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SMEJKO 
A TANCULIENKA

program 
pre deti

5. marca
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

VOLNIJ DON 
BALALAJKA TOUR 

2017
vystúpenie sólistov 

donského kozáckeho 
chóru

7. marca
o 17. 30 hod.

veľká sála MsKS

ZDRAVO 
A KREATÍVNE
uvedenie knihy 

do života
9. marca

o 18.00 hod.
malá sála MsKS

MOJIMI OČAMI
výstava 

Márie Rovňákovej

do 18. marca
malá galéria MsKS

Poslanci prerokovali správu o ukončených a realizovaných projektoch

ROKOVANIE 

ZASTUPITEĽSTVA

Dobrá 
správa
pre odberateľov tepla

2 Prístrešie pre 
ľudí bez domova
do konca marca

3 Zápisy detí
do MŠ a ZŠ
od 1. apríla

4 Krajské
majstrovstvá
žiakov základných škôl

8

Rokovanie zastupiteľstva otvo-
ril a viedol primátor mesta Viliam 
Zahorčák. V úvode si poslanci 
minútou ticha uctili pamiat-
ku zavraždeného novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice. Za-
sadnutie poslancov pokračovalo 
prerokovaním uznesení mestskej 
rady, mestského zastupiteľstva, 
riešeniami interpelácií poslan-
cov a  správ hlavnej kontrolór-
ky. Poslanecký zbor prerokoval 
a  schválil Všeobecne záväzné 
nariadenie o  rozsahu poskyto-
vania sociálnych služieb v  meste 
Michalovce. Novelizáciou zákona 
sa mení povinný zostatok z  príj-
mu prijímateľa sociálnej služby 
(domácej opatrovateľskej služby) 
z doterajšej výšky 277,33 eur pre 
jednu fyzickú osobu na 329,15 
eur. Ďalšie zmeny, ktoré v tomto 
VZN boli schválené sú: nová soci-
álna služba poskytovaná mestom 
– komunitné centrum, povinná 
ochrana príjmu aj u  rodinných 
príslušníkov a možnosť posky-
tovať sociálnu službu o  občana 
okamžite. 

Plénum ďalej zobralo na ve-
domie vyhodnotenie kultúr-
no-osvetovej činnosti mestské-
ho kultúrneho strediska a plán 

ich hlavných úloh. Poslanci boli 
oboznámení aj so správou o sta-
ve realizácii a príprave projektov 
zo zdrojov EÚ a dotačných poli-
tík. V období rokov 2007 – 2015 
bolo podaných celkom 146 pro-
jektov, z ktorých celkom 79 bolo 
úspešných. Celková výška schvá-
lených nenávratných finančných 
prostriedkov bola takmer 20 mi-
liónov eur, z toho 18 miliónov eur 
bolo zo štrukturálnych fondov, 
Mesto prispelo sumou 1,2 milió-
na eur. V rámci nového progra-
mového obdobia 2014 – 2020 
boli vypísané prvé výzvy v roku 
2016. Mesto využívalo v uplynu-
lom období aj  dotačné politiky 
ministerstiev a nadačných fon-
dov. Za rok 2017 bolo podaných 
celkom 24 projektov, z  ktorých 
ku 31. decembru 2017 bolo 9 
úspešných a 10 projektov je stále 
v procese hodnotenia. Celková 
výška schválených nenávratných 
finančných prostriedkov za roky 
2016 – 2017 je takmer 4  milió-
ny eur, z  toho 2,3 milióna eur 
zo štrukturálnych a  investičných 
fondov. Výška spolufinancovania 
Mesta je takmer 200 tisíc eur. 

Rokovanie pokračovalo dvo-
ma ekonomickými bodmi, ná-

vrhom na zmenu rozpočtu TaZS 
a  rozpočtovým opatrením č. 1. 
V  ďalšom bode rokovania mest-
skí zákonodarcovia schválili plán 
rekonštrukcie miestnych ciest, 
chodníkov a  parkovacích plôch 
na rok 2018. Plénum zobralo 
na vedomie aj správu o stave ve-
rejného poriadku, činnosti mest-
skej polície a  stave kriminality 
na území mesta. Primátor mesta 
predložil poslancom dodatok 
k Štatútu Mesta Michalovce na 
zriadenie Pamätníka olympioni-
kov, ktorý má byť symbolickým 
prejavom vďaky občanov mesta. 

Poslanci sa zaoberali aj infor-
máciou o prebiehajúcich a ukon-
čených súdnych sporoch k 31. de-
cembru 2017, majetkovoprávnymi 
záležitosťami či prenájmom ma-
jetku vo vlastníctve Mesta. Roko-
vanie februárovej schôdze pokra-
čovalo návrhmi na udelenie titulu 
Čin roka 2017. O tom, ktorí jed-
notlivci a kolektívy získajú sošku 
Michalovského Pegasa, rozhodli 
poslanci a  my vám ich predstaví-
me v niektorom z nasledujúcich 
vydaní novín Michalovčan. 

Záver patril interpeláciám 
poslancov a bodu rôzne.

Adela Vojnová

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa zišli na prvom tohto-
ročnom zasadnutí v utorok 27. februára. Pripravených mali viac ako dvad-
sať rokovacích bodov, medzi ktorými bola aj revitalizácia existujúcich ciest, 
chodníkov a parkovacích plôch v meste, správa o stave verejného poriadku, 
či návrhy na udelenie titulu Čin roka.  
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pobačeňe Miža z varoša

Folklor je u Mihaľovci fenomen. Hraju i špivaju mladi, starši i skorej na-
rodzeni. Pridzece na viročnu schudzu senijorov a vistupja vam tri ľudovo 
ťelesa. No ňe jak hosce. Voňi šicke zos toho jednoho klubu. Jak na poražeňe, 
každi zos inakšim programom. Malo mi bulo i, priznam še, bul mi zvedavi, 
ta u sobotu mi prišol na program mladoho Kistiho. Že vraj tridcec ročni 
chlop. Taňečnik, učiteľ, choreograf. Oplacilo še pris. Od najmenšich, co cviči 
u Zempliňiku, pres generaciju svojich rovesňikov z Lučňice až po Svojinu, 
šicko prekrasne vistupeňa. Dva hodzini zbehľi, jak ľem kebi vodu preľal. I po 
vistupeňu še u auľe čapaše pekľi. Naj Mirovi Kistimu zdravičko služi a išče 
veľo radosci zo svojim umeňim priňeše. Naj veľo takich, jak vun, taňečnikov 
vicviči. Naj tot poklad zemplinski ňigda ňevihiňe.

