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ZÁPISNICA 
 

z XXIII. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 30. 8. 2018 o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

v Michalovciach 
________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
 
1. Otvorenie 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších 
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol XXIII. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

 
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor  privítal: 

zástupcu primátora MUDr. Bančeja, prednostu mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu 
prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka 
Mestskej polície Michalovce,  vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií 
a ostatných prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na XXIII. zasadnutí MsZ je prítomných 17 poslancov (stav na 
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.  Z rokovania sa 
ospravedlnili: MUDr. Makohus, MUDr. Prunyi, Ing. Horňák, MUDr. Valiska, MVDr. Kostovčík, 
Ing. Braník a Mgr. Eštok. 

- Rokovania mestského zastupiteľstva sa nezúčastní aj Ing. Marta Bobovníková,PhD., 
hlavná kontrolórka Mesta Michalovce, ktorá je práce neschopná. Z uvedeného dôvodu 
nie sú v programe mestského zastupiteľstva správy, ktoré pravidelne predkladá hlavná 
kontrolórka mesta.  Zákon o obecnom zriadení umožňuje predkladanie správ 
o kontrolnej činnosti vykonané hl. kontrolórom iba hlavnému kontrolórovi. 
 

- Obed navrhujem po skončení mestského zastupiteľstva. 
 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás informovať, že  rozsiahlou zmenou 
zákona o obecnom zriadení sa upravili aj zákonné ustanovenia o rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Mimo iných zmien, nastala zmena pri schvaľovaní programu rokovania a to tak, 
že mestské zastupiteľstvo schvaľuje najprv body programu, ktorý bol  zverejnený podľa zákona 
a následne hlasuje o prípadných zmenách návrhu programu. Na schválenie navrhnutého 
a zverejneného programu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ale 
na prípadne zmeny návrhu programu  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov.   
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Z tohto dôvodu dávam hlasovať o navrhnutom a zverejnenom programe rokovania MsZ: 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 16 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania XXIII. zasadnutia MsZ bol  

schválený. 
 

- Primátor mesta vyzval poslancov, aby preniesli návrhy na zmenu programu 
mestského zastupiteľstva. 

 
 
MUDr. Dušan Goda 
Mám dva doplňujúce návrhy na zmenu programu. Som prekvapený a neočakával som návrh 
zmeny  programu z klubu SMER-SD, KD, ktorý bol rozdaný pred rokovaním MsZ. 
Navrhujem zaradiť do programu MsZ: 

1. Odvolanie riaditeľa TaZS mesta Michalovce Ing. Júliusa Oleára z funkcie riaditeľa TaZS 
mesta Michalovce, resp. zaviazanie hlasovaním MsZ p. primátora k tomuto kroku. To 
znamená odvolať Ing. J. Oleára z tohto postu v čo najkratšom možnom termíne. 
Ako odôvodnenie uvádzam, že na základe viac ako dôvodných podozrení zo strany Ing. 
J. Oleára z nehospodárneho nakladania s majetkom TaZS mesta Michalovce 
a podozrenie na zneužívanie právomoci pre svoje súkromné účely a na dôvažok mimo 
územia mesta. Uznesením MsZ zo dňa 26.6.2018 bolo rozhodnuté vykonať kontroly 
v mesiacoch júl-august 2018 v TaZS mesta Michalovce v rámci využívania technických 
zariadení, mechanizmov, nákladných a úžitkových vozidiel, mobilnej techniky mimo 
úloh v rámci  mesta Michalovce. Keďže útvarom hl. kontroly, táto nebola doposiaľ 
vykonaná a podklady, ktoré som získal v rámci zákona 211/2000 z TaZS sú neúplné 
a zavádzajúce a tým pádom nedôveryhodné, podávam opätovne žiadosť na odvolanie 
riaditeľa TaZS mesta Michalovce z funkcie riaditeľa. 

2. Zaradiť do programu bod – Rôzne.  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
O vašom návrhu dám hlasovať tak, ako ukladá zákon. Bod rôzne zo zákona vypadáva, práve 
preto, že každý poslanec ak chce , môže zaradiť na rokovanie MsZ zmenu programu, má na 
to právo a nie je  k tomu potrebný bod rôzne. Využívate práve svoje právo a dal ste návrh na 
zmenu programu. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Poslanecký klub SMER – SD a KDH predkladá návrh na schválenie nového bodu programu 
„Zriadenie  kontrolnej komisie z  poslancov MsZ na vykonanie kontrol – Analýza efektívnosti 
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia firmou FIN M.O.S. a Kontrolu v TaZS mesta 
Michalovce na využívanie technických zariadení, mechanizmov, nákladných a úžitkových 
vozidiel, mobilnej techniky (žeriav, traktory...) mimo úloh v rámci mesta Michalovce“. 
Predmetný bod programu navrhujeme zaradiť ako bod č. 6 a doterajšie schválené body  6 – 
22 sa potom prečíslujú.  
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Zároveň navrhujeme, aby návrhová komisia bola zároveň volebnou komisiou na voľbu členov 
komisie. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
To bol návrh klubu SMER-SD, KDH, aby tie návrhy, ktoré boli prednesené na poslednom 
rokovaní MsZ poslancami MUDr. Godom a Ing. Bobíkom a vzhľadom k tomu, že hlavná 
kontrolórka z dôvodu práceneschopnosti nemohla vykonať uvedené kontroly. Keď som 
poveroval referentku pracujúcu na útvare kontroly som to tam zámerne nezaradil, pretože si 
myslím, že by to malo byť predmetom preskúmania navrhovanej komisie. Pokiaľ majú páni 
poslanci ozajstný záujem, aby výsledky šetrenia boli dané do najbližšieho mestského 
zastupiteľstva, je to jediná cesta. Je predpoklad, že hl. kontrolórka bude dlhšie práce 
neschopná. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Vážený pán primátor, po mestskom zastupiteľstve v mesiaci apríl 2018 som napísal 
interpeláciu, kde som naznačil, že schválenie programu MsZ nebolo v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení. Teraz sa postupuje tak ako zákon ukladá. 
 Teraz je tu návrh na zriadenie komisie z poslancov MsZ na prešetrenie záležitostí, ktoré 
navrhli poslanci MsZ. Myslím si, že mám dostatočné vedomostí o celej záležitosti. Považujem 
za nefér, aby taký poslanec, ktorý má najviac vedomostí o danom probléme, nebol navrhnutý 
za člena navrhovanej komisie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec o samotnom bode, pokiaľ bude schválený, sa bude rokovať. Teraz sme pri 
návrhoch na zmenu programu. Navrhujete zmenu programu? 
 
Ing. Jozef Bobík 
Nie, nenavrhujem. 
 
 
Mgr. Ján Várady 
To, že vypadol bod diskusia – rôzne  je nedemokratické. Do programu navrhujem doplniť bod: 
Informácia o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v prípade zmluvy 
s advokátskou kanceláriou JUDr. Bžána. 
 
Obdržal som už aj protokol z kontroly. Boli s ním oboznámení zamestnanci, ktorých sa to týka? 
Ako chcete pokračovať ďalej pán primátor? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Sme vo fáze schvaľovania zmeny programu. Pán Mgr. Kaplán pred zasadnutím MsZ rozdával 
výsledky kontroly. Vieme, že je aj iniciátorom toho, aby sa to preverilo na najvyššom úrade 
pre verejné obstarávanie. Samozrejme nie sme proti. Protokol sme obdržali, my máme k nemu 
zásadné výhrady. Je to názor kontrolnej skupiny. Celý proces ešte nie je uzavretý, bolo to jasné 
aj z relácie televízie JOJ. Boli tam vyjadrenia uvidí sa, posúdi sa, čo je možné, čo nie je možné. 
Je predčasné k tomu zaujímať akékoľvek stanoviská. My sme presvedčení, že tento návrh 
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kontrolnej skupiny nie je správny. Využijeme všetky prostriedky prípadne, že by celkové závery 
boli iné, aby sme sa bránili. Stále sme pri bode návrhu na doplnenie programu. 
 
 
Mgr. Ján Várady 
Tak ako som povedal, navrhujem do programu doplniť bod: 
Informácia o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v prípade zmluvy 
s advokátskou kanceláriou JUDr. Bžána. 
Chcem vedieť aké zákonné kroky boli k tomu urobené. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Zákonné kroky k tomu boli urobené. Stanovisko bolo zaslané v termíne. Čakáme na záver 
Úradu pre verejné obstarávanie. Aj preto považujeme rokovanie k tejto téme za predčasné. 
Ale nebránime sa tomu, a s krokmi Mesta vás môžeme oboznámiť. 
 
Predtým než dám o predmetnom návrhu hlasovať si dovolím upozorniť, že na schválenie 
zmeny programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t.j. 13 hlasov. 
 
 
Hlasuje sa o návrhu na doplnenie programu MUDr. Dušana Godu – odvolanie riaditeľa TaZS 
(hlasovanie č. 2) 
za: 2 poslancov,  proti: 2, hlasovania sa zdržali: 14 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že návrh  MUDr. Godu na doplnenie programu nebol schválený. 
 
Hlasuje sa o návrhu na doplnenie programu MUDr. Dušana Godu (bod – rôzne) 
(hlasovanie č. 3) 
za: 5 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 13 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že návrh  MUDr. Godu na doplnenie programu nebol schválený. 
Znovu upozornil, že bod rôzne nemôže byť zo zákona. 
 
