
MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  1 
 
 

K bodu:  INFORMÁCIA O PREBIEHAJÚCICH A UKONČENÝCH SÚDNYCH  
                SPOROCH K 31.12.2017 
 
  
Mestská rada v Michalovciach  
  
u k l a d á  
 
JUDr. Gabrielovi Doričovi predložiť informáciu o prebiehajúcich a ukončených súdnych 
sporoch k 31.12.2017 do najbližšieho MsZ v Michalovciach. 
       Z: JUDr. Gabriel Dorič 
            zástupca prednostu MsÚ 
       T: 27.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 
 



 

MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  2 
 
 

K bodu:  SPRÁVA O STAVE VEREJNÉHO PORIADKU, ČINNOSTI MESTSKEJ  
                POLÍCIE MICHALOVCE A STAVE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MESTA  
                MICHALOVCE ZA ROK 2017 
 
       
 
Mestská rada v Michalovciach  
  
u k l a d á  
 
JUDr. Dušanovi Šantovi náčelníkovi MsP Michalovce predložiť predmetnú správu na 
rokovanie MsZ v Michalovciach. 
 
       Z: JUDr. Dušan Šanta 
                                                                                               náčelník MsP 
       T: 27.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  3 
 
 

K bodu:  VYHODNOTENIE KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI MsKS  
                 MICHALOVCE ZA ROK 2017 A PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MsKS  
                 MICHALOVCE NA ROK 2018 
 
    
Mestská rada v Michalovciach  
  
u k l a d á  
 
PhDr. Milade Tomkovej riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Vyhodnotenie kultúrno-
osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2017 a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na 
rok 2018 do MsZ v Michalovciach. 
        Z: PhDr. M. Tomková 
             riaditeľka MsKS Michalovce 
        T: 27.2.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018         číslo:  4 
 
 

K bodu:  ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1 
 
     
Mestská rada v Michalovciach  
  
u k l a d á  
 
Ing. Bereznaninovej vedúcej finančného odboru zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 
2018 rozpočtovým opatrením č. 1 predložiť na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach. 
 
       Z: Ing. O. Bereznaninová, ved. FO 
       T: 27.2.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018         číslo:  5 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE  
                NA ROK 2018 
       
 
Mestská rada v Michalovciach  
  
u k l a d á  
 
Ing. Júliusovi Oleárovi riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Návrh na 1. zmenu 
rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2018 na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
 
       Z: Ing. J. Oleár, riaditeľ TaZS  
       T: 27.2.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018         číslo:  6 
 
 

K bodu:  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE  
                O ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, O SPÔSOBE  
                A VÝŠKE ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE MICHALOVCE 
 
 
       
Mestská rada v Michalovciach  
  
u k l a d á  
 
Ing. Jánovi Jasovskému vedúcemu OSV predložiť na najbližšie rokovanie mestského 
zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste 
Michalovce. 
 
         Z: Ing. Ján Jasovský 
                                                   T: 27. 2. 2018         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  7 
 
 

K bodu:  REALIZAČNÝ PLÁN REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 
                A CHODNÍKOV NA ROK 2018 – DOPLNENIE 
 
     
Mestská rada v Michalovciach  
  
1 .  S c h v a ľ u j e  
        Plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2018 – doplnenie. 
 
2 .  U k l a d á  
      Ing. Anne Mrázová vedúcej odboru výstavby, ŽPaMR  

- zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2018. 
Z: Ing. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
T: rok 2018 

- predložiť Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na rok 
2018 – doplnenie na rokovanie MsZ v Michalovciach. 

Z: Ing. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
T: 27.2.2018  

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  8 
 
 

K bodu:  INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE A PRÍPRAVY  
                PROJEKTOV ZO ZDROJOV EÚ A DOTAČNÝCH POLITÍK 
 
  
Mestská rada v Michalovciach  
  
u k l a d á  
 
vedúcej odboru IaG predložiť predmetnú správu na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
 
       Z: RNDr. Jana Machová, ved. OIaG 
       T: 27.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  9 
 
 

K bodu:  MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI  
 
 
Mestská rada v Michalovciach  
 
I. U k l a d á  

Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na 
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným 
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady: 

1. Schváliť odmietnutie ponuky na odkúpenie novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/6, 
druh pozemku zastavaná plocha, výmera 1223 m2, ktorý vznikol na základe určenia 
Geometrického plánu č. 14328810-126/2017, zo dňa 26.4.2017, z pôvodného pozemku 
p.C-KN č. 4955/1 a predložený návrh zmluvy spoločnosti  KOBRA I s.r.o., kpt. Nálepku 
1072/20, 071 01 Michalovce neprijať s tým, že súťaž sa zopakuje za schválených 
podmienok, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 