Vaš Mižo z varoša

Tricec ročni šarkaň chlop

Dobrá správa pre 
odberateľov tepla a TÚV

Kontajnery v meste

V týchto dňoch 
spoločnosť DOMSPRÁV, 
s.r.o. – byty, teplo a iné 
služby Michalovce, ako 
dodávateľ tepla a tepla 
na prípravu teplej úžitkovej 
vody pre odberateľov 
v Michalovciach ukončila 
práce na ročnom vyúčtovaní 
nákladov pre svojich 
odberateľov za rok 2017.

Dobrou správou opäť je, že za 
uvedené obdobie sa Michalovčanom 
vráti cez ich správcu do konca mája 
spolu cca 390 000 eur, a to aj napriek 
tomu, že mesiace január a  február 

2017 boli v našom meste najchlad-
nejšie za posledných šesť rokov. Bež-
nej štvorčlennej rodine žijúcej v tro-
jizbovom byte sa tak, ako aj za rok 
2016, vráti do rodinného rozpočtu 
v priemere asi 30 – 50 eur, v závis-
losti od výšky zálohovej platby.

V nadchádzajúcom období zo-
stáva naším cieľom hospodárna 
výroba a rozvod tepelnej energie, 
bezporuchová dodávka tepla a teplej 
úžitkovej vody a realizácia opatrení, 
ktoré prispejú k  znižovaniu výrob-
ných a distribučných nákladov a tým 
aj ceny tepla v  Michalovciach, čím 
chceme svojím dielom aj naďalej pri-
spievať k skvalitňovaniu života obča-
nov v našom meste.

Metod Marek

Rozmiestnenie 
veľkoobjemových 
kontajnerov (VOK) 
pre obyvateľov mesta počas 
jarného upratovania.

V dňoch 9. marca až 9. apríla 
2018 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. 
Topolianska, Ul. Vrbovská (otočka), 
Ul. Močarianska (pri ihrisku), Ul. 
J. Kollára, Ul. P. Jilemnického, Ul. 

kamenárska (zo  zadu), Ul. Samova 
(býv. Zber. suroviny).

V rámci jarného upratovania 
budú tieto VOK vyvážané pravi-
delne 2x týždenne, a to v pondelok 
a  piatok. Nakoľko v meste Micha-
lovce prebieha separovaný zber, 
žiadame občanov mesta Michalov-
ce, aby biologicky rozložiteľný od-
pad (konáre stromov, kríky) uložili 
vedľa VOK.

Upozorňujeme, že VOK sú roz-
miestnené výlučne pre uloženie 
objemného odpadu občanov mesta 
a nie pre odpad pochádzajúci z pre-
vádzok a objektov podnikateľov.

TaZS

 20. 2.  účasť na Výročnej členskej schôdzi Denného centra seniorov č. 4
 21. 2.  rokovanie s vedením Colného úradu Michalovce
 21. 2.  rokovanie s predstaviteľmi Saleziánov v Michalovciach
 21. 2.  účasť na Výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov  
  Slovenska
 22. 2.  rokovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri VÚC Košice
 27. 2.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 28. 2.  zasadnutie predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácie 
  cestovného ruchu
 1. 3.  rokovanie Rady cirkví
 1. 3.  zasadnutie Rady seniorov
 2. 3.  rokovanie Rady zdravotne postihnutých
 2. 3.  rokovanie Rady rómskych zástupcov

aktivity primátora

Interpelácie poslancov

PhDr. JANA CIBEREOVÁ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť menila potrubie na Ul. kapu-
šianskej. Po ukončení práce zanechala tieto priestory v nevyhovujúcom sta-
ve. Žiadam vedenie mestského úradu, aby požiadalo VVS Michalovce o ná-
pravu a aby tieto priestory uviedli do pôvodného a vyhovujúceho stavu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR:
Mesto Michalovce oslovilo VVS, ktorá prisľúbila čiastočnú úpravu teré-
nu a chodníka do 22. decembra 2017, konečná úprava po rozkopávkach 
sa bude realizovať v jarných mesiacoch. VVS je povinná povrch chodníka 
alebo miestnej komunikácie uviesť na vlastné náklady do pôvodného sta-
vu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile, aby sa za-
bránilo nežiaducim bariéram a neschodnosti. Prekopávky a podvrtávky 
miestnych komunikácií a verejnej zelene sa nepovoľujú a ani nepreberajú 
v zimnom období, a to v čase od 5. novembra do 31. marca.

Ing. JOZEF SOKOLOGORSKÝ
Obrátili sa na mňa občania z Kuzmányho ulice a Ul. prof. Hlaváča ohľa-
dom zabezpečenia bezpečnosti priechodu pre chodcov popri budove 
Slovenskej sporiteľne Michalovce (časť výškovej budovy) na Nám. slo-
body, nakoľko sa na tomto území zdržiavajú neprispôsobiví spoluobča-
nia a svojim konaním ohrozujú prechádzajúcich občanov nášho mesta. 
Chcem týmto kompetentných požiadať o zabezpečenie poriadku v tejto 
časti mesta tak, aby občania mohli tadiaľ prechádzať pokojne a bezpečne.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce:
Mestská polícia eviduje problém neprispôsobivých občanov v tejto časti 
mesta a venuje mu náležitú pozornosť. Celý priestor je snímaný kame-
rovým systémom, občania, ktorí akýmkoľvek spôsobom narušujú verejný 
poriadok alebo otravujú okoloidúcich občanov, sú hliadkou mestskej po-
lície z tohto priestoru vykázaní. V rámci hliadkovej činnosti sú títo ob-
čania kontrolovaní a upozorňovaní na dodržiavanie verejného poriadku 
a slušného správania sa. Od druhej polovice decembra je k dispozícii stan 
pri železničnej stanici pre občanov bez domova, tak časť týchto občanov 
sa posunie do tohto priestoru. Mestská polícia aj napriek týmto opatre-
niam bude tento problém sledovať a prijímať patričné opatrenie za účelom 
zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti občanov.