Hlasuje sa o novom bode programu  posl. Klubu SMER-SD,KDH a jeho zaradení ako bod č. 6 
programu 
(hlasovanie č. 4) 
za: 17 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor mesta konštatoval, že návrh  poslaneckého Klubu SMER-SD,KDH bol schválený. 
  
 
Hlasuje sa o návrhu na doplnenie programu  Mgr. Jána Váradyho 
(hlasovanie č. 5) 
za: 5 poslancov,  proti: 1, hlasovania sa zdržali: 12 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že návrh Mgr. Jána Váradyho nebol schválený. 
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Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  XXIII.  zasadnutia  MsZ určujem 
poslancov: 
 

1. MUDr. Pavla Kuchtu 
      a 
2. PhDr. Janu Cibereovú 
 

 
Informátorom  zo zasadnutia Mestskej rady  Michalovce,  ktorá sa uskutočnila 21. augusta 
2018 je  p. poslanec  MUDr. Benjamín Bančej. 
 
 
Bod č. 2 
Voľba návrhovej a volebnej  komisie   
 
Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej  komisie:  

- MUDr. František Farkaš 
- PhDr. Marta Horňáková 
- Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

 
 
Hlasovanie  
(hlasovanie č. 6) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 
- primátor konštatoval, že návrhová  a volebná komisia bola schválená. 

 
 
BOD č. 3 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ RADY  
MICHALOVCE  ZA OBDOBIE:  JÚL - AUGUST 2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ 
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období sa uskutočnili jedno zasadnutia mestskej rady 
a väčšina z bodov, ktoré boli predmetom rokovaní MsR, sú aj v programe tohto mestského 
zastupiteľstva.  
 
R o z p r a v a :  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie MUDr. František Farkaš  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie júl-august 
2018 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
za: 15  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 4 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO   ZASTUPITEĽSTVA 
MICHALOVCE ZA I. POLROK 2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ 
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období sa uskutočnili tri zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Väčšina uznesení je splnená, alebo sú v plnení. 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Jozef  Bobík 
V júni 2018 sme na mestskom zastupiteľstve schválili obstaranie zmien a doplnkov č.8 
Územného plánu mesta. 
V plnení sa konštatuje, že po uzatvorení dohôd a zaplatení poplatkov žiadateľmi, Mesto začne 
proces obstarávania. Aká je situácia k dnešnému dňu? 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
V súčasnosti nabiehajú na účet Mesta stanovené sumy a boli podpísané dohody. Po poslednej 
úhrade začne proces obstarávania. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie MUDr. František Farkaš  
v tomto znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za I. polrok 
2018. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 5 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV 
PREDLOŽENÝCH NA XXII. ZASADNUTÍ MsZ V MICHALOVCIACH DŇA 26. JÚNA  
2018 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ako je uvedené v predloženej správe, na XXII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2018,  interpelácie predložili poslanci: Ing. Jozef 
Bobík, RNDr. Lýdia Sidivárová, Ing. Ján Ďurovčík,CSc., Mgr. Ján Eštok, Ing. Jaroslav Kapitan a 
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Poslanci na vznesené interpelácie  dostali  písomné odpovede  a informácie  o týchto  
interpeláciách, aj so stanoviskom kompetentných  sú priebežne zverejňované   v dvoj - 
týždenníku Michalovčan. 
 
R o z p r a v a :  
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Na poslednom MsZ som predložil nové interpelácie, ktoré vyplynuli z činnosti komisie 
životného prostredia a ochrany verejného poriadku. Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcom 
prednostu MsR, ktorý mi dal za pravdu, že je nevyhnutné zosúladiť niektoré naše vnútorné 
predpisy. V tomto prípade išlo o veci súvisiace so správou cintorína a pohrebnými službami 
a dať ich do súladu s platnou legislatívou a to predovšetkým v oblasti  nakladania s odpadom. 
V našom VZN máme uvedené, že biologický odpad sa odkladá do kontajnerov, čo je v rozpore 
s legislatívou zákona o odpadoch. V dokumente máme uvedené, že jeden z údajov, ktorý sa 
zadáva je rodné číslo. Som rád, že sa uznala potreba urobiť zmeny. Mrzí má, že reakcia neprišla 
skôr, na väzbu činnosti komisie. Komisia nedáva úlohy ale má odporúčajúci charakter. Mám 
dojem, že naše zápisnice nie sú čítané a brané na vedomie ako by mohli byť. 
Moje ďalšie interpelácie boli opakované. Mrzí ma, že som ich musel dávať opakovane, 
častokrát ide o jednoduché veci ako napr. o opravu chodníka cez rieku Laborec. Až po 
opätovnej interpelácii dochádza k náprave. Mám dojem, že na moju interpeláciu nebolo 
odpovedané v súlade s realitou. Mám na mysli čistotu autobusových zastávok. V okrajových 
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častiach mesta zastávky neboli čistené niekoľko rokov. Na tieto veci upozorňujú občania 
mesta. Mám dojem, že na časť interpelácie mi nebolo vôbec odpovedané, napr. som nedostal 
odpoveď koľko kontrol bolo urobených v súvislosti so znečisťovaním a olepovaním 
autobusových zastávok. Niekedy mám dojem, že moje interpelácie sa niekedy neberú vážne. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Interpelácie sú brané vážne. Premietajú sa aj do úloh primátora a prednostu mesta. Niektoré 
si ale vyžadujú čas. Napr.  zladenie legislatívy nie je možné urobiť zo dňa na deň. Ďalšie riešenia  
a veci nadväzujú na práce v danom priestore, myslím tým teraz lávku cez Laborec. Máte právo 
na výčitky, ale určite nie je pravdou, že by sa tým kompetentní nezaoberali. 
 
Ing. Jozef Bobík  
Musím dať kolegovi Stričíkovi za pravdu, aj ja zisťujem, že pri odpovediach na interpelácie, 
poslanecký mandát nie je braný vážne. Odpovede na interpeláciu sú mimo na otázku. Ak sa 
pozriem na odpovede v súvislosti s Triad Services Bratislava a lesov v Oreskom. Ja 
argumentujem, že neodbornou prácou na krasovom podloží dochádza k zamúteniu 
prameňov. Odpoveď je, že vodárne zabezpečujú vodu stále. Otázka bola ale ohľadom 
prameňa. Ak ja argumentujem, že zákon hovorí jasne, že ten kto hospodári v lese musí mať zo 
zákona zmluvne zamestnanca odborného lesného hospodára. Je to aj v zmluve s Triad Services 
Bratislava. Odpoveď je, že Triad Services Bratislava má zmluvne zabezpečeného  hospodára, 
čo je v rozpore so zákonom. Tu už mala byť dávno výpoveď, je to pre Mesto nevýhodné a ide 
o porušenie zákona. Otázka stojí kedy k tomu dôjde. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Táto zmluva je výhodnejšia pre Mesto ako bola prvá. Keď bol vzťah s iným subjektom. 
Nájomné je vyššie. My nie sme odborníci, aby sme vedeli či dochádza k poškodeniu vodného 
zdroja. Bolo vyžiadané odborné stanovisko zodpov. organizácie, ktorá toto má na starosti a tá 
sa vyjadrila, že nie. Preto takáto odpoveď. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM 
Dodržiavanie zákonnosti v oblasti využívania lesov kontrolujú aj iné orgány, nielen útvary 
mesta Michalovce. V tejto oblasti sme viackrát vyzvali aj orgány Okresného úradu. V každej 
jednej kontrole nebolo poukázané na nesúlad medzi výkonom činnosti nájomcu a zákona. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka 
Nedostal som odpoveď od MsP koľko kontrol bolo urobených v súvislosti so znečisťovaním 
a olepovaním autobusových zastávok v meste. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pokiaľ sa stalo, že nedopatrením došlo k tomu, že nebolo odpovedané, urobíme nápravu. 
 
Ing. Jozef Bobík, fakt. poznámka 
Nemalo by sa tu opakovane poukazovať, že nevieme čítať s porozumením. Ak v našej zmluve 
s Triad services je uvedené, že má povinnosť zamestnávať  a z iných zistení vyplýva, že 
nezamestnáva, neviem čo je tu ešte  niečo nejasné. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Myslím si, že podmienky zmluvy sa dodržiavajú, ak je to tak ak hovoríte, je to námet, aby 
s dotyčnou firmou sa komunikovalo a veci sa vysvetlili. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Zase odchádzate od podstaty pán primátor. Zmluvu je potrebné prerobiť resp. zrušiť. Možno 
áno, možno nie, takto sa robiť nedá. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Každá zmluva má mnoho bodov. Ak je pochybenie v jednom bode, je potrebné to konzultovať. 
Vy chcete všetko najradšej rušiť. 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zást. prednostu MsÚ 
Na základe preverenia na príslušnom orgáne, firma Triad spĺňa podmienky lesného hospodára 
v zmysle zákona. Z hľadiska legislatívy tam nie je nič porušené. Stalo sa zvykom v poslednom 
čase, že na mestskom zastupiteľstve v predvolebnom čase, sú mnohé pod pasové otázky, 
vytiahnuté z kontextu len preto, aby vyvolali dojem vo verejnosti, že niečo sa neplní, že je to 
protizákonné. Nič nebolo porušené. 
 