2. Schváliť prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Michalovce, stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), postavenej 
na parcele p.č. 3267/24, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,  pozemku p.C-KN č. 
3267/18, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 316 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 3267/24, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 
835 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 3267/28, zast. 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 378 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu, schváliť spoločnosť PRAMO, s.r.o., Ul. 
J.A. Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu 
cenu vo výške 231 160 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 

3. Schváliť odmietnutie ponuky na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na 
Ul. Masarykovej  súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532 a pozemkov p.C-KN č. 2532, 
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré 
sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a predložený návrh zmluvy spoločnosti Dobrex, 
s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce,  neprijať tým, že súťaž sa zopakuje za schválených 
podmienok. 

4. Schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schváliť odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 907/236, druh pozemku zastavané plochy, výmera 



72 m2, k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-51/2016, 
zo dňa 25.10.2016, pre Alexandra Činčára, Ul. M. Kukučína 16, 071 01 Michalovce, za 
kúpnu cenu vo výške 1 013,76   €. 

5. Schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schváliť odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 68/52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 3 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol  odčlenením na základe určenia 
Geometrického  plánu č. 45353221/2016, zo dňa 12.9.2016, pre Mgr. Mariannu 
Maruničovú, Klokočov č. 78, 072 36 Kaluža, za kúpnu cenu vo výške 52  €. 

6. Schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schváliť odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 68/58, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 3 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol  odčlenením na základe určenia 
Geometrického  plánu č. 45353221/2016, zo dňa 12.9.2016, pre RNDr. Alicu Süčovú, Ul. 
užhorodská 174/13, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 51,81 €. 

7. Schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schváliť odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1837/266, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, výmera 245 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol  odčlenením na základe určenia 
Geometrického  plánu č. 34830162-22/16, zo dňa 10.08.2016, z pôvodného pozemku C-
KN p.č. 1837/37, k.ú. Michalovce, pre Vladimíra Adamka a manželku Adrianu Adamkovú, 
rod. Fiscarelli, obidvaja bytom Nižná Rybnica 92, 073 01 Sobrance, za kúpnu cenu vo 
výške 6 000 €. 

8. Schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schváliť odpredaj 
novovytvoreného pozemku C-KN,: 
A) parcelné číslo 1783/3 o výmere 13 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením 

Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Janu Čičatkovú, 
rod. Semivanovú, Ul. staré nábrežie 3282/1, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo 
výške 143 €. 

B) novovytvorených pozemkov C-KN, parcelné číslo 1783/4 o výmere 9 m2 a parcelné 
číslo  1783/5 o výmere 9 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického 
plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Mgr. Katarínu Kelemenovú, rod. 
Kendziorovú, Ul. partizánska č. 6093/12A, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 
198 €. 

C) podielu z novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/6 o výmere 11 m2, 
v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo 
dňa 28. 12. 2012, o veľkosti 1/2 z celku, pre Jána Horváta a manž. Oľgu Horvátovú, 
rod. Biskupskú, obidvaja bytom Ul. J. Švermu č. 7, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu 
vo výške 60,50 €. 

D) podielu z novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/6 o výmere 11 m2, 
v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo 
dňa 28. 12. 2012, o veľkosti 1/2 z celku, pre Margitu Hrehovú, rod. Cibíkovú, Ul. 
okružná 1314/23, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 60,50 €. 

E) novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/7 o výmere 12 m2, v k.ú. 
Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 
28. 12. 2012, pre Jána Horváta a manž. Oľgu Horvátovú, rod. Biskupskú, obidvaja 
bytom Ul. J. Švermu č. 7, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 132 €. 

F) novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/9 o výmere 16 m2, v k.ú. 
Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 
28. 12. 2012, pre Evu Margitánovú, rod. Pliškovú, Ul. partizánska č. 14, 071 01 



Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 176 €. 
G) novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/10 o výmere 17 m2, v k.ú. 

Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 
28. 12. 2012, pre Janu Fedorkovú, rod. Rovňákovú, Ul. partizánska č. 16, 071 01 
Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 187 €. 

H) novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/11 o výmere 7 m2, v k.ú. 
Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 
28. 12. 2012, pre Mikuláš Gavuru, Ul. partizánska č. 18, 071 01 Michalovce, za kúpnu 
cenu vo výške 77 €. 

I) novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. 
Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 
28. 12. 2012, pre Metoda Šulofa a Renátu Šulofovú, rod. Gavurovú, Ul. partizánska č. 
18, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 253 €. 

9. Schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu, v súlade s § 140, zákona č. 40/1964 Zb., 
Občianskeho zákonníka,: 
− zo stavby súpisné číslo 1773, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby 

pavilón služieb, na pozemku C-KN, p.č. 1251/3,  
− z pozemku registra C-KN p.č. 1251/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 496 m2, 
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva č. 7391, k.ú. 
Stráňany, o veľkosti vo výške 10058/44766 z celku, spoločnosti FARMATIN, spol. s r.o., 
Hollého 3, 080 01 Prešov, za cenu 45 210 €, ako spoluvlastníkovi, ktorý využil predkupné 
právo k tomuto predmetu prevodu. 

10. Schváliť odpredaj pozemku p. E-KN č. 1614/7 o výmere 102 m2, zastavaná plocha 
a nádvorie, v k.ú. Michalovce, za cenu 31,08 €/m2, pre vlastníkov rodinného domu na Ul. 
Slovenskej č. súp. 1739, Kolomana Baloga (nar. 22.9.1945) a Máriu Balogovú, r. 
Ferencovú (nar. 3.7.1947), v súlade so Zákonom č. 138/1991 Z.z., par. 9a, ods. 8b., so 
splatnosťou kúpnej ceny v 36 mesačných splátkach. 

11. Schváliť odkúpenie pozemkov: 
− C-KN p.č. 1518, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 280 m2, ktorý je 

evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 3104, k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, od: 
 Rusnákovej Márie, rod. Štefanovej, P. Horova 8, Michalovce – vo výške 

spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku, 
 Štefana Pavla, rod. Štefana, Janka Borodáča 3522/24, Michalovce – vo výške 

spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku, 
 Štefana Antona, Partizánska 61, Michalovce – vo výške spoluvlastníckeho podielu 

1/12 z celku, 
 Ing. Buzinkaia Štefan, Bazovského 12, Bratislava – vo výške spoluvlastníckeho 

podielu podiel spolu 3/4 z celku, 
− E-KN p.č. 4881/1, druh pozemku trvalé trávne porasty, výmera 860 m2, ktorý je 

evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 6914, k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, od: 
 Rusnákovej Márie, rod. Štefanovej, P. Horova 8, Michalovce – vo výške 

spoluvlastníckeho podielu  1/12 z celku, 
 Štefana Pavla, rod. Štefana, Janka Borodáča 3522/24, Michalovce – vo výške 

spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku, 



 Štefana Antona, Partizánska 61, Michalovce – vo výške spoluvlastníckeho podielu 
1/12 z celku, 

 Ing. Buzinkaia Štefana, Bazovského 12, Bratislava – vo výške spoluvlastníckeho 
podielu spolu 3/4 z celku, 

za jednotkovú cenu 10 €/m2. 
12. Schváliť podanie žiadosti o prevod pozemku registra E-KN p.č. 1002/1, druh pozemku  

zastavané plochy a nádvoria, výmera 3095 m2, evidovaného Okresným úradom 
Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5874 v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres 
Michalovce, ako pozemku zastavaného miestnou komunikáciou. 

13. Schváliť podanie žiadosti o prevod pozemku registra E-KN p.č. 9414/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 3434, evidovaného Okresným úradom Michalovce, 
katastrálnym odborom, na LV 6204 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, 
ako pozemku, ktorý bude zastavaný budúcou plánovanou stavbou Zemplínska 
cyklomagistrála – stavba verejnom záujme. 

14. Schváliť podanie žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov neznámych 
vlastníkov, dotknutých budúcou plánovanou stavbou Zemplínska cyklomagistrála, ktoré  
(pozemky) sú vedené na Listoch vlastníctva č. 5717, č. 5850, č. 5857, č. 5629, č. 5528, č. 
6186, č. 5588, č. 5899, č. 5900, v k.ú. Stráňany, ako pozemkov, ktoré budú zastavané 
budúcou plánovanou stavbou Zemplínska cyklomagistrála – stavba vo verejnom záujme, 

15. Schváliť podanie žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov neznámych 
vlastníkov, dotknutých plánovanou stavbou Cestná svetelná signalizácia Michalovce, 
križovatka Hollého – Sládkovičova – Partizánska, ktoré (pozemky) sú vedené na Listoch 
vlastníctva č. 5876, č. 5860, č. 5859, č. 5764, v k.ú. Michalovce, ako pozemkov, ktoré 
budú zastavané stavbou  Cestná svetelná signalizácia Michalovce, križovatka Hollého – 
Sládkovičova – Partizánska – stavba vo verejnom záujme. 