MVDr. VLADIMÍR KOSTOVČÍK
Občania ulíc Močarianska a Barč-Ivana sa pýtajú, ako bude riešená za-
stávka autobusu na Močarianskej ulici č. 118. Táto zastávka je najviac vy-
ťažovaná deťmi a staršími ľuďmi. V tomto čase bez zastrešenia a zábrany 
proti vetru je na nej čakanie neprospievajúce zdraviu. Občania žiadajú 
adekvátne riešenie vzniknutej situácie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Autobusovú zastávku na Močarianskej ulici č. 118 sme odstránili na zák-
lade petičného podnetu samotných obyvateľov uvedenej ulice. Ak dosta-
neme oficiálnu požiadavku od občianskeho združenia, uvedenú zastávku 
vrátime na pôvodné miesto. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XIX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
7. decembra 2017. (pokračovanie)

pokračovanie v nasledujúcom čísle

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Každý človek má záujem na tom, 
aby vedel realizovať svoje danosti, 
vlohy, predpoklady, vedomosti, talent 
a  predstavy na čo najlepšiu sebarea-
lizáciu. Od detstva sa každý jedinec 
konfrontuje so svojím okolím a s jeho 
potrebami. Hľadá si tých, s kým si rozu-
mie lepšie, ale stretáva sa aj s nepocho-
pením. Spoločenské pravidlá a  zvyk-
losti sú viac nepísané, ako právnymi 
predpismi dané. Individuálne potreby 
vedú k uspokojovaniu vlastných záuj-
mov. Môžu to byť koníčky, ktoré vedú 
k uspokojovaniu individuálnych záľub. 
Nemusí to byť sebectvo, ktoré vedie 
k individuálnemu sebauspokojovaniu. 
Môže dospieť až k výnimočnému maj-
strovstvu, obdivovanému širokým spo-
ločenstvom. Záujem môže združiť sku-
pinu ľudí, ktorí sa potrebujú navzájom 
konfrontovať, súperiť, a tým udržiavať 
určité kontakty. 

Takouto najširšou oblasťou je 
veľká paleta spoločenského života 
zahŕňajúca oblasti kultúry, športu, 
spoločenského diania. V nej existujú 
aktívni dejatelia. Venujú sa aktívne 
tejto činnosti a ostatné vrstvy spoloč-
nosti sa k nim prikláňajú. Nepriamo 
sú vtiahnutí do viac alebo menej pa-
sívneho sledovania a fandenia. Urči-
tou intenzitou prejaveného záujmu 
udržiavajú spoločenské povedomie 
o danej téme. Je pre spoločnosť žiadú-
ce, aj keď len latentne, aby fandenie 
neprešlo do rivality až nepriateľstva. 

Špecifickou oblasťou je fungovanie 
politického života a politiky všeobec-
ne. Aj sympatia alebo antipatia k ur-
čitému politickému hnutiu by nemali 
zakladať ultimatívne nepriateľstvá. 
Názorové vyjadrenia by mali fun-
govať vo vecnej rovine. Miera snahy 
odlíšiť sa by nemala prekročiť rovinu 
klamstva a šírenia úmyselných po-
loprávd až lží. Obviňovanie je prí-
znakom slabosti. Pestovanie čistoty 
politiky je znakom vyspelosti spoloč-
nosti. Tam, kde začne podvádzanie 
a uchyľovanie sa ku klamstvu, je veľ-
ké nebezpečie hľadania nepriateľa na 
ospravedlnenie vlastnej neschopnosti. 
Aj tu úzko skupinové záujmy môže 
značne ovplyvniť spoločenský pokrok. 

Aj bezbrehá nedôvera voči všetké-
mu a všetkým nastolí nečinnosť a za-
brzdí i pozitívnu snahu. Preto by mal 
verejný záujem ostať jediným kritériom 
pre hľadanie riešení, či už vo vzťahoch 
komunikačných, politických, osobných 
alebo vecných. Hľadanie riešení a roko-
vania sú príznakom osobnostnej veľko-
sti a nachádzanie kompromisov ukáž-
kou vyspelosti pre vyriešenie aj tých 
najväčších problémov. Pre verejných 
činiteľov nech to ostane ako základný 
pilier ich fungovania.

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora 

VEREJNÝ ZÁUJEM

z pera viceprimátoraPrístrešie pre ľudí bez domova
V Michalovciach na Ulici 
staničnej dalo Mesto 
postaviť celtový stan 
pre ľudí bez prístrešia. 
Mesto podľa dobrých 
skúseností z minulej zimy 
tak druhýkrát zopakovalo 
úspešný projekt. 

Tento vojenský stan slúži ako 
forma nízkoprahového bývania pre 
občanov – bezdomovcov, ktorí nie 
sú ochotní rešpektovať prevádzko-
vý poriadok vedľa stojaceho útul-
ku pre bezdomovcov. Tohto roku 
stan poskytla Záchranná brigáda 
Hasičského a záchranného zboru 
v  Malackách. Stan slúži svojmu 
účelu od 18. decembra 2017 s pred-
pokladaným termínom ukončenia 
ubytovacích služieb koncom marca 

2018. Vo vnútri sa nachádza dvad-
sať postelí.  

Teplo zabezpečuje vykurovacie 
teleso na tuhé palivo, ktoré poskytli 
technické a záhradnícke služby mes-
ta. O vykurovanie, poriadok a  čis-
totu v okolí stanu sa stará poverená 
osoba, ktorej mzdu hradí Mesto, 
ktoré taktiež finančne zabezpečilo 
napojenie stanu na elektrinu, v  sta-
novený čas vybavilo poskytnutie po-
trebných hygienických služieb a za-
bezpečilo dodávku a vývoz nádob na 
tuhý odpad. Priestor v okolí stanu je 
monitorovaný kamerovým systé-
mom, ktorý tak ako v minulom roku 
bezplatne poskytla firma GECOM, 
s.r.o. Aj tieto kamery pomáhajú prí-
slušníkom mestskej polície zabez-
pečovať pokoj. O bezproblémový 
chod tohto provizórneho nízkopra-
hového ubytovacieho zariadenia 

sa stará mestská polícia, ktorá po-
máha zabezpečovať krízový režim. 
Ľudia môžu do stanu prichádzať 
od sedemnástej hodiny, odchádzajú 
najneskôr o ôsmej hodine ráno. Ak 
majú zdravotné problémy, môžu byť 
vo vnútri aj mimo uvedeného času. 