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka 
Je tu zmluva medzi Mestom a Triadom. Zmluva má klauzuly vážne i menej vážne. Za vážnu 
považujem tú, ako sa má vysporiadať nájomca. Zákon hovorí, že firma musí mať zamestnanca 
svojho vlastného a to bolo premietnuté aj do našej zmluvy. 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zást. prednostu MsÚ 
Má byť zmluvne zabezpečený lesný hospodár. Nehovorí sa aká má byť forma zmluvy. Sú rôzne 
formy zmluvy, ktoré to dokážu zabezpečiť. Zmluvu možno vypovedať len pri neplnení 
podstatných náležitostí. To či je tam na základe pracovného pomeru, alebo iného právneho 
vzťahu. Nie je to podstatná súčasť zmluvy. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Prosím vás, voľby nespomínajte, lebo s tým začneme aj my a vaše predvolebné čachre machre. 
Aj nasledujúci bod svedčí o tom, že robíte čachre machre. Všetko vyjde najavo a vy robíte 
predvolebnú kampaň celé 4 roky, tvrdo, drzo a totalitne. My si robíme len svoju prácu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Každý si robí kampaň od posledných volieb, celé volebné obdobie je kampaň. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej MUDr. František Farkaš  v tomto znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
Informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XXII. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 26. júna 2018. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
za: 13  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 6 
ZRIADENIE  KONTROLNEJ KOMISIE Z  POSLANCOV MsZ NA VYKONANIE KONTROL   – 
ANALÝZA EFEKTÍVNOSTI REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA    
FIRMOU FIN M.O.S. A KONTROLU V TaZS MESTA MICHALOVCE NA VYUŽÍVANIE 
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ, MECHANIZMOV, NÁKLADNÝCH A ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL, 
MOBILNEJ TECHNIKY (ŽERIAV, TRAKTORY...) MIMO ÚLOH V RÁMCI MESTA MICHALOVCE 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  
- Materiál predložil MUDr. Benjamín Bančej, predseda poslaneckého klubu SMER-SD,KDH 
 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 26.6.2018 doplnilo na základe poslaneckých 
návrhov plán činnosti hlavnej kontrolórky o dve kontroly -  Analýza efektívnosti rekonštrukcie 
a modernizácie verejného osvetlenia firmou FIN M.O.S. a Kontrolu v TaZS mesta Michalovce 
na využívanie technických zariadení, mechanizmov, nákladných a úžitkových vozidiel, 
mobilnej techniky (žeriav, traktory...) mimo úloh v rámci mesta Michalovce. Vykonanie kontrol  
bolo schválené v mesiaci júl a august. Vzhľadom na skutočnosť, že  v mesiaci júl hlavná 
kontrolórka si riešila svoj zdravotný stav v rámci dovolenky  a od 1.8.2018 je práceneschopná 
s výhľadom na dlhšiu PN presahujúcu termín  predloženia výsledkov kontrol na rokovanie MsZ, 
požiadal primátor mesta  poslanecký klub SMER- SD a  KDH,  aby predložili do MsZ návrh na 
zriadenie kontrolnej komisie v zmysle § 11, ods.4. písm.n)  zák. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení (ďalej len zákon). 
Dôvodom je snaha objektívne skontrolovať vyslovené podozrenia a podnety, aby sa buď 
potvrdili alebo vyvrátili a neboli predmetom politického predvolebného zápasu.  
Poslanecký klub rešpektuje princíp pomerného zastúpenia, a preto navrhuje zriadiť trojčlennú 
komisiu v zložení : dvaja členovia klubu SMER – SD a KDH a jeden zástupca z nezávislých 
poslancov. Pri zriaďovaní kontrolnej komisie máme za to,  aby v tejto nepracovali poslanci, 
ktorí predmetný návrh na uskutočnenie kontrol predkladali z dôvodu možnej predpojatosti 
a už aj nimi publikovanými a zverejňovanými podozreniami a vyslovenými tvrdeniami. 
Zamedzíme tým aj možným konfliktom. Na základe uvedeného spoločný klub SMER – SD 
a KDH navrhuje za členov kontrolnej komisie  Ing. Jána Ďurovčíka, CSc., a Ing. Jozefa 
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Sokologorského, ktorí zároveň majú aj ekonomické vzdelanie. Zároveň navrhujeme, aby sa 
predsedom tejto komisie stal Ing. Jozef Sokologorský. Klub zároveň navrhuje primátorovi 
mesta, aby sa voľba uskutočnila verejným hlasovaním  prostredníctvom technického 
zariadenia za každého člena zvlášť. 
Poslanci MsZ sa zúčastnia činnosti kontrolnej komisie v zmysle § 25, ods. 4., písm. e) zákona. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Upozornil, že očakáva návrh od nezaradených poslancov na člena kontrolnej komisie. 
 
R o z p r a v a :  
 
MUDr. Dušan Goda 
Ďakujem za slovo, najprv opravím pána viceprimátora nehovoril som o rozsudkoch. Druhá vec 
ak som niečo publikoval, mal som iba podozrenia, žiadne tvrdenia. Tretia vec, tak ako som na 
začiatku rokovania spomínal v rámci  zákona č. 211/2000 som sa dostal k nejakým 
záležitostiam, faktúram a spisom. Ako som už uviedol tieto faktúry, ktoré mi boli poslané 
z TaZS mesta Michalovce sú neúplné, zavádzajúce, nekompletné a ozaj vyvolávajú dojem, že 
sa robili dodatočne, narýchlo a nie tak, ako sa má, resp. tam boli kamufláže v tom zmysle, že 
sa skracovali časy pôsobenia techniky a pracovníkov na danej stavbe Ing. Oleára. Uvediem 
príklad. Máme tu faktúru na odvoz sute na skládku Žabany. Sú tu prepravné náklady na 26 km, 
nakládka ½ hodiny. Chýba tu nakladač, kto to nakladal. Chýba tam vozidlo, pracovníci. Chýba 
tam lístok váhy. Pri podobných faktúrach  z obce Suché, lístky od váhy sú. Ďalšie veci, faktúra 
za prepravu materiálu sú tu dve Tatry, ktoré odchádzali z TaZS o 9.00 hod., vrátili sa o 14.00 
hod.. Pracovali iba hodinu. Bol tam uvedený servis, ale faktúra zo servisu tam nie je. Ďalej kto 
nakladal a akým spôsobom, chýba to tam, kilometrovné chýba. Ďalej výkopové práce 2 hod. 
za 72 €, ako sa tam stroj dostal? Nie je tu záznam prechodu cez bránu TaZS mesta Michalovce 
daného stroja a kde je cesta na pracovisko. Chýba to tu. Stroj mal stanovisko v Suchom? 
Terénne úpravy 1 hod. traktor, 3 hod. valec. To je pozoruhodná konštelácia. Pozoruhodnejšie 
je ako ste to pokombinovali pán riaditeľ pri druhej faktúre. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pred chvíľou ste pán poslanec spochybnili prekladateľa, že vás pasuje do roly sudcu. Vy ste to 
dnes aj potvrdili, lebo ste dnes navrhovali do zmeny programu odvolanie riaditeľa TaZS mesta 
Michalovce. Som zato, aby sa preverilo, ak sa vaše podozrenia, o ktorých hovoríte potvrdia, 
potom bude nasledovať návrh na ďalšie konanie. Hovoríme o zriadení komisie, aby preverila 
to, z čoho vy pána riaditeľa obviňujete. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Práve preto to čítam, a som znepokojený, že tu chcete dať do komisie nezaradeného poslanca 
a aj keď tam bude, komisia bude rozhodovať 2:1 a či tam budem, alebo nie, komisia rozhodne 
v prospech pána riaditeľa, čo je ozaj nedemokratické. Prečo nemôžem byť v komisii, prečo je 
tam možnosť predpojatosti? Prečo by som mal byť ja predpojatý? Ja chcem demokraticky, 
férovo túto kauzu vyšetriť v prospech mesta a občanov mesta. O toto tu ide. Vy  to chcete 
zamietnuť pod koberec ako všetko, kde vám hrozí nejaké podozrenie na nekalú činnosť. Toto 
je pravda pán primátor. Týmto krokom smerujete k totalite, ak nedôjde k spravodlivému 
vyšetreniu.  
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, vy ste dali návrh na preverenie a my nič iné nerobíme, len to, aby sa to preverilo. 
Vy ak ste taký demokrat, ako sa tu prezentujete, prijmite demokratické princípy aj pri tejto 
kontrole. Už dnes ste navrhovali odvolanie riaditeľa, len na základe vašich tvrdení, zistení. 
Nechajme komisiu pracovať, pokiaľ budete mať pochybností o činnosti tejto komisie, 
o činnosti svojich kolegov, tak potom budete môcť využiť aj iné zákonné prostriedky. Zatiaľ sa 
bavíme o komisii, ktorá sa bude zaoberať vašimi podozreniami, pretože hl. kontrolórka je 
práce neschopná. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD. 
Reagujem na možnosť nezaradených poslancov, navrhnúť člena do kontrolnej komisie. 
Navrhujem za člena kontrolnej komisie Doc. Ing. Michala Stričíka,PhD. 
 
Viliam Zahorčák – o návrhu bude hlasované. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Myslím si, že takéto zriadenie kontrolnej komisie môže byť určitým kompromisom medzi tým, 
kedy hl. kontrolórka  z objektívnych dôvodov nemôže pracovať. Nesúhlasím však s tým, že by  
poslanci, ktorí aktivovali túto problematiku, sa nemohli kontroly zúčastniť. Je to potom 
o ničom. Demokracia je demokracia, ale nemýľme si ju s totalitou. 
Ja navrhujem, aby v tejto komisii  pre TaZS pracoval MUDr. Dušan Goda a pre kontrolu FIN 
M.O.S. pracoval Ing. Jozef Bobík. 
 
