga žien – 20. kolo

hk iuventa – škp Bratislava 
10. 3., 15.00 hod., I.LSD – 20. kolo

hk iuventa – škp Bratislava
10. 5., 13.00 hod., I.LMD – 20. kolo
Info: www. Iuventa–zhk.sk

jazdectvo
jarná cena michaloviec – 14. roČník 
1. 5., 9.00 hod., Park mieru
Info: Mgr. Martin Bulík, tel.: 0905 284 244

strelectvo
streleckÝ viacBoj 
Pretek ku Dňu víťazstva nad fašizmom, 10. 5., 8.00 hod., 
Klub vojakov v zálohe, Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
vÝstup na poľanu
8. 5., 8.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Mária Haľovská (93)
Ľubomír Kotora (71)
Magdalena Guľašová (72)
Ing.Ján Seman (74)