Pri tejto pomoci ľuďom bez 
prístrešia participujú aj ďalšie sub-
jekty. Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety v Mi-
chalovciach, ktorej študenti spolu 
s učiteľmi opakovane poskytli bez-
domovcom z mesta ošetrenie, jedlo 
či ošatenie, ale aj poradenstvo.

Študenti Gymnázia P. Horova 
zorganizovali pred koncom roka 
2017 charitatívnu zbierku a vyzbie-
rané šatstvo, teplé prikrývky a po-
traviny odovzdali klientom stanu 
pred štedrovečerným dňom.

OSV

Netrápte nás, prosím
Vážená redakcia 
Michalovčana, chcem vás 
požiadať o zverejnenie 
príspevku do novín od 
občana, ktorému začína 
prekážať, že noviny 
Michalovčan sa začínajú 
podobať na agitačné noviny 
niektorých spoluobčanov – 
poslancov. 

Tým nechcem kritizovať noviny 
Michalovčan, ako také, ale chcem 
prispieť do ich obsahu, čo si myslia 
normálni ľudia a nie (vy)volení a od 
života odtrhnutí niektorí poslanci. 

Neviem, či iba preto, že občan 
je poslanec, v tomto prípade pán 
Bobík, musíte zverejňovať ich za-
vádzajúce a tendenčné názory. Jeho 
ostatný článok, ktorý ste zverejnili 
v novinách Michalovčan č. 4 o tom, 
že počas rekonštrukcie zimného 
štadióna tam mohli deti trénovať 
hokej, lebo sa chladiace zariade-
nie nerekonštruovalo, hraničí nie 
so zdravým rozumom, ale s nezod-
povednosťou, vraj odborníka. Rad-
šej mu ani nekladiem otázky, lebo 
v  ďalších novinách by pokračoval 
vo svojich nezmyselných argumen-
toch. On asi nebol nikdy na trénin-

gu detí, a tak si ani nevie predstaviť, 
ako a čo tam počas tréningu robia. 

Pýtam sa však redakčnej rady, 
môže poslanec napísať akúkoľvek 
hlúposť a vy to zverejníte? To si fakt 
niekto myslí, že chladiace zariadenie 
pôjde aj bez elektriny, lebo túto asi 
rekonštruovali. Mohol a  ako bývalý 
primátor by mal vedieť, že chladiace 
zariadenie musí bežať 24 hodín, inak 
sa ľad roztopí. Skutočne si môže nie-
kto myslieť a presviedčať nás, že ľad 
môže byť bez vody, lebo aj táto sa 
rekonštruovala a asi bola odstavená? 
Iba preto, že  je poslanec tak môže 
napísať, že  hokej mohli trénovať, 
aj keď tam neboli mantinely. Puky po 
stavenisku by hľadali ako? To nič, že 
sa rekonštruujú šatne, že  nefungu-
jú WC, prach, špina, farby, že je tam 
stavenisko, lešenia, stroje, náradie, 
materiál, stavebný ruch a do toho 
nekontrolovaný pohyb množstva 
detí. Deti sa mali prezliekať pred šta-
diónom a  umývať v Laborci a  teraz 
si predstavte, že tam posielate svoje 
dieťa. Riziko úrazu, hygiena a bezpeč-
nosť mu asi nič nehovorí. A vrcholom 
je, že vraj sa niekto po predčasnom 
spustení štadióna pošpinil od farby, 
tak toto mu prekáža a ako by mohli 
vyzerať a dopadnúť deti, nie. Prosím, 
netrápte nás podobnými nezmyslami. 

Váš čitateľ J. Bodnár

Mesto Michalovce aj v roku 
2018 plánuje pokračovať v rekon-
štrukcii ciest a chodníkov. My už 
niekoľko rokov postupujeme tak, 
že rekonštruujeme postupne jed-
notlivé sídliská ako celky, ale tiež 
cesty a chodníky v  častiach tzv. 
IBV. Okrem toho, čo už bolo na 
rok 2018 schválené, sme rekon-
štrukciu pre tento rok doplnili aj:
• Ul. toplianska – chodník od 
odbočky k OC Merkury market 
smerom ku križovatke s Ul. letnou
• Ul. Karola Kuzmányho – ko-
munikácia od Ul. prof. Hlaváča 
po Ul. Masarykovu
• Ul. Sama Chalupku – chodník 
pri ceste (existujúce pozdĺžne 
parkovisko)
• Ul. Alex. Markuša – chodník 
od zastávky autobusov po kri-
žovatku s Ul. prof. Hlaváča
• Ul. športová – parkovisko pri 
zimnom štadióne na pozemkoch 
mesta
• Ul. Štefánikova – spevnené plo-
chy pri bytových domoch E3 až J3
• prepojovací chodník medzi uli-
cami Obchodná – Andreja Slád-
koviča (pri okružnej križovatke) 
• Ul. partizánska – komunikácia – 
časť od hranice mosta po okruž-
nú križovatku Vinianska cesta 
• Ul. močarianska – chodník – časť

Pán primátor, jedným 
z bodov na rokovaní 
mestského zastupiteľstva 
bola aj rekonštrukcia 
ciest a chodníkov. Môžete 
nám povedať, o ktoré cesty 
a chodníky bol realizačný 
plán rekonštrukcie doplnený? 

opýtali sme sa primátora

Ekumenický svetový deň 
modlitieb 2018

ktorý pripravujú ženy z michalovských cirkví,
sa uskutoční v sobotu 3. marca o 15.00 hodine 

v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Michalovciach.
Tému pripravili ženy zo Surinamu: 

Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.
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Multimediálna divadelná inscenácia, ktorej hlavnou myšlienkou sú drogy 
a  protidrogová prevencia, podaná atraktívnym a motivačným spôsobom, 
bola v utorok 20. februára prezentovaná žiakom a študentom michalovských 
škôl v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach. Jedno divadlo, jeden 
herec, jeden život, jedna skúsenosť a drogy. Drogy ako útek, drogy ako láska, 
drogy ako nenávisť. Jednalo sa o autobiografickú hru – príbeh, ktorý herec 
Martin Žák prežil, napísal, a ktorý odovzdáva ďalej. Názov kampane je Dro-
gy – cesta do tmy – the dark trip – after party. Toto podujatie bolo realizované 
s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotá-
cie na podporu protidrogových aktivít v roku 2017.

rr

V roku 2018 
si pripomíname 
25. výročie vzniku 
samostatnej 
Slovenskej 
republiky. 
Pri príležitosti 
inaugurácie 
prvého slovenského 
prezidenta 2. marca 
1993 bol vydaný 
filatelistický aršík, 
ktorý dokumentuje 
proces vzniku SR. 
Uverejňujeme ho 
s vlastnoručným 
podpisom 
prezidenta Michala 
Kováča. 

Zápis do 1. ročníka 
základnej školy

Zápis do materskej 
školy

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ základných škôl 
oznamuje rodičom, že zápis prvákov pre školský rok 
2018/2019 sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 
2018.

 
Mestské zastupiteľstvo určilo školské obvody pre  jednotlivé školy 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rodič má však právo na výber pod-
ľa zamerania, ktoré škola ponúka. Rodič je povinný prihlásiť na plne-
nie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši 
šiesty rok veku. Zápisy sa konajú v pracovných dňoch na riaditeľstvách 
základných škôl. K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz ro-
diča (zákonného zástupcu) a rodný list dieťaťa. 

ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 4 • www.zsmoumi.edupage.org
ZŠ, Ul. J. Švermu 6 • www.zssvermumi.edupage.org
ZŠ, Ul. moskovská 1 • www.zsmosmi.edupage.org
ZŠ, Ul. Komenského 1 • www.zskommi.edupage.org
ZŠ, Ul. školská 2 • www.5zs.sk
ZŠ, Ul. okružná 17 • www.zsokruzna.sk
ZŠ, Ul. krymská 5 • www.zskrymmi.edupage.org
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16 • www.zsphorova.sk

Bližšie informácie o školách môžu rodičia získať na  internetových 
stránkach škôl.

Mesto Michalovce ako zriaďovateľ materských škôl 
oznamuje rodičom, že zápis detí  pre školský rok 
2018/2019 sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2018.

 
Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej žiadosti 

rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Na pred-
primárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma dieťa spravidla od troch do šies-
tich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti 
s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
Riaditeľka môže vyhovieť žiadostiam len do naplnenia kapacity MŠ.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ, Ul. školská 5 • MŠ, Ul. Komenského 2 • 
MŠ, Ul. Masarykova 30 • MŠ, Ul. okružná 19 • MŠ, Ul. leningradská 1 • 
MŠ, Ul. Vajanského 5 • MŠ, Ul. J. Švermu 8

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Významná obnova bytového 
domu na Ul. severná 2, 4, 6, Michalovce“ na pozemkoch reg. C-KN 
parc. č. 1699/4 v k. ú. Stráňany. Celé znenie stavebného povolenia 

je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie konania o zmene stavby pred dokončením – predĺženie lehoty 
výstavby pre stavbu: „obnova obalových konštrukcií bytového domu 
so súp. č. 3557 Michalovce, Konečná 7, 9, 11“ na pozemku reg. C-KN 
parc. 910/2 v k. ú. Stráňany. Celé znenie oznámenia je umiestnené 

na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 
začatie stavebného konania pre stavbu: „stavebné úpravy bytu č. 5 
na 4. p“ na pozemku reg. C-KN parc. 3825 v bytovom dome so súp. 

číslom 1408 na Ul. Štefánikova v k. ú. Michalovce. Celé znenie 
oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce. 



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK 
prednáška spojená s besedou
5. marca o 16.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

SMEJKO A TANCULIENKA
5. marca o 17.00 hod., veľká sála MsKS

ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR
regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla 
7. marca o 9.00 hod., veľká sála MsKS

VOLNIJ DON – BALALAJKA TOUR 2017 
vystúpenie sólistov donského kozáckeho chóru
7. marca o 17.30 hod., veľká sála MsKS

S KNIHOU V TVOJOM NÁRUČÍ 
autorské čítanie Evy Váradyovej pre rodiny s deťmi
9. marca o 15.00 hod., galéria ZOS

VIDIEČANOVA HABOVKA
súťaž sólistov – spevákov, speváckych skupín, 
sólistov – inštrumentalistov a detských ľudových hudieb
14. marca o 13.00 hod., galéria ZOS

Výstavy
MOJIMI OČAMI – VÝSTAVA MÁRIE ROVŇÁKOVEJ
do 18. marca, malá galéria MsKS 

ROMANTICKÉ HRDINKY – VÝSTAVA PORCELÁNOVÝCH BÁBIK
do 29. marca, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

TVORBA 2018
regionálna súťažná výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov
od 8. marca, galéria ZOS

Program kina
 

2. – 4. 3. piatok, sobota, nedeľa o 17.30 hod. 
TLMOČNÍK  2018
tragikomédia SR/CZ/AT
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

2. 3. piatok o 21.15 hod. 
3. – 4. 3. sobota, nedeľa o 19.45 hod. 

ČERVENÁ VOLAVKA 2018
thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

2. 3. piatok o 19.30 hod. 
9. 3. piatok o 21.20 hod.

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV 2018
horor USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

4. 3. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 15.45 hod. 
VČIELKA MAJA 2  2018
animovaná rozprávka DE/AUSTRÁLIA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

5. 3. pondelok o 19.30 hod. 
7. 3. streda o 17.45 hod. 