Viliam Zahorčák 
Pán poslanec, ak dáte taký návrh, dám o ňom hlasovať. Vytvárate tu ale nejaké subkomisie, 
o ktorých tu nebola reč. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Súhlasím s p. Ing. Bobíkom, nejedná sa o žiadnu subkomisiu. Keď si tak veríte pán primátor, že 
je to čisté, prečo sa bojíte aby sme my dvaja boli členmi kontrolnej komisie? Prečo robíte 
špekulatívne kroky, aby sme tam nemohli byť a aby toto vyšetrovanie prebehlo neadekvátne? 
Ja to tak vidím. Určite to tak vidia aj diváci a ukáže sa to vo voľbách. 
 
Viliam Zahorčák 
Práve preto tak vystupujete pán poslanec. My tomu tak rozumieme. Ale preto, aby to bolo 
objektívne, aby to nebolo vami subjektívne podsúvané a prezentované tak, ako to vyhovuje 
vám. Aby to nebolo prezentované tendenčne, tak ako máte zámer, preto chceme, aby to bolo 
vyšetrené objektívne. Pokiaľ budete mať pochybnosti stále tu existujú aj iné orgány. 
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, chcem povedať nielen kolegovi MUDr. Godovi, ale 
všetkým (aspoň za seba),  že urobíme všetko preto, aby sme objektívne vykonali kontrolu 
v daných záležitostiach. Pán poslanec môže mať pochybnosti, má nato právo. Pevne verím, že 
keď dostaneme dôveru na vykonanie kontroly, môžeme vás uistiť  a nielen tu prítomných, ale 
všetkých obyvateľov mesta, že urobíme všetko preto, aby to bolo objektívne. 
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Mgr. Ján Várady 
Chcem sa spýtať predsedu poslaneckého klubu SMER-SD,KDH, či klub reálne funguje v spojení 
s KDH. Prečo sme o návrhu neboli oboznámení skôr, aby sa nezradení poslanci mohli poradiť. 
Je to na poslednú chvíľu, šité horúcou ihlou, tak ako vám to vyhovuje. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Poslanecký klub funguje, aj keď niektorí z neho odišli. Stále sú tam aj členovia KDH. Prečo 
teraz? Aj v minulosti boli predložené materiály pred rokovaním. Skôr sa to nedalo. Klub zasadal 
utorok poobede. V stredu bol sviatok.  
 
MUDr. Dušan Goda 
Mám tu materiál s podpisom primátora mesta z 8.8.2018, kde ste vydali poverenie na 
vykonanie kontroly citujem: p. Ing. Kohútovej, kontrolórke útvaru hl. kontrolórky: Týmto vás 
poveruje na vykonanie kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta 
Michalovce  na II. polrok 2018, schváleného uznesením MsZ zo dňa 26.6.2018. Je tu pôvodných 
6 bodov kontrol. 
Nie sú tam doplňujúce kontroly, ktoré  sa týkali FIN M.O.S.-u a TaZS mesta Michalovce.  Prosím 
o vysvetlenie, prečo až 8.8.2018 a prečo tam nie sú doplňujúce kontroly. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V podstate od začiatku tohto zastupiteľstva sa o tom bavíme. Hl. kontrolórka až v tomto čase 
oznámila, že je práce neschopná. Skôr som nemohol poveriť p. Kohútovú vykonávaním týchto 
kontrol. Nehovoriac o tom, že boli dovolenky tak hl. kontrolórky ako aj mojej, následne prace 
neschopnosť hl. kontrolórky. Prečo tam neboli tieto dve kontroly, nuž preto, že tým 
poverujeme poslancov, vytvárame poslaneckú skupinu. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Reagoval na vystúpenie poslanca Mgr. J. Váradyho. Všetci tí, ktorí požiadali o vystúpenie 
z poslaneckého klubu si v tom čase žiadali o tom neinformovať. 
15.11.2017 sa vzdal členstva v klube SMER-SD,KDH pán poslanec Ing. Bobík, vo februári 2018 
sa vzdal Mgr. Ján Várady, v marci 2018 MUDr. Jozef Valiska. Politická dohoda bola urobená 
pred voľbami v roku 2014. V klube je stále jeden člen za KDH. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Len takú perličku. 8. augusta 2018 som v dopoludňajších hodinách telefonoval pánu 
primátorovi, ako je to s priebehom kontroly. Je zaujímavé, že tento dátum sa objavil na 
poverení na vykonanie kontroly. Je zavádzajúce z vašej strany, že vy ste sa až 8. augusta 
dozvedeli o práce neschopnosti hl. kontrolórky. To vám neuveria ani deti v škole. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Deti v škole možno áno, vy nie, ak by som hovoril neviem čo. Pravda je taká ako som ju uviedol. 
Samozrejme, vám by vyhovovali vaše konštrukcie pán poslanec. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie MUDr. František Farkaš  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a) volí 
členov kontrolnej komisie v zložení: 
Ing. Jozef Sokologorský, predseda komisie 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.10) 
za: 14  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že Ing. Sokologorský bol zvolený za predsedu kontrolnej komisie. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a) volí 
Ing. Jána Ďurovčíka,CSc. za člena komisie 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.11) 
za: 15  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že Ing. Ďurovčík,CSc. bol zvolený za člena kontrolnej komisie. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a) volí 
Doc. Ing. Michala Stričíka,PhD. za člena komisie 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.12) 
za: 14  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že doc. Ing. Michal Stričík,PhD. bol zvolený za člena komisie. 
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
     b)  u k l a d á 
kontrolnej komisii, aby vykonala kontroly Analýza efektívnosti rekonštrukcie a modernizácie 
verejného osvetlenia firmou FIN M.O.S. a Kontrolu v TaZS mesta Michalovce na využívanie 
technických zariadení, mechanizmov, nákladných a úžitkových vozidiel, mobilnej techniky 
(žeriav, traktory...) mimo úloh v rámci mesta Michalovce  v priebehu mesiaca september 
a o ich výsledku informovala MsZ  v mesiaci októbri 2018. 
    
      Z: Ing. Jozef Sokologorský, predseda komisie 
      T: v texte 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.13) 
za: 15 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. Pevne verím, že 
komisia na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva predloží výsledky šetrenia. 
 
 
BOD č. 7 
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE 
O URČENÍ NÁZVU NOVOVZNIKNUTEJ ULICE 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  
- Návrh predložila Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Vlastníci pozemkov a novopostavených rodinných domov, ktorým bude slúžiť 
novovzniknutá ulica, navrhli v žiadosti zo dňa 18.07.2018 nazvať ulicu názvom Ulica pri Duši, 
nakoľko táto ulica vedie paralelne s upraveným pravostranným prítokom rieky Laborec 
s názvom Duša.  

Novovzniknutá ulica, ktorej je potrebné určiť názov, sa nachádza v katastrálnom území 
Michalovce, lokalita Tehelné pole, na pozemku registra C KN č. 1840/19 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 467 m2, vedenom na LV č. 10622. Vybudovaná je za účelom zabezpečenia 
prístupu a príjazdu pre novovybudované rodinné domy, je to slepá ulica, napojená na konci 
Ulice agátovej ako posledná odbočka smerom vľavo. Ulica je  
vo vlastníctve fyzickej osoby. 

Dňa 14.08.2018 sa uskutočnilo stretnutie k pomenovaniu novovzniknutej ulici  
za účasti jedného z vlastníkov, nakoľko ďalší vlastníci sú v tomto čase vycestovaní v zahraničí. 
Na rokovaní boli navrhnuté aj iné alternatívy názvu ulice, ako návrh vlastníkov, t.j. Ulica pri 
Duši, nakoľko v tejto lokalite sú názvy ulíc pomenované podľa remesiel. V zázname z rokovania 
v stanovisku pána Mgr. Kamila Kužmu je, aby názov ulice bol Ulica pri Duši.  

Na túto účelovú komunikáciu bolo Mestom Michalovce, ako príslušným špeciálnym 
stavebným úradom, vydané Kolaudačné rozhodnutie č. V-2017/46489-Be.  
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Vzhľadom na návrh vlastníkov pozemkov na výstavbu rodinných domov a záverov  
zo stretnutia k pomenovaniu novovzniknutej ulice, odbor výstavby, životného prostredia 
a miestneho rozvoja Mestského úradu Michalovce navrhuje pomenovať novovzniknutú ulicu 
taktiež názvom Ulica pri Duši. 

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce nadobudne platnosť dňom 
schválenia v Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach a účinnosť nariadenia navrhujeme  
až od 15.11.2018, nakoľko v čase od vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy 10.07.2018  
až do konania volieb 10.11.2018, obec nemôže určiť názov ulice alebo iného verejného 
priestranstva.    