16. Schváliť podanie žiadosti o prevod spoluvlastníckeho podielu neznámeho vlastníka, vo 
veľkosti 1/2, z pozemku registra E-KN p.č. 5823/1, druh pozemku orná pôda, výmera 803, 
evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 7055 v k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, ako pozemku, ktorý bude zastavaný 
budúcou plánovanou stavbou Realizácia chodníka v meste Michalovce od Ul. športovej k 
Ul. severná – stavba vo verejnom záujme. 

17. Schváliť odpredaj novovytvorených a novourčených pozemkov registra C-KN: 
− p.č. 1114/1, druh pozemku zastavané plochy, výmera 342 m2,  
− p.č. 1115/1, druh pozemku zastavané plochy, výmera 217 m2,  
− p.č. 1115/9, druh pozemku zastavané plochy, výmera 4 m2, 
v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-
33/2017, zo dňa 26.6.2017, za cenu 4,979 €/m2, pre nižšie uvedených spoluvlastníkov 
bytového domu na Nám. osloboditeľov č. 941 (viď tabuľka), každému o veľkosti podielu 
rovnajúceho sa ich veľkosti podielu na spoločných častiach a spoločných zariadenia tohto 
bytového domu, so splatnosťou kúpnej ceny najneskôr do 31.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 



 

P.č
. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena podielu 
[€] Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. Číslo 
bytu 

1. 

Kočiš Gejza,  
rod. Kočiš 
gen Petrova 28 
071 01 Michalovce 

1/1 3 príz. 5 6557 /81432 225,72   

2. 

Janovová Eva,  
rod. Janovová 
Nám. Osloboditeľov 3 
071 01 Michalovce 

1/1 3 príz. 6 5338 /81432 183,75   

3. 

Mgr. Tóth František, 
rod. Tóth 
Nad Laborcom 2 
071 01 Michalovce 

1/1 3 1. 3 6996 /81432 240,83   

4. 

Caplan Katarína 
rod. Bobáková 
J.G. Tajovského 
3547/15 
071 01 Míchalovce 

1/1 3 1. 4 7944 /81432 273,46   

5. 

Mesarošová Gabriela 
rod. Gencová 
Zvončeková 3594/2 
071 01 Michalovce 

1/1 3 2. 1 6652 /81432 228,99   

6. 
Ing. arch. Kic Maroš 
rod. Kic 
072 54 Lekárovce č. 78  

1/1 3 2. 2 6668 /81432 229,54   

7. 

Rybak Viktória 
rod. Robaková 
kpt. Nálepku 1064/41 
071 01 Michalovce 

1/1 5 príz. 11 6073 /81432 209,05   

8. 

Ing. Vaľo Martin 
rod. Vaľo 
Partizánska 3077/38 
071 01 Michalovce 

1/1 5 príz. 12 6880 /81432 236,83   

9. 
Ing. Ješo Tibor 
rod. Ješo 
072 04 Trhovište č. 118 

1/1 5 1. 10 6403 /81432 220,41   



P.č
. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena podielu 
[€] Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. Číslo 
bytu 

10. 

Hudáková Anna 
rod. Molnárová 
Nám. Osloboditeľov 5 
071 01 Michalovce 

1/1 5 1. 9 8009 /81432 275,70   

11. 

Mgr. Hospodár Matej 
rod. Hospodár 
Zvončeková 6 
071 01 Michalovce 

1/1 5 2. 7 7452 /81432 256,52   

12. 

Mgr. Ješko Vladimír 
rod. Ješko 
072 04 Bánovce nad 
Ondavou č. 261 

1/1 5 2. 8 6460 /81432 222,38   

  Spolu         81432 /81432 2803,18   

 
18. Schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 3732/6, druh pozemku 

ostatné plochy, výmera 1298 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického 
plánu č. 36582972-58/2016, zo dňa 18.4.2016, obchodnou verejnou súťažou za 
nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie 

a v takomto stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred 

podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od 
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo 
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez 
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu 
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby 
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči 
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, 
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto 
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS, 

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000 
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí 
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude 



vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná 
čiastka bude v hodnote 300 €, 

− uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté 
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude 
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    
300 € sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá 
za predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený 
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže 
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam 
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej 
verejnej súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť 
súťaž. 