LADY BIRD  2018
dráma USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

7. 3. streda o 19.30 hod. 
NIKDY SI TU NEBOL 2017
thriller VB/FR/USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky
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IQ Olympiáda

Mojimi očami

Po ôsmykrát sa môžu žiaci 
2. stupňa základných škôl 
a 1. stupňa osemročných 
gymnázií zapojiť 
do celoslovenskej súťaže 
IQ olympiáda. 

Sada logických úloh preverí 
schopnosti logicky uvažovať, pamäť, 
či samostatný logický úsudok. Nej-
de o dokazovanie vedomostí získa-
ných štúdiom, teda v nej majú šancu 
všetky intelektovo nadané deti bez 
ohľadu na známky. Olympiáda pre-
bieha v troch kolách: školské kolo, 

regionálne semifinále a celosloven-
ské finále.

Do školského on-line kola sa deti 
môžu prihlasovať na stránke www.
iqolympiada.sk, účasť v súťaži je 
vo všetkých kolách bezplatná. Súťaž 
organizuje Mensa Slovensko, nezis-
ková organizácia združujúca nad-
priemerne inteligentných ľudí.

Finále sa uskutoční 28. mája 
na Smolenickom zámku. 

Do finále – celoštátneho kola 
bude pozvaných 20 najlepších účast-
níkov z každého z troch semifinálo-
vých kôl, spolu 60 detí. Na víťazov 
čakajú hodnotné ceny. 

Gabriela Klamová

Prvá polovica mesiaca marec 
bude v galérii MsKS patriť amatér-
skej výtvarníčke Márii Rovňákovej. 
Pôjde o jej prvú autorskú expozíciu, 
ktorej nosnou myšlienkou je samot-
ný vesmír. Autorka vníma seba samú 
ako neoddeliteľnú súčasť vesmíru. 
Na druhej strane takéto vnímanie 
tvorby odráža vnútornú slobodu 
autorky, ktorá aj týmto spôsobom 
vyjadruje túžbu po harmónii a po-
riadku. Dalo by sa povedať, že ten 
vládne predovšetkým vo vesmíre, 
kde je priestor pre slnko, mesiac, 

svetlo, či tmu. Aj samotné živly sú 
odkazom na uznanie večnej múd-
rosti, ku ktorej sa autorka stavia 
s rešpektom. Múdrosť sa rodí aj v sa-
motnom človeku, ktorý by nemal 
po svete chodiť s prižmúrenými oča-
mi a permanentne smutný... Exis-
tencia vesmíru by nás mala naplniť 
pokorou a trvalou schopnosťou žas-
núť, čo samotnej autorke nechýba. 
Na pomyselnú návštevu vesmíru sa 
milovníci výtvarného umenia môžu 
vybrať v týchto dňoch.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Kolo Termín
Registrácia 1. marca – 31. marca
Školské on-line kolo 9. apríla – 13. apríla
Regionálne kolo – semifinále 7. mája – 11. mája
Celoslovenské kolo – finále 28. mája

Harmonogram súťaže:
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Sofia Krajnikovičová 
Kristína Balogová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Roman Soľava  
a Jana Skočná

Dominik Cenkner  
a Nikola Hvižďáková

Ing. Peter Maščeník  
a Zuzana Zahorčáková

Noviny Mistral
športové správy

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

Záznam 
z rokovania mestského zastupiteľstva

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube 

a www.tvmistral.sk

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. Pozemok p. C-KN č. 2859/9, k. ú. Michalovce o výmere 86 m2, 

na Ulici A. Markuša v Michalovciach, za účelom užívania ako zeleň.
2. Časť pozemku p. C-KN č. 2859/4, k. ú. Michalovce o výmere 27 m2, 

na Ulici A. Markuša v Michalovciach, za účelom umiestnenia letnej 
terasy k predajnému zariadeniu.

3. Časť pozemku p. C-KN č. 4094/1, k.ú. Michalovce o výmere 2 m2 
v areáli Mestského cintorína na Ul. J. Kollára, za účelom umiestne-
nia sviečkomatu. 

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových po-
núk v hmotnoprávnej lehote, do 19. marca 2018 do 9.00 hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke 
www.michalovce.sk. Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 105/2008 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom dome „D“ a “E“ 
v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 23. 2. 2018 do 12. 3. 2018. 
Počet bytov: 1 
Číslo bytu:       Adresa:   Poschodie:   Bytový dom:   Počet izieb:   Podlahová plocha:
-------------------------------------------------------------------------------------------
 7         Mlynská 6241/19  prízemie             „E“                   2                     40,60 m2

Výška nájmu (bez poplatku za služby spojené s bývaním): 0,60 €. Podanie žia-
dosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo 
odbor hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova 
Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na príze-
mí – JUDr. Vasil Danko. 

Zadĺženosť mesta? 
Poďme to riešiť.

Rád by som myšlienkovo nadvia-
zal na predchádzajúci článok, ktorého 
názov mi bohužiaľ vydavateľ "skrátil" 
len na: Ako sa líši prax a teória. V tej-
to časti sa budem zaoberať možnosťa-
mi, ako zvýšiť príjmy mesta a nezaťa-
žiť rodinné rozpočty jeho obyvateľov 
vyššími daňami a poplatkami.

Podľa nariadenia vlády SR č. 668 
z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní vý-
nosu dane z príjmov územnej samo-
správy sa výnos dane z príjmov fyzic-
kých osôb, s výnimkou dane z príjmov, 
ktorá sa vyberá zrážkou, rozdeľuje ob-
ciam podľa počtu obyvateľov obce, veľ-
kostnej kategórie, do ktorej obec patrí, 
počtu žiakov škôl a školských zariade-
ní a podľa počtu obyvateľov obce, ktorí 
dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov. 

Michalovce teda môžu výnos z pre-
rozdelenia dane z príjmov fyzických 
osôb zvýšiť nárastom počtu obyvateľov 
s trvalým pobytom na území mesta, 
a  to uplatnením stimulov s okamži-
tými efektmi a strategickými opatre-
niami s cieľom dostať mesto do vyššej 
veľkostnej kategórie. Samozrejme, ide 
o dodatočný rast výnosov z prerozde-
lenia dane, ktorej výber každoročne 
narastá vplyvom rastu príjmov.