 

 

R o z p r a v a  

 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie MUDr. František Farkaš  
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení názvu novovzniknutej ulice. 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 15 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.14) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

 
BOD č. 8 
NÁVRH DODATKU Č.1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA   MICHALOVCE 
Č.195/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE NA ROK 2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  

- Návrh predložila Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu 
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Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu 
Zákon č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pre obec 
povinnosť pri určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia 
vo všeobecne záväznom nariadení.  
 V zmysle uvedených zákonov je povinnosťou obce poskytnúť dotáciu na dieťa a žiaka 
cirkevnej školy a školského zariadenia a dieťa a žiaka súkromnej školy a školského zariadenia 
najmenej vo výške 88% z dotácie poskytovanej na dieťa a žiaka v škole a školskom zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
 Na základe uvedených zákonov bolo schválené VZN mesta Michalovce č.195/2017 
a teraz predkladáme návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce 
č.195/2017 s prílohou č.1, v ktorej je navrhnutá zmena výšky dotácie na 1 žiaka v obecných, 
cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach na rok 2018, z dôvodu riešenia 
nárokových zložiek platov pedagogických zamestnancov (atestácie, kreditové príplatky) 
v zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, úpravy – 
zvýšenia príplatkov za zmennosť a príspevku do DDS na základe podpísaného dodatku ku KZ 
na roky 2015 -2020, organizačnej štruktúry škôl pre nový školský rok 2018/2019 
a zabezpečenia prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
Navrhovaná zmena výšky dotácie sa premietne v zmene prílohy č.1 všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Michalovce č.195/2017 a doplnení čl.7 o bod 7.3.    
 

R o z p r a v a  

 
Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie MUDr. František Farkaš  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
r u š í 
Prílohu č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.195/2017. 
s c h v a ľ u j e 
Dodatkom č.1 prílohu č. 1A Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce č. 195/2017 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 
zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018. 
 u k l a d á 

1. Poukázať rozdiel výšky dotácie na rok 2018 pre neštátnych zriaďovateľov v mesiacoch    
september až  december 2018.  

       Z: vedúca OŠaŠp 
       T: v texte 
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         2. Zverejniť VZN Mesta Michalovce č. 195/2017 v plnom znení. 
       Z: vedúca OŠaŠp 
       T: ihneď 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 15 poslancov.  

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.15 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

 
BOD č. 9 
VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU ROZVOJA MESTA MICHALOVCE NA 
ROKY 2015 - 2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  

- Vyhodnotenie predložil Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Program rozvoja mesta  vychádza z Plánu hosp. a soc. rozvoja mesta z predchádzajúceho 
obdobia (2006- 2015) a je východiskovým materiálom pre nový PHSR (2016- 2025), ktorý MsZ 
schválilo pred dvomi rokmi. Program bol schválený v 17.2. 2015. Bol základom pre všetky 
investičné a neinvestičné aktivity v tomto štvorročnom období a bude základom pre stretnutia 
s občanmi v rámci pripravovaných verejných zhromaždení. 

Rozsiahly materiál vypovedá o tom, čo sa a v akom rozsahu zrealizovalo, ale aj o tom, čo sa 
z rôznych dôvodov zrealizovať nepodarilo. 

Za pozitívum možno považovať, že podstatná väčšina plánovaných aktivít bola zrealizovaná vo 
všetkých oblastiach, týka sa najmä sociálnych vecí, oblasti školstva, zdravotníctva, dopravy, 
dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, kultúry, športu i vzťahov s partnerskými 
mestami. 

Aj v tomto období výrazne napredovali organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a zrealizovala sa aj podstatná časť z priorít v jednotlivých volebných obvodoch. 

Z toho, čo sa zrealizovať nepodarilo, nás najviac mrzí, že v tomto období do mesta neprišiel 
nejaký strategický investor, čo ale na druhej strane dokazuje, že mesto i okres nie sú z pohľadu 
nezamestnanosti v situácii, aby potrebovali z tohto pohľadu osobitnú pomoc od štátu. 
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V tomto období sa ukázalo, že potreba nových nájomných bytov nie je až takou nutnou, ako 
sa to na začiatku volebného cyklu javilo, čo však neznamená, že je to téma, ktorej v budúcnosti 
nebude potrebné venovať pozornosť. 

V tomto období mesto výrazne ovplyvnilo aj rozvoj turizmu na Zemplíne. 

V priebehu štyroch rokov sa v meste zrealizovalo množstvo investičných aktivít, z ktorých 
najvýznamnejšie boli: rekonštrukcia spevnených plôch Sídliska juh, rekonštrukcia zimného 
štadióna, ďalšie rekonštrukcie futbalového štadióna, kompostáreň, skládka Žabany 
(uzatvorenie I. etapy), rekonštrukcia teplovodných rozvodov, rekonštrukcia III. ZŠ, 
multifunkčné ihrisko V. ZŠ, telocvičňa V.ZŠ, cestná svetelná signalizácia Humenská- 
Masarykova, okružná križovatka Kuzmányho- Štefánikova, komunitné centrum, rozšírenie 
kamerového systému, medzi blokové priestory prof. Hlaváča, cesty a chodníky na IBV, detské  
ihriská vo viacerých častiach mesta, ale aj Ul. školskej a ďalšie priestory okolo V.ZŠ. Realizuje 
sa: prof. Hlaváča,  pred spustením je Sídlisko západ A9, kde sme ale blokovaný KSK. Ďalej sú to 
detské ihriská na sídliskách – Juj, Východ,  MŠ Vrbovec a MŠ na Ul. školskej. 
 
Mesto preinvestovalo   za tieto štyri roky viac ako 4 mil. EUR. Z externých zdrojov na to  získalo 
viac ako 7,5 mil. €. 
Aj vďaka tomuto všetkému možno povedať, že Mesto Michalovce aj v tomto období výrazne 
napredovalo, čím sa vytvorili ďalšie predpoklady pre jeho ďalší dynamický rozvoj, čo sa, 
veríme, aj v ďalšom volebnom období udeje.  
 
R o z p r a v a  

MUDr. Benjamín Bančej 

Vážené mestské zastupiteľstvo, aj keď predmetom záujmu nie sú len záležitosti týkajúce sa 
toho, čo sa v meste Michalovce robí, často poslancom klubu SMER-SD, KDH je nasadzovaná 
vlčia hlava, ako keby podporovali niečo, nie je pre mesto prospešné. Chcem obhajovať veci, 
ktoré sme v priebehu volebného obdobia robili už aj preto, lebo končím svoje fungovanie 
v tomto mestskom zastupiteľstve ako poslanec aj ako zástupca primátora mesta. Chcem sa 
venovať Sídl. Juh, ktoré bolo v tomto období dominantnou témou čo sa týka rekonštrukcie 
v objemu aj rozsahu. Od roku 2015 pokračovala revitalizácie chodníkov, ciest a parkovísk od 
Ul. murgašovej a Ul. špitálskej v objeme 2,5 mil. EUR. Bola zrealizovaná revitalizácie 
chodníkov, parkovísk na Sídl. Juh medzi ulicami Saleziánov, Matušku, Murgaša, Okružná, 
Komenského v objeme 1,37 mil. €. V roku 2018 bolo zrealizované detské ihrisko v medzi 
blokovom priestore medzi Ul. špitálskej a Ul. murgaša, ďalej v medzi blokovom priestore na 
Ul. okružnej. Projektom je pripravené detské ihrisko v medzi blokovom priestore na Ul. 
Štefánikovej. Určite to nebolo zásluhou len nás poslancov, ale pevne verím, že v meste existujú 
skupiny poslancov, ktorí chcú skrášľovať svoje prostredie, ktorí žijú v meste a majú záujem aj 
priložiť ruky k dielu. Verejne chcem poďakovať za to, že pri mnohých aktivitách pomohli aj 
občania či už vlastným pričinením alebo fin. prostriedkami, ale aj využívaním týchto 
priestranstiev na aktivity s deťmi. Pokračovalo sa samozrejme aj v rekonštrukcii vybraných 
ciest a chodníkov na sídliskách aj IBV. 
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Mestské zastupiteľstvo mohlo tieto aktivity uskutočniť len vďaka tomu, lebo ho podporovali 
aj tí, ktorí nie sú poslancami za Sídl. Juh. 

 

PhDr. Jana Cibereová 

Vážené mestské zastupiteľstvo, tak ako tu už odznelo, predložený materiál hodnotím ako 
veľmi kvalitne pripravený vo všetkých oblastiach rozvoja mesta za roky 2015-2018. Dotknem 
sa oblasti kultúry, ktorej Mesto vo všetkých aktivitách, ktoré robí posilňuje postavenie kultúry 
ako jedného z kľúčových zdrojov vzdelávania voľnočasových aktivít. Väčšinu zadefinovaných 
cieľov sa darí napĺňať ako napr. zlepšenie kvality technického vybavenia veľkej sály v MsKS. 
Projekt na rekonštrukciu Zlatého býka bol úspešný a mal by byť realizovaný v rokoch 2019-
2020. Veľkú pozornosť Mesto venuje aj skvalitneniu kultúrnych podujatí na námestí, kde 
plánuje zakúpiť novú tribúnu. Všetky osvedčené  kultúrne podujatia, ktoré napomáhajú 
zachovávať tradície sú každý rok atraktívnejšie, čoho výsledkom je veľká návštevnosť nielen 
obyvateľov mesta ale aj ostatných. Snahou je pripravovať podujatia, ktoré prilákajú aj 
zahraničných návštevníkov. Pozitívne hodnotím aj podporu všetkých umeleckých telies 
a kolektívov, ktoré v meste pôsobia a pozornosť si určíte zaslúži aj súpis pamätihodnosti, na 
ktorom Mesto spolupracuje s miestnym historikom. Je toho veľa čo sa dá hodnotiť z kultúry 
kladne. Odporúčam predložený materiál schváliť. 