19. Schváliť zaradenie do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:  
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 

úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to: 
 pozemky na Ul. jaroslawskej: 
 pozemok C-KN p.č. 914/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 4 m2,   
 pozemok C-KN p.č. 914/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 12 m2,  
 pozemok C-KN p.č. 914/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 11 m2,   
 pozemok C-KN p.č. 914/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 20 m2,   
 pozemky na Ul. Kuzmányho: 
 pozemok C-KN p.č. 2910/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 790 m2,  do 

výmery 400 m2 
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 

úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to: 
 pozemky na Ul. kpt. Nálepku: 
 pozemok E-KN p.č. 9465/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 7232 m2, do 

výmery 50 m2,   
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 

úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6894, a to: 
 pozemky na Ul. športovej: 
 pozemok E-KN p.č. 9414/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1470 m2, do 

výmery 250 m2, 
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 

úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 25, a to: 
 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/20 z pozemkov na Ul. M. Bónu: 
 pozemok C-KN p.č. 48/1, druh pozemku orná pôda, výmera 655 m2,  
 pozemok C-KN p.č. 48/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

367 m2,  



20. Schváliť: 
A) v garážovej lokalite na  Ul. okružnej – Zekon, 

− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3497, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 17 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  

− odpredaj podielu 1120/376250 z pozemku registra C-KN p.č. 3728/1, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV 
10048, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok 
medzigarážových priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Mgr. Jána Hamadeja, rod. Hamadeja, 
bytom J. A. Komenského 1331/8, 071 01 Michalovce, 

B) v garážovej lokalite na  Ul. Timravy – Chempik, 
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 1976/217, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 20 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  

− odpredaj podielu 118/8614 z pozemku registra C-KN p.č. 1976/222, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 2094 m2, ktorý je evidovaný na LV 10172, 
v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových 
priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Jána Čičáka, rod. Čičáka, bytom J. 
Hollého 113, 071 01 Michalovce, 

C) v garážovej lokalite na  Ul. okružnej, 
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3433, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 18 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva 
pre vlastníkov stavby garáže: 

 Annu Sabadošovú, rod. Müllerovú, bytom J. okružná č. 12, 071 01 Michalovce, 
 Štefana Sabadoša, rod. Sabadoša, bytom 072 54 Pinkovce č. 46, 
 Rastislava Sabadoša, rod. Sabadoša, bytom Ul. okružná č. 12, 071 01 Michalovce, 
do podielového spoluvlastníctva s výškou podielu 1/3 z celku. 

21. Schváliť odpredaj: 
− bytu č. 16, vo vchode č. 55, poschodie 8., bytového domu súpisné číslo 699 na Ul. J. 

Hollého v Michalovciach, stojaceho na parcele C-KN č. 4645/14, v celosti, 
− spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu a pozemku C-KN p.č. 4645/14, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1012 m2, vo veľkosti podielu 
6513/684814 z celku,  

ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 7090, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, nájomcovi bytu, 
Ing. Bajužíkovej Ivete, trvale bytom Ul. J. Hollého 699/55, Michalovce, za cenu vo výške 
1718,78 € (v súlade s predajom bytov v predmetnom bytovom dome). 
 

II. Poveriť  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond, 
ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v bodoch I./11 – 15.  
 
 
 



III. Splnomocniť 
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./2, 4 – 16, 19. 

 
 T: 2018 
 Z: v texte 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018         číslo:  10 
 
 

K bodu:  PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE 
 
   
Mestská rada v Michalovciach  
  
1. B e r i e  n a  v e d o m i e    

Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce. 
 
2. S c h v a ľ u j e    

nájomcovi Miriame Hospodárovej zámer zhodnotiť prenajatý majetok Mesta v objekte 
na Nám. osloboditeľov č. 8 v Michalovciach, v predpokladanej výške 14 334,80 €.  