Stimuly s okamžitými efektmi by 
sa mali odraziť v kontinuálnom me-
dziročnom raste počtu obyvateľov 
s  trvalým pobytom na území mesta, 
pričom platí, že každý nárast počtu 
obyvateľov mesta o 1 000 ľudí zvýši 
výnos z prerozdelenia dane z príjmov 
fyzických osôb minimálne o 2,5 % 
oproti súčasnému stavu. To znamená, 
že každých 1 000 nových obyvateľov 
mesta s trvalým pobytom na jeho 
území donesie Michalovciam zhru-

ba 370 000 eur. V priebehu 10 rokov 
nám priemerný ročný prírastok poč-
tu obyvateľov Michaloviec na úrovni 
1 000 osôb môže zvýšiť každoročné 
príjmy mesta až o 6,57 mil. eur.

Za uplynulých 7 rokov mesto Mi-
chalovce úspešne čerpalo eurofondy vo 
výške 19,5 mil. eur. Priemerný prísun 
finančných prostriedkov z eurofondov 
bol teda vo výške 2,78 mil. eur za rok. 
Ide však o finančné prostriedky, ktoré 
sú účelovo viazané so záväzkom zabez-
pečiť trvalú udržateľnosť realizovaných 
projektov. Ich získaniu a úspešnému 
čerpaniu sa kladie priorita. O čo väč-
šou prioritou by teda malo byť získanie 
dodatočných bezúčelových finančných 
prostriedkov zo zvýšeného podielu 
prerozdelenia dane z príjmov fyzic-
kých osôb vo výške 6,57 mil. eur za rok.

Čo sa týka iných možností zvyšo-
vania príjmov mesta, samospráva ne-
môže ovplyvniť príchod strategických 
investorov či zvýšenie zamestnanos-
ti, no môže aktívne vplývať na  roz-
voj bytovej politiky či už vlastným 
investovaním s  pomocou Štátneho 
fondu rozvoja bývania v kategórii ná-
jomného bývania, alebo vytváraním 
a  podporovaním nových lokalít pre 
výstavbu bytových domov a investič-
nej bytovej výstavby. Určitým bonu-
som v celom procese by bol správne 
manažovaný stavebný úrad, ktorý by 
uvedené ciele podporil svojou aktív-
nou činnosťou a bezkonfliktnosťou.

V tretej časti príspevku (verím 
že v ďalšom vydaní dvojtýždenníka) sa 
budem zaoberať možnosťami zníženia 
výdavkov pri obstaraní tovarov a slu-
žieb a ich efektívnym využívaním.

PhDr. Ing. Mirko Gejguš PhD.
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NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

poďakovanie

spomienky

Dňa 8. februára dotĺklo srdce našej milovanej 
mamičky, babičky a prababičky 

MARGITY KISTYOVEJ
Touto cestou ďakujeme príbuzným, priateľom 
a susedom za prejavy sústrasti, kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke. Odpočívaj v pokoji.
dcéry Marika a Jožka s rodinami

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám stavebný pozemok v Lastomíri, 25-árový, tichá lokalita. 

Tel.: 056 644 3332

Rôzne
n Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter piva, 

hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), odznaky, 
etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, 
tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, súdky, pipy, 
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan 
Demčák, tel.: 0904 965 282

n Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného 
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky,  
poukážky na pohonné hmoty (autobenzín, motorová nafta), 
šeky, dispozičné príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna 
banka československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n Predám šteňa – Shih tzu – trikolor čistý, pekný skus. 
 Tel.: 0905 473 191 

malý oznamovateľ

prerušenie distribúcie elektriny

n	12. marca od 8.50 do 17.00 hod., úseky: Ulica Petra Jilemnického 
č. d. 57 – 99 (nepárne čísla domov).

n	15. marca od 8.00 do 16.00 hod., úseky – Michalovce: Ulica Jána 
Kollára č. d. 6, 8.

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Margita Kistyová (90) 

Mgr. Mária Štefanová (66) 

Pavel Magura (76)

Eva Onderová (72)

Ján Ondo (81)

Mgr. Alexander Garbinský (74)

Eduard Ružiak (82)

Zuzana Jeneiová (38)

Štefan Jacik (88)

Anna Sokolová (76)

Bol to smutný deň, do sĺz a smútku zahalený, 
bol to odchod nečakaný.

Dňa 8. marca si pripomenieme 10. výročie úmrtia 
drahého manžela, otecka a dedka 

JÁNA MOSKAĽA
s láskou spomína manželka, dcéry a rodina

Dňa 26. februára uplynul rok, 
čo nás navždy opustila

 MARTA ŠAFFOVÁ
Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku. 
S láskou spomína rodina.

Dňa 9. marca uplynie rok, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, mamka, babka 

JANA PAŇKOVÁ
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
s láskou a úctou spomína manžel, deti, vnúčatá, 
sestra a švagriná s rodinami

Veľkým žiaľom v srdci stále spomíname na našu 
srdečnú a starostlivú mamku, babku, prababku, 
svokru 

PRISKU KIŠŠOVÚ
ktorá nás navždy opustila pred rokom, dňa 25. februára 
2017. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
 smútiaca rodina

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt 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 od 23. 2. 2018 do 12. 3. 2018. 
Žiadosti podané pred termínom, alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 
Počet bytov: 1

Číslo bytu:           Adresa           Poschodie      Počet izieb      Podlahová plocha
---------------------------------------------------------------------------------------
 19             Ul. okružná 92B    4. poschodie     1-izbový                26,68 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a  bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce 
www.michalovce.sk alebo odbor hospodárenia s majetkom Mestského 
úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Mi-
chalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadate-
lia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí 
v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu nebytové priestory, nachádzajúce 
sa na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej 
lehote do 19. marca 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

V pondelok 26. februára otriasla Slovenskom 
správa o smrti investigatívneho novinára 

JÁNA KUCIAKA 
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

Mesto Michalovce vyjadruje 
úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. 