 

MUDr. Ľubomír Rohoň 

Vážené mestské zastupiteľstvo, kolegyne a kolegovia, chcel by som povedať niekoľko viet 
k predloženému dokumentu. Chcem hovoriť ako poslanec, ako predseda sociálnej komisie, 
ako lekár.  Dotknem sa kapitoly zdravotníctva a sociálnej oblasti. Vyzdvihnem hlavne sociálnu 
oblasť, ktorá je jednou z priorít nášho mesta stále aktuálnejšia ako o tom hovoria 
demografické údaje o Slovensku.  Ďakujem vedeniu mesta, že tejto problematike venuje 
náležitú pozornosť, ale aj všetkým poslancom tohto zastupiteľstva, že túto aktivitu podporujú. 

Všetky uvádzané aktivity v správe sú potrebné, ale zvlášť chcem vyzdvihnúť domácu 
ošetrovateľskú službu, príspevok na stravovanie, či daňové úľavy pre seniorov. Bohatý sociálny 
program hovorí však nielen o ochote ľudí pomôcť, ale nepriamo aj o ekonomickom zdraví 
mesta. Ak máme na takýto sociálny program, znamená to, že Mesto je aj v dobrej ekonomickej 
kondícii.  

K zdravotníctvu len krátko – Mesto nemá príliš veľké možností k jeho ovplyvňovaniu. Apelujem 
na mladú generáciu zdravotníkov, lekárov i sestry, ale aj na kolegov lekárov, poslancov, aby 
prízvukovali hlavne mladým, že okrem ekonomiky je najdôležitejším v systéme zdravotníctva 
človek. Na to prosím nezabúdať. Na jednej strane pacient, na druhej strane zdravotník. Dôvera 
medzi nimi je absolútne dôležitá pre úspech. Dôvera sa však nebuduje tak, ako to vidím 
posledné roky na Slovensku – bulvarizáciou, neustálou kritikou všeobecného, nie konkrétnou 
kritikou.  

Chcem poďakovať zástupcom našich regionálnych médií, ktorí sa vyhýbajú bulvarizácii, či 
osočovaniu a informujú o michalovskom zdravotníctve objektívne. Ako posledné chcem 
poprosiť všetkých, aby boli nápomocní pri presadzovaní otvárania hlavne doliečovacích 
postelí, ktorých v našej nemocnici je veľký nedostatok. V budúcnosti môže byť tento problém 
ešte väčší. Ďakujem. 
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Ing. Jozef Bobík 

Vážené kolegyne, kolegovia, začnem tam, kde skončil kolega MUDr. Rohoň. Správne 
konštatoval, že Mesto už nemá vplyv na chod nemocnice, pretože sme sa vzdali akcionárskych 
práv v nemocnici a určitú činnosť môže vykonávať pán primátor, ktorý je členom dozornej 
rady. Majitelia majú dôvod maľovať veci na ružovo a v lepších súvislostiach, ako reálne sú. 
Prenikajú informácie, že oddelenie dlhodobo chorých – geriatria má v Michalovciach skončiť. 
Nebolo by to dobré, pretože okolité okresy Sobrance, Trebišov aj Vranov také oddelenia majú. 
Ak sa pozrieme na budovu, kde teraz rokujeme, veľkú časť zaberajú nebytové priestory, kde 
pracujú lekári, ale ich počet pomaly klesá, čo nedáva do budúcna dobre perspektívy. Lekári sú 
nejakým spôsobom zainteresovaní na tom, aby fungovali mimo polikliniku, čo pre pacienta nie 
je dobre. Za veľký hendikep považujem parkovanie pri CMZ, ktoré ešte dnes existuje, ale o rok 
to tak už nemusí byť. A to, že investori majú vypracovať plán organizácie výstavby,  ale  oni ho 
vypracujú za seba a nie za Mesto. Toto vidím, ako veľké riziko do budúcna. Ako negatívum 
považujem nevytvorenie pracovných miest v regióne. Za posledné roky Mesto nevytvorilo 
nijaké predpoklady, aby sa tu serióznejší investor etabloval.  

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka investorov, boli by sme radi, keby prichádzali strateg. investori, ale aby prichádzali 
s ponukou nielen pracovných miest ale aj s dobrými platenými miestami. Tu je skôr situácia 
opačná. Je tu nedostatok pracovnej sily, čo netreba zakrývať. Aj keď niektorí ľudia nemajú 
prácu, nemajú ju z rôznych osobných dôvodov. Situácia tu nie je taká, aby tu bolo nutné 
pritiahnuť strategického investora. Prišli tu aj noví investori, a máme záujem, aby prišli aj ďalší. 
Dnes aj živnostníci majú veľký problém zohnať kvalifikovaných pracovníkov. Rokuje o tom už 
Vláda SR, aby tu prišla pracovná sila zo zahraničia. Netreba túto problematiku zveličovať, ale 
ak by tu ktokoľvek chcel prísť, Mesto má na to vytvorené podmienky. Stále platia uznesenia 
Vlády SR. 

Čo sa týka iných vecí, ktoré ste tu spomínali, nie je pravda, že Mesto nemá vplyv na Nemocnicu 
novej generácie. Má vplyv, stále sme akcionármi. Nemocnica novej generácie keď vznikala, 
vznikala po etapách, najprv bola etapa vybudovania nových priestorov, inštalácia novej 
technológie a nasleduje aj fáza personálneho riešenia. Predpokladám, že aj toto sa 
v budúcnosti vyrieši k spokojnosti. Nie je nič nové, že ľudia s východu idú pracovať do 
Bratislavy, z Bratislavy do Viedne. Nemocnice nemožno uprieť snahu a angažovanosť 
v oslovovaní medikov s cieľom pritiahnuť tu čo najkvalifikovanejších ľudí. 

K parkovaniu, ak sa stane to, čo tu odznelo bude sa to  riešiť. Istý scenár tu je. Mesto bude 
schopné zabezpečiť, možno nie v takom rozsahu ako teraz, na prechodné obdobie, aby 
v meste nenastal kolaps čo sa týka parkovania. Ak sa investičné aktivity zrealizujú, ráta sa aj s 
tým, že tento problém bude riešený. 

 

MUDr. Benjamín Bančej – fakt. pozn. 

Treba povedať, že napriek tomu, že som zástupca primátora  na plný úväzok, som stále 
zamestnancom nemocnice. Slúžim v nemocnici a vidím čo sa tam deje. Systém, ktorý sa tam 
zaviedol je, že sú tam plávajúce lôžka. Oddelenie geriatrie zrušené v nemocnici nebolo a ani sa 
o tom neuvažuje. 
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Mgr. Ján Várady 

Vážené mestské zastupiteľstvo, pôjdem podľa jednotlivých bodov priorít mesta. Vytvárať 
podmienky pre vyšší hospodársky rast. Pýtam sa či diaľnica bude naozaj tak postavená ako to 
bolo plánované. Isté  zdroje hovoria, že to už nebude diaľnica, ale rýchlostná cesta 1. triedy. 

Musíme konštatovať, že Yazaki nám pomaly končí, uvidíme kto ho nahradí, alebo to bude zase 
zamestnávateľ za minimálnu mzdu. Sociálna oblasť  - MDS v Michalovciach je pekne 
zrekonštruovaný, žiaľ ZOS na 8. poschodí má zlé tepelné podmienky, v lete sa tam chladí len 
prievanom. Sú pod strechou, kde je položený asfalt, čo tiež nepôsobí priaznivo na našich 
klientov, ktorí sú odkázaní na pomoc. Hluk od Ul. J. Hollého, veľká križovatka, tu by sa mal 
promptne riešiť kruhový objazd. Nie je tam plynulá doprava, zelená vlna je prerušovaná. Počas 
zrazu motorkárov tam bol veľký hluk, niektorí jazdili bez tlmičov vo výfuku. Aj na to by sa mala 
zamerať polícia.  Budem iniciovať meranie hluku na tejto križovatke. Kedysi sa pripravovala 
rekonštrukcia budovy na Ul. borovicovej, kde sa mala stiahnuť ZOS. Stavba sa pozastavila 
a priestory v MDS sú nevyhovujúce. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka diaľnice boli by sme veľmi radi, keby pokračovala až k nám. Na základe 
harmonogramu, ktorý poznáme, by v tomto roku mal byť ukončený úsek po Bidovce. Na 
základe rokovaní by mala diaľnica pokračovať aj ďalej. 

O YAZAKI sa hovorí všeličo, zajtra sa uskutoční stretnutie s konateľmi firmy. Potom budeme 
vedieť viac. 

Keď sa dočasne ZOS premiestnila na Ul. J. Hollého,  skonštatovalo sa, že nebudeme už 
pokračovať v rekonštrukcii MŠ na Ul. borovicovej, nakoľko tam došlo aj k iným problémom. Čo 
sa týka ZOS postupne sa robia veci, aby sa komfort klientov zlepšil. Pokiaľ je pravda, čo ste 
povedali, tak kompetentní sa tým určite budú zaoberať, aby sa stav zlepšil. Čo sa týka 
spomínanej križovatky, súhlasím, že je jednou z najfrekventovanejších, ale aj technicky 
najnáročnejšia pri riešení kruhového objazdu. Pod ňou sú tepny vodovodné, kanalizačné aj 
plynové potrubia. Samotné prekládky sú veľmi náročné. Uvažovalo sa o tom už pred rokmi, 
ale to je brzda. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Čo sa týka školstva, školy zrekonštruované pekne, je potrebné v tom pokračovať napr. na III. 
ZŠ vrátane kotolne, úpravy školského ihriská a obnova zelene. Je potrebné dokončiť 
rekonštrukcie aj na MŠ na Ul. školskej a Ul. leningradskej. S cyklotrasami môžeme byť spokojní 
priemerne, chýba napojenie na Zemplínsku Šíravu.  