 
3 .  O d p o r ú č a   
         MsZ Michalovce: 

3.1 schváliť dočasné vyňatie a obmedzenie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov 
počas realizácie stavby plynovodu v šírke 23 m, a súčasne odporúča schváliť trvalé 
vyňatie a obmedzenie využívania lesných pozemkov parcely registra C-KN p.č.588/1, 
p.č.588/9, p.č.588/10 a parcely registra E-KN p.č.471/2, p.č.471/15 z plnenia funkcií 
lesa, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, ktoré bude platiť po ukončení 
a skolaudovaní stavby v šírke ochranného pásma 5 m od osi vedenia plynovodu na 
každú stranu (t.j. 10 m záberu z dotknutých pozemkov vedúce ponad trasu uloženého 
vedenia plynovodu) v rozsahu predloženého Geometrického plánu č. 36703206-
119/2016 vystaveného dňa 12.4.2016 spoločnosťou GEOKART Veľké Kapušany s.r.o., 
Z. Fábryho 25, 079 01 Veľké Kapušany, úradne overeného dňa 19.05.2017 pod číslom 
G1-182/17 Ing. Lenkou Sýkorovou z Okresného úradu Michalovce, katastrálneho 
odboru, v súlade s §5 a §7 zákona 326/2005 Z.z. (zákon o lesoch) pre spoločnosť 
eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,  
IČO: 35 910 712, investora stavby: „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, 
líniová časť“,  

3.2 schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra  
           E-KN p.č. 9381/1, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 6438, ktorej vlastníkom je  
           Mesto Michalovce za účelom osadenia elektromerového rozvádzača a uloženia     
           inžinierskych sietí:  

 



  Vodovodnej prípojky                         v dĺžke cca        4,5 m 
 Kanalizačnej prípojky                         v dĺžke cca    125,5 m 
 NN elektrickej prípojky                      v dĺžke cca         51 m 
(o celkovej zastavanej ploche elektromerového rozvádzača cca 1,75 m2  
a  celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 181 m, ktoré budú spresnené 
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia 
v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie 
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre 
osadenie elektromerového rozvádzača, pre uloženie podzemných inžinierskych sietí 
a právo vstupu a vjazdu na daný pozemok v rámci stavby: „HALA ATOL HB na parc. 
č.4920/42, Michalovce“, realizovaných za účelom pripojenia objektu haly,  ktorá 
bude postavená na parcele registra parcele registra C-KN p.č. 4920/42, k.ú. 
Michalovce, evidovanej na LV 10999 so spoločnosťou ATOL HB, spol. s r.o., Mierová 
721, 072 22 Strážske, IČO: 36 443 441, investorom a budúcim vlastníkom s tým , že 
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby  vo vlastníctve Mesta 
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa 
technologicky prekonané bez ich narušenia tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. 
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile 
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho 
vlastníka elektromerového rozvádzača, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, 
NN elektrickej prípojky, alebo ich častí) , 

3.3 schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia NN distribučného vedenia 
pod povrchom, osadenia 26 ks pilierových skríň SPP6 a 3 ks rozpojovacích skríň SR4 
na povrchu na pozemky parcely:  

  registra E-KN p.č. 9386, k.ú. Vrbovec, evidované na LV 5807, k.ú. Vrbovec,  
  registra C-KN p.č. 696/2, k.ú. Vrbovec, evidované na LV 5157,  

         k.ú. Vrbovec, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta (zastavaná plocha osadených skríň cca 7,5 m2 bude 
spresnená geometrickým plánom spolu s dĺžkou vedenia cca 1 545 m s ochranným 
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007)  s 
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí, osadenie 26 ks pilierových skríň SPP6, osadenie 3 ks 
rozpojovacích skríň SR4 a právo vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci stavby: 
„Michalovce, Ul. Kapušianska – úprava NN a DP“, realizovanej za účelom pripojenia 
obyvateľov Kapušianskej ulice a Ulice Samuela Tešedíka do NN siete so 
spoločnosťou: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,  
IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby 
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo 
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné 
náklady do pôvodného stavu s obnovou dotknutých mestských komunikácií a 
chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno bude právom 
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN vedenia, alebo jeho 
častí, 



3.4 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodného potrubia, ktoré 
bude uložené na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemky: 

 registra C-KN  p.č. 5329/1, p.č. 5329/2, p.č. 2883, p.č. 2881/1 a p.č. 2884,  
 k.ú.      Michalovce,     evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce,  
(v celkovej dĺžke vodovodného potrubia cca – 68 m, ktorá bude spresnená 
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia 
v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením Dodatku k zmluve o budúcej zmluve na 
zriadenie vecného bremena č. 20170871 a následne uzatvorením zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí a právo  vstupu 
a vjazdu na dané pozemky v rámci stavby: „Michalovce – Ul. prof. Hlaváča 
rekonštrukcia vodovodu“ realizovanej za účelom obnovy verejných rozvodov vody 
so spoločnosťou: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 
042 48 Košice, IČO: 36 570 460, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky 
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné 
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. 
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile 
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho 
vlastníka vodovodného potrubia, alebo jeho častí), 