Mesto Michalovce zriadilo kondolenčné miesto vo vestibule Mestského úra-
du na Námestí osloboditeľov 30 v Michalovciach, na vyjadrenie sústrastných 
prejavov. Kondolenčné listiny budú verejnosti prístupné do dňa poslednej 
rozlúčky s oboma zosnulými.



dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – MBK HANDLOVÁ 
3. 3., 16.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH 

I.BK MICHALOVCE – MBA PRIEVIDZA 
4. 3., 10.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH 

I.BK MICHALOVCE – ISKRA POPRAD 
10. 3., 13.00 a 14.30 hod., Mladší mini žiaci – ZŠ, Krymská 5
Info: www.new.1bkmi.sk

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK ZORA OLOMOUC  
3. 3., 17.30 hod., MOL liga žien – 20. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA/HC STROJÁR MALACKY 
4. 3.,15.00 hod, I. LSD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA/HC STROJÁR MALACKY 
4. 3., 13.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
3. 3., 14.00 hod. – FORTUNA liga muži – 22. kolo

MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN   
10. 3., 11.00 hod., I. LSD U19 – 20. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK DAC DUNAJSKÁ STREDA   
3. 3., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 19. kolo

MFK ZEMPLÍN – PARTIZÁN BARDEJOV   
11. 3., 10.00 a 12.00 hod., I. LSŽ U15,U14 – skupina Východ, 14. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Florbal
FBK MICHALOVCE – ŠK DRAGONS RUŽINOV BRATISLAVA
10. 3., 18.00 hod., I. liga muži – baráž, športová hala Humenné

FBK MICHALOVCE – ŠK VICTORY STARS NOVÁ DUBNICA
11. 3., 13.30 hod., I. liga muži – baráž, Mestská športová hala Michalovce
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Judo
REGIONÁLNA LIGA ŽIAKOV A ŽIAČOK 
10. 3., 10.00 hod., 1. kolo, Mestská športová hala 
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Ľadový hokej
HK MLÁDEŽ – BARDEJOV   
3. 3., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 7. – 8. ročník – 25. kolo, zimný štadión 

HK MLÁDEŽ – KOŠICE   
10. 3., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 5. – 6. ročník – 26. kolo, zimný štadión

HK MLÁDEŽ – HK BREZNO  
11. 3., 9.30 hod., Liga kadetov – baráž, zimný štadión
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
5. – 9. 3., 17.00 hod., X. ročník – 15. kolo
12. – 16. 3., 17.00 hod., X. ročník – 16. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
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Úspešná súťaž v streľbe

O pohár predsedu

V Spišskej Novej Vsi 
sa 16. februára zišli 
na Majstrovstvách 
Košického kraja v streľbe 
ZŠ víťazi okresných kôl, 
aby bojovali o titul majstra 
kraja a o postupové 
miesta na majstrovstvá 
Slovenska, kde môžu 
postúpiť iba víťazi 
krajských kôl.

Na preteku sa zúčastnilo spolu 78 
strelcov v štyroch kategóriách. Boli 
medzi nimi aj mladí strelci zo ZŠ 
P. Horova v Michalovciach, členovia 
ŠSK Exapro a Mládež Michalovce. 
Vďaka dobrej príprave, ku ktorej im 
pomohla aj dotácia od mesta Micha-
lovce, si počínali výborne.

V disciplíne 30 rán v ľahu 
v kategórii starších žiakov obsadil 
P. Vasiľ prvé miesto – výsledkom 
291 bodov z 300 možných a  J. 
Hreňo, ktorý strelil 282 bodov 
skončil na treťom mieste. J. Eľko 
s 277 bodmi obsadil piate miesto. 
N. Padová s  294 bodmi osadi-
la v kategórii staršie žiačky prvé 
miesto.

U mladších žiakov N. Kováč 
s  288 bodmi obsadil prvé miesto 
a  mladšia žiačka E. Roháčková 
s 207 bodmi skončila na desiatom 
mieste.

Družstvo starších žiakov v zlo-
žení P. Vasiľ, N. Padová, J. Hreňo 
obsadili prvé miesto a vybojovali si 
tak účasť na majstrovstvách Sloven-
ska, ktoré sa uskutočnia 13.apríla 
vo Svätom Petri.

J. Kisty

Aj napriek nie typickému 
počasiu a termínu 
v tretiu februárovú 
nedeľu strana SMER-SD 
uskutočnila športovú 
akciu. Halový futbalový 
turnaj O pohár predsedu 
SMERu – SD sa uskutočnil 
v hale GPH Michalovce. 
Usporiadateľom 
i „realizátorom“ popri 
iných športových 
aktivitách bol klub 
Východ Michalovce.

V jubilejnom už 10. ročníku súťa-
žili medzi sebou mužstvá Moravany, 
Sliepkovce, Horovce a Michalovce.

O tretie miesto súťažili mužstvá 
Michalovce – Horovce, z ktorých ví-
ťazne vyšlo mužstvo Horovce. Vo fi-
nále sa stretli družstvá Sliepkovce 
– Moravany s výsledkom 5:4, a teda 

celkovým víťazom sa stalo mužstvo 
z „Deneša“. Za najlepšieho brankára 
bol vyhlásený ešte vždy mladý a ne-
starnúci Ferko Dovičák z Michalo-
viec, najlepší hráč Kristián Kutár 
z Moravian, najlepším strelcom so 6 
gólmi sa stal Marián Dzurjo, ktorý 
hral za Sliepkovce.

Jednotlivé zápasy korektne roz-
hodoval Ján Špivák, rozhodca so skú-
senosťami z rozhodovania medziná-
rodných zápasov.

Turnaj otvoril a osobne sa ho 
zúčastnil predseda okresnej organi-
zácie SMER-SD a poslanec NR SR 
Emil Ďurovčík. Diplomy, vecné ceny 
a prvým trom mužstvám poháre 
odovzdal poslanec MsZ Michalovce, 
asistent poslanca NR SR a zároveň 
v  jednej osobe aj hráč mužstva Mi-
chaloviec Jozef Sokologorský. 

V závere treba poďakovať všet-
kým, ktorí priložili ruky k zdarné-
mu priebehu výbornej akcie.

Ján Paľo

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 objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
d) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v  hmotnoprávnej lehote do 19. marca 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.