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Život v meste nekončí štvorročným obdobím. Bude sa pokračovať v rozvoji mesta aj 
v nasledujúcich rokoch, PHSR na nasledujúce roky s tým ráta. Čo s týka III. ZŠ na sa snažíme 
využiť cudzie zdroje, čo sa nám aj darí. O kotolňu má záujem škola na iné využitie. 
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Mgr. Martin Nebesník – fakt. poznámka 

Reagujem na poslanca Mgr. Váradyho. To všetko čo menoval, je potrebné ešte urobiť, ale na 
druhej strane sa chcem poďakovať Mestu za to, čo doposiaľ pre rozvoj školstva v našom meste 
urobilo. Len ten kto nechce, nevidí ako vyzerali pred 12 rokmi základné školy a ako vyzerajú 
teraz. Urobil sa kus poriadnej roboty či už v rámci rekonštrukcií a opráv budov ZŠ i MŠ, či 
budovania športovísk, skvalitňovania športových areálov, ktoré využíva hlavne mládež. Pokiaľ 
sa bude vedenie mesta týchto priorít držať má moju podporu. 

 

Ing. Jozef Sokologorský 

Vážené mestské zastupiteľstvo, nedá mi, aby som sa nevrátil do roku 2015, kedy sme 
schvaľovali tento materiál. Som zástanca činov a skutkov, a nie prázdnych rečí. Materiál svedčí 
o tom, že sa nám veľa toho, čo sme sľúbili  aj podarilo splniť. Robíme všetko preto, aby sa 
obyvatelia cítili v meste komfortnejšie. Šport je v meste na vysokej úrovni o čom svedčí 
fungovanie jednotlivých klubov. Načúvajme ľuďom a dávajme si reálne  ciele. 

 

MUDr. Dušan Goda 

Som poslancom za VO č.2 – Východ. Zaujala ma pred nedávnom výzva Mesta na predkladanie 
ponuky prístreškov pre kontajnerové  stojiská na Sídl. Východ. Ide o 8 prístreškov, zaujala ma 
cena za prístrešky, ktorá je vo výške 70 tis. € (ide o externú firmu). Požiadal som TaZS mesta 
o informáciu za koľko boli zrealizované v ich réžii tri  stojiská. Spomínané stojiská boli 
zrealizované za 8 640 €. Pri externej firme to vychádza 8 tis. € na jeden prístrešok, ako ich 
urobili TaZS za 3 prístrešky. Je to predražená ponuka. Všetko čo je objednané Mestom je 
predražené. Na to upozorňujem a zároveň sa pýtam. Nikoho nesúdim ani neobviňujem, ale 
toto je realita. Tieto peniaze sa dajú použiť aj na iné účely. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Požiadavka, aby sa tieto kryté stojiská robili, vyšla od občanov. TaZS realizovali pilotný projekt. 
Vyhodnotilo sa, že takýto spôsob je vhodný. 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 

Súťaž skončila tak, že externí zhotovitelia, ktorí sa prihlásili do súťaže od toho nakoniec 
odstúpili.  Stojiská je potrebné kotviť iným spôsobom, ako spomínané pilotné, ktoré realizovali 
TaZS mesta Michalovce. Pilotné prístrešky boli usádzané do podložia, kde je betón a dlažba. 
Navrhované  prístrešky budú umiestnené v tej časti mesta, kde nie je možné ukotviť kovové 
konštrukcie. Je tam potrebné riešiť aj základy. Pri pilotných prístreškoch bola privedená NN 
prípojka z najbližšieho verejného osvetlenia. To znamená, že  išli úspornejším systémom. Na 
Ul. kyjevskej je potrebné priviesť aj prípojku. Všetky spomínané náklady sú reálne. Vzhľadom 
k tomu, že všetci záujemcovia od toho odstúpili, budú to robiť  TaZS mesta Michalovce. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Chcem povedať pán poslanec, nič z toho čo ste tu povedali nie je pravda, čo ste chceli 
verejnosti podsunúť. Rád využívate možnosť, keď sa niečo v meste robí, aby ste to nejakým 
spôsobom dehonestovali a znehodnotili. 

 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Nie pán primátor, zase s vami nesúhlasím. Nepochopili ste ma, ale ja vás chápem. Ďakujem 
pani inžinierke. Pôjdem sa nato pozrieť a ja na ekonomické disproporcie musím poukazovať 
a vy pán primátor mi mate zato poďakovať. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Nepoukazujete, vy konštruujete a zato vám poďakovať nemôžem. 

 

Mgr. Ján Várady 
Je dobré, že sa robia stojiská, ale malo by to byť intenzívnejšie. Je potrebné osloviť menšie 
firmy. Pôvodne sa uvažovalo  s podzemnými  alebo polo podzemnými kontajnermi. To sa 
nepodarilo z finančných dôvodov, iné mestá nato majú ako napr. Púchov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
My sme nikde nehovorili, že sa to nedá. Bola to jedna z alternatív. Samotní občania súhlasili 
s tým, aby sa robili stojiská. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Sme pri bode, kde hodnotíme PHSR za posledné  štyri roky a ja mám dojem, že páni poslanci 
si to zamenili za predvolebnú kampaň. Treba si uvedomiť, že TaZS mesta Michalovce nie sú 
špecializovanou firmou na výrobu týchto stojísk, môžu si dovoliť len to, čo im dovolí ich 
podnikateľská činnosť. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Súhlasím s poslancom Váradym, že treba osloviť aj iné, menšie firmy a za prijateľnejšiu sumu. 
Prioritou by mali byť podzemné kontajnery, verím že do budúcnosti sa nájde na to dostatok 
financií aj dobrej vôle. Som o tom presvedčený a možno aj lacnejšie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Začali ste tým, prečo to nerobia TaZS  mesta, ale niekto iný, a teraz v závere hovoríte prečo to 
nerobí niekto iný. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pani inžinierka hovorila, že TaZS mesta to nezvládnu, tak navrhujem aby to robili menšie firmy. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec začali ste tým, že sa chováme nehospodárne, lebo sme vypísali súťaž. Keď sa tak 
udialo, výsledok bol aký bol a my teraz hovoríme, že to budú robiť TaZS mesta, tak prichádzate 
s inou iniciatívou. 

 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

Vážené mestské zastupiteľstvo, máme pred sebou rozsiahly materiál, z ktorého vyplýva, že 
v meste sa urobilo veľa dobrých vecí. Mnoho z vecí, ktoré sa nepodarilo splniť už boli 
vymenované. Ja tiež na niektoré poukážem, lebo je nevyhnuté ich riešiť v krátkej dobe napr. 
je potrebné riešiť kazetu na skládke TKO Žabany. Viem, že v danej veci Mesto koná, poprosím 
o informáciu čo je nové. Mrzí ma, že sa nepodarilo doriešiť parkovanie v meste. Poprosím 
o informáciu v akom stave je ukončenie činnosti podniku MPS. Mrzí ma stav na Hrádku – 
amfiteáter a okolité priestory, stav na sídlisku SNP a nad Laborcom, kde neprebehla 
rekonštrukcia. Poslanci za tento volebný okrsok očakávajú, že v nasledujúcom období 
rekonštrukcia prebehne na týchto sídliskách.  

Kedy začne výstavba cyklotrasy? 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 
K cyklotrasám – dodávateľské spoločnosti v týchto chvíľach preberajú stavenisko. Úsek od 
cintorína po Bielu horu by sa mal zrealizovať. Procesné veci čo sa týka skládky sú v takom stave, 
že by sa na budúci rok mohlo stavať. Na Sídl. SNP a nad Laborcom sa môžu rekonštruovať 
jestvujúce plochy, narážame však na problém pri vysporiadaní pozemkov. Pri rekonštrukcii 
sídlisk sa postupuje podľa schváleného harmonogramu. 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
Do konca roka by malo dôjsť k likvidácii spoločnosti MPS Michalovce. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Požiadal o informáciu čo je nové v záležitosti Biela hora. V minulosti som navrhoval výmenu 
lesov Mesta Michalovce za les Biela hora. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
To sme ponúkali vlastníkom lesa Biela hora aj my. Toto bolo zo strany vlastníkov lesa Biela 
hora zamietnuté. Ich požiadavka bola, aby značná časť lesa bola nahradená individ. bytovou 
výstavbou. 
 
MUDr. Dušan Goda 
V akom stave je výstavby cyklotrasy cez lávku Laborec, smerom na Ul. partizánsku. Podľa 
mojich informácii sa už dávno malo stavať. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Na lávku sa spracovávajú dielenské výkresy. Začíname chodníkom, realizoval sa výrub 
stromov. Stavenisko je prevzaté vo všetkých troch etapách. Po odovzdaní zhotoviteľ začne 
plniť svoju zmluvu. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 – 2018. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.16) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 10 
VYHODNOTENIE ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE ZA 1. POLROK 2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
- Vyhodnotenie predložil Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce. 
 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
TaZS mesta Michalovce po prvýkrát predložili  návrh rozpočtu príjmov a výdavkov 

s tým, že do rozpočtu príjmov a výdavkov po prvýkrát sa premietol aj rozpočet príjmov 
a výdavkov z podnikateľskej činnosti. TaZS mesta Michalovce dosiahli bežné príjmy vo výške 
50,94 % a bežné výdavky vo výške 49,84 % z ročného rozpočtu. Prebytok je vo výške 47 013 €. 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za 1. polrok 2018. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.17) 
za: 12 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 11 
VYHODNOTENIE ROZPOČTU MSKS MICHALOVCE  ZA 1. POLROK 2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
- Vyhodnotenie predložila  PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Uznesením zasadnutia Mestského zastupiteľstva č. 348  zo dňa 7.12.2017 bol schválený  
rozpočet na rok 2018 v nasledujúcej štruktúre:  

- bežné príjmy vo výške 805 800 €; 
z toho bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 264 000 €, 

- bežné výdavky vo výške 805 800 €. 
 
