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                                                                           Michalovce  21.5.2020 

 
 

P  o  z  v  á  n  k  a   
 

na VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa  
 

uskutoční  
 

  29.5.2020   o  9.00 hod. 
 

v malej zasadačke MsKS Michalovce na I. poschodí, s týmto programom rokovania: 
 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Správa o výsledkoch kontrol 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2020 
5. Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za rok 2019 
6. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za rok 2019 
7. Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2019 
8. Návrh opatrení na zníženie dopadov pre právnické a fyzické osoby podnikateľov 

s nájomným vzťahom k  majetku mesta, súvisiacich s vyhlásením mimoriadnej situácie na 
území Slovenskej republiky  Vládou SR, Uznesením Vlády SR č. 111 z 11.3.2020 
a príslušným opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR 

- Dodatok č. 7 k VZN Mesta Michalovce č. 101/2007 o určení sadzieb a stanovenie 
podmienok za prenájom nebytových priestorov pozemkov a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve Mesta Michalovce  

- Dodatok č. 1 k VZN Mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu 
stanovíšť TAXI v meste Michalovce.  

- Dodatok č. 1 k VZN Mesta Michalovce č. 169/2014 o dani za užívanie verejného 
priestranstva v meste Michalovce. 

- Dodatok č. 1 k VZN Mesta Michalovce č. 189/2016 o určení príspevku od zákonného 
zástupcu dieťaťa žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských 
školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného 
času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce. 
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- Dodatok č. 1 k VZN  Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce. 

- Dodatok č. 1 k VZN Mesta Michalovce č. 185/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
 

9. Návrh Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Michalovce 
- návrh riešenia 
- návrh Dodatku č. 8 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce 
č. 107/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Michalovce 

10. Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti 
11. Majetkovoprávne záležitosti 
12. Orientačný návrh Plánu rokovaní MsR a MsZ  na  II. polrok 2020 
13. Interpelácie 
14. Záver  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor mesta   
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