3.5 schváliť zriadenie vecného bremena na pozemkoch povinných a udeliť súhlas pre 
povinných, vlastníkov pozemkov: 

 

    registra C-KN  
 

o p.č. 1838/300, evidovanom na LV 10687, k.ú. Michalovce,  
            JAREK, s.r.o., IČO: 46 155 180  
               Kpt. Nálepku 1056/5, 071 01 Michalovce   
 

o p.č. 1838/301, evidovanom na LV 10648, k.ú. Michalovce,  
                Ing. Mgr. Ladislava Husára a JUDr. Zuzanu Husárovú, rod. Velikú,  

                Tehliarska 51,  071 01 Michalovce,   
 

o p.č. 1838/302, evidovanom na LV 10476, k.ú. Michalovce,  
              Ing. PhD. Erika Špaka a Emíliu Špakovú, rod. Schmidtovú,  

                Tehliarska 49,  071 01 Michalovce,   
 

o p.č. 1838/303, p.č. 1838/304, evidovaným na LV 10691, k.ú. Michalovce,   
             BUSINESS PARTNER GROUP, spol. s.r.o., IČO: 45 301 956  
                Kúpeľská 99/1064, 073 01 Sobrance     

o p.č. 1838/305, evidovanom na LV 10672, k.ú. Michalovce,   
                Rudolfa Ondiča a Annu Ondičovú, rod. Dzúrovú,  

                Jána Hollého 55,  071 01 Michalovce,   
pre vystavenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následné 
vystavenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Predmetom zmluvy bude dohoda 
zmluvných strán o zriadení vecného bremena k pozemkom povinných  
C-KN p.č. 1838/300, C-KN p.č. 1838/301, C-KN p.č. 1838/302, C-KN p.č. 1838/303, 
C-KN p.č. 1838/304 a C-KN p.č. 1838/305, k.ú. Michalovce, alebo akýmkoľvek iným 
budúcim vlastníkom týchto pozemkov, alebo ich častí, na ktorých  oprávnený, 
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490 



uloží elektrické vedenie pod povrchom a osadí stĺpy verejného osvetlenia na 
povrchu, v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie, 

3.6  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrického  rozvodu 
na pozemku parcela registra E-KN p.č. 1526, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 
5157, k.ú. Michalovce, (v celkovej dĺžke elektrického NN rozvodu cca – 1,5 m, ktorý 
bude spresnený geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe 
strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007,  
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok so spoločnosťou BVS 
Invest s.r.o., Kraskova 11264/4A, 080 05 Prešov, IČO: 44 026 889, v rámci 
plánovanej stavby: „NN rozvody – ul. Zeleninárska, Michalovce“, ktorá bude 
realizovaná z dôvodu potreby riešenia pripojenia existujúcich obchodných 
prevádzok nachádzajúcich sa na Ulici zeleninárskej  
na NN elektrické rozvody, ktoré sú v súčasnosti napájané z trafostanice, ktorá bude 
zrušená, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo 
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo 
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné 
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom 
profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného 
budúceho vlastníka NN elektrického rozvodu, alebo jeho časti),  

3.7 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, ktorá 
bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 1838/1, evidovanom na LV 
5157, k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 2,0 m, ktorá 
bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe 
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej 
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu 
a vjazdu na daný pozemok v rámci stavby: „RODINNÝ DOM“, ktorá bude postavená 
na parcele registra C-KN p.č.1838/222, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 10945 
s pani Dianou Bánomovou, S.H.Vajanského 33, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky 
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby  
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť  
zo strany žiadateľa v prípade opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),  
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady  
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile  
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho 
vlastníka kanalizačnej prípojky, alebo jej častí), 

3.8   schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra  
C-KN p.č. 1837/175, k.ú. Michalovce, vedeného na LV 5157,  k.ú. Michalovce, ktorej 
vlastníkom je Mesto Michalovce, vedenej na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, výstavbu vjazdu pre motorové vozidlá  
(o celkovej ploche záberu z pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta potrebnej pre 
vjazd na pozemok žiadateľa - cca 41,54 m2, ktorá bude spresnená geometrickým 



plánom)  s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre právo prechodu a 
prejazdu v rámci stavby „Michalovce – novostavba rodinného domu“, ktorá bude 
postavená na parcele registra C-KN p.č. 1837/35 a parcele registra  
C-KN p.č. 1837/260, evidovaných na LV 10653, k.ú. Michalovce s pánom Jozefom 
Gujdom, Štefana Fidlíka 3339/14, 071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté 
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, 
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade výstavby, 
opráv, údržby a rekonštrukcie vjazdu pre motorové vozidlá prekonané bez ich 
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor 
uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej 
vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, 
ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vjazdu pre motorové vozidlá, alebo 
jeho časti),  

3.9   zrušiť uznesenie MsZ č.198 zo dňa 21.06.2016 – bod 2.9. 
 

4. U k l a d á  
        ved. odboru hospodárenia s majetkom predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.  
 Z: v texte 
 T: 27. 2. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  11 
 
 

K bodu:  NÁVRH DODATKU Č. 2 K ŠTATÚTU MESTA MICHALOVCE   
 
       
 
Mestská rada v Michalovciach  
  
o d p o r ú č a  
 
primátorovi mesta predložiť  návrh Dodatku č.2 k Štatútu Mesta Michalovce na rokovanie 
MsZ v Michalovciach. 
       Z: Viliam Zahorčák 
                                                                                                primátor mesta 
       T: 27.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



 

MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  12 
 

K bodu:  NÁVRH NA DELEGOVANIE ZÁSTUPCU ZRIAĎOVATEĽA DO ŠKOLSKEJ RADY PRI   
ZÁKLADNEJ ŠKOLE, UL. KRYMSKÁ 5 A MATERSKEJ ŠKOLE, UL. LENINGRADSKÁ 1, 
MICHALOVCE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE V ZMYSLE 
ZÁKONA NR SR č.596/2003 O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ 
SAMOSPRÁVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 

 
      
Mestská rada v Michalovciach  
  
u k l a d á  
 
Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do školskej rady pri Základnej škole, Ul. Krymská 
5 a  Materskej škole, Ul. Leningradská 1, Michalovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Michalovce v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť na rokovanie MsZ 
v Michalovciach. 
 

Z: vedúca odboru ŠaŠp    
T: 27. 2. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  13 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA UDELENIE TITULU ČIN ROKA 2017 
 
     
Mestská rada v Michalovciach  
  
o d p o r ú č a 
 
primátorovi mesta  Viliamovi Zahorčákovi  predložiť Návrh na udelenie titulu Čin roka 2017 
na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
 
       Z: Viliam Zahorčák 

    primátor mesta 
       T: 27. 2. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  14 
 
 

K bodu:  SPRÁVA O VÝSLEDKOCH  KONTROL 
 
       
Mestská rada v Michalovciach  
  
o d p o r ú č a  
 
predložiť Správu o výsledkoch kontrol na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
 
      Z: Ing. Marta Bobovníková, PhD. 
      T: 27.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  15 
 
 

K bodu:  SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY 
                 ZA II. POLROK 2017 
 
       
Mestská rada v Michalovciach  
  
o d p o r ú č a  
 
predložiť Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2017 na rokovanie  
MsZ v Michalovciach. 
       Z: Ing. Marta Bobovníková, PhD. 
       T: 27. 2. 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  16 
 
 

K bodu:  VYHODNOTENIE ROZPOČTU 26.VIANOČNÝCH TRHOV 2017 
                 NÁVRH ROZPOČTU 18. JARNÝCH TRHOV 2018  
 
       
Mestská rada v Michalovciach  
  
1.  B e r i e  n a  v e d o m i e  
     a) Vyhodnotenie rozpočtu 26. Vianočných trhov 2017 
     b) Rozpis rozpočtu 18. Jarných trhov 2018 na položky 
 
2.  U k l a d á 
     Predsedovi organizačného výboru predložiť -  
     Vyhodnotenie rozpočtu 18. Jarných trhov 2018 na rokovanie MsR 
            

  Z: predseda org. výboru trhov 
T:   jún 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  17 
 
 

K bodu:  INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY  
                MICHALOVCE ZA II. POLROK 2017 
 
 
     
Mestská rada v Michalovciach  
  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za II. polrok 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 13. 2. 2018        číslo:  18 
 
 

K bodu:  NÁVRH PROGRAMU XX. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
                V MICHALOVCIACH 
 
       
 
Mestská rada v Michalovciach  
  
s c h v a ľ u j e  
 
návrh programu XX. zasadnutia MsZ v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 27.2.2018  
o 10.00 hod. v MsKS Michalovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  MUDr. Ján Mihalečko 
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