Uznesením zasadnutia MZ č. 384 zo dňa 24.4.2018 bol schválený návrh na I. zmenu rozpočtu:  

- bežné príjmy sa zvýšili z 805 800 € na 855 800 €, zvýšenie o 50 000 €; 
z toho bežný transfer od zriaďovateľa z 264 000 € na 314 000 €, zvýšenie o 50 000 €, 

- bežné výdavky sa zvýšili z 805 800 € na 855 800 €, zvýšenie o 50 000 €. 
 
Plnenie príjmov rozpočtu MsKS 
Celkové príjmy k 30.6.2018 boli dosiahnuté vo výške 462 661,57 € čo predstavuje 52,10 %-né 
plnenie  rozpočtu. Tvoria ich bežné príjmy dosiahnuté vo výške 430 629,78 € a príjmy 
z finančných operácií vo výške 32 031,79 € (stav bankového účtu a hotovosť v pokladniciach 
k 31.12.2017), ktoré boli zapojené do plnenia rozpočtu bežných príjmov pod položkou 453 – 
prostriedky z predchádzajúcich rokov a boli použité na čerpanie bežných výdavkov, úhrada 
záväzkov, ktoré vznikli za obdobie 12/2017. 
 
Rozdiel príjmov a výdavkov vo výške 15 845,16 € je v súlade s rozpočtovým výsledkom, ktorý 
je uvedený v tabuľke č. 6, ktorý zodpovedá hodnote finančných prostriedkov evidovaných na 
bankovom účte a hotovosťou v pokladniciach MsKS k 30.6.2018. Tieto finančné prostriedky 
boli použité na úhradu záväzkov, ktoré vznikli za obdobie 1-6/2018.  
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 



28 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za 1. polrok 2018. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.18) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 12 
MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHAOVCE ZA I. POLROK 
2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
- Správu predložila Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
     Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je 
spracované aj priebežné hodnotenie programového rozpočtu. V I. polroku 2018 boli bežné 
príjmy naplnené na  53,10 %, bežné výdavky boli čerpané na 42,72 %. Kapitálové príjmy boli 
splnené na 20,64 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 24,13  %. Príjmové finančné operácie 
boli plnené na 42,05 % a výdavkové operácie boli čerpané na 47,63 %. 
V I. polroku boli do rozpočtu napojené nevyčerpané zdroje z r. 2017 vo výške 119 268 €, ktoré 
boli čerpané na základe vopred určeného účelu. Z fondu rezerv boli napojené do príjmov 
finančné  prostriedky vo výške 506 073 € a boli použité na čiastočne financovanie výdavkov na 
rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 307 914,68 €, na  výstavbu oplotenia komunitného 
centra vo výške 9 993,25 €, na splátky za rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 
188 164,80 €. Z FOaÚ na jednotlivých obytných blokoch boli čerpané finančné prostriedky vo 
výške 14 903 €. 
     Na úhradu splátok istín z poskytnutých úverov a iných finančných operácií, ako aj nákup  
akcií spoločnosti FIN-MOS a.s. v zmysle uznesenia MsZ  boli čerpané finančné prostriedky vo 
výške 1 898 671 €, ako výdavkové finančné operácie.  
V závere konštatovala, že finančná situácia Mesta je priaznivá a Mesto si plní všetky záväzky 
v termíne splatnosti a v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Vážené kolegyne, kolegovia, finančná komisia sa podrobne zaoberala predloženým 
materiálom. Ekonomické ukazovatele sú pozitívne, nastavený trend je veľmi dobrý. Svedčí 
o tom prebytok medzi príjmami a výdajmi vo výške 4 276 tis. €. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
Monitorovaciu správu k rozpočtu Mesta Michalovce za I. polrok 2018. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.19) 
za: 12 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 13 
ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ  
PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU „WIFI SIEŤ MICHALOVCE“ 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
- Vyhodnotenie predložila RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Mesto Michalovce prevádzkuje 2 wifi-hotspoty (Námestie osloboditeľov 30 a Staničná 1). 
Súčasne pripravuje ďalší wifi hotspot na Námestí slobody v súvislosti s realizáciou projektu 
inteligentnej lavičky. Mesto má k dispozícii informácie o vyťažení týchto prístupových 
zariadení,  preto chce vybudovať súvislú wifi  sieť v celom centre mesta.  

Na základe zverejnenej výzvy dňa 30. 07. 2018 na predloženie žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov so zameraním na podporu  projektu „Wifi pre teba“ sa Mesto  chce 
uchádzať žiadosťou na realizáciu svojho projektu „Wifi sieť Michalovce“. 

Obsahom žiadosti mesta Michalovce je vybudovanie otvorenej mestskej wifi siete, pokrytie 
centra mesta 30Mbps pripojením do siete internet včítane vybraných verejných budov, 
umožnenie pripojenia sa do siete obyvateľom a návštevníkom Mesta. Projekt je plne v súlade 
s územným plánom  a PHSR mesta Michalovce.  

Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu.  
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jeden projekt je 15 000 €, výška 
povinného spolufinancovania je minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov.   
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R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Bobík 
Požiadal o vysvetlenie či jestvujúce pripojenia na wifi už nebudú potrebné. Budú prekryté 
novými, alebo budú fungovať dve vedľa seba. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. OIaG 
Jestvujúce budú súčasťou novej siete. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e 

  
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na SO OPII  v rámci výzvy č. 

OPII-2018/7/1-DOP prioritnej osi 7. Informačná spoločnosť  špecifický cieľ 7.1: Zvýšenie 
pokrytia širokopásmovým internetom/NGN za účelom realizácie projektu s názvom 
„Wifi sieť Michalovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce. 

2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  t. j. 
vo výške 750 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mesta. 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.20) 
za: 13 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 14 
NÁVRH NA II. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  
- Vyhodnotenie predložila PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 

MsKS Michalovce malo schválený rozpočet aj 1. zmenu rozpočtu. Nakoľko v júni 2018 
nám prestal fungovať svetelný DMX pult, ktorý bol zakúpený v r. 2012. Tento model bol už 
zastaralý a oprava nebola možná. Tento svetelný pult je základom pre riadenie osvetlenia 
veľkej sály a preto bolo nutné tento problém riešiť.  Z toho dôvodu bolo potrebné zabezpečiť 
nové zariadenie. Z hľadiska profesionality a dlhodobej efektivity sme sa rozhodli pre 
profesionálne zariadenie ZERRO 88 FLX S48/1024. K tomuto svetelnému pultu už bolo 
potrebné zrenovovať aj svetelné stmievacie jednotky, pretože tie ktoré boli k DMX pultu už 
neboli kompatibilné s novým zariadením. Spoločnosť City Light nám túto svetelnú techniku 
v čase nefunkčnosti zapožičala, pretože sme mali zmluvne dohodnuté kultúrne aktivity, ktoré 
si vyžadovali plnú funkčnosť veľkej sály. Nová zapožičaná jednotka EURORACK 60/24x3kw 
pracuje digitálne a pre prípadné rozšírenie v budúcnosti je pre nás najvhodnejšia. Pre zvýšenie 
efektivity pri predstaveniach bol dodaný výrobník hmly MVS HAZER 230V. Nakoľko bez týchto 
zariadení nie je možné využívať priestory veľkej sály, je potrebné túto techniku zakúpiť. 
Cenová ponuka na danú techniku je vo výške 9 100,00 € s DPH. Jedna sa o investíciu do 
dlhodobého hmotného majetku, na ktorú nemá naša organizácia vlastné zdroje. Podľa zásad 
zriaďovateľa môže príspevková organizácia obstarať dlhodobý hmotný majetok len zo zdrojov 
zriaďovateľa, žiadame preto zriaďovateľa o prehodnotenie tejto situácie a navýšenie 
finančného kapitálového transferu od zriaďovateľa, vo výške 9 100,00 € s DPH, aby mohla byť 
investícia zrealizovaná a mohol byť zabezpečený chod kultúrnych aktivít a podujatí.  Zmena sa 
prejaví na strane kapitálových príjmov vo výške 9 100,00 €, aj na strane kapitálových výdavkov 
vo výške 9 100,00 € . 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 
II. zmenu rozpočtu  MsKS Michalovce na rok 2018 takto: 
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                Kapitálové príjmy sa zvyšujú z 0,00 € na 9 100,00 €                zvýšenie o 9 100,00 €  

                Kapitálové výdavky sa zvyšujú z 0,00 na 9 100,00 €       zvýšenie o 9 100,00 €  

               Bežné príjmy sa zvyšujú z 888 050,79 € na 888 050,79€          zvýšenie o        0,00 € 

              - z toho transfer od zriaďovateľa 314 000,00 €   

               Bežné výdavky sa zvyšujú z 888 050,79  € na 888 050,79 €     zvýšenie o       0,00 €   
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.21) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 15 
NÁVRH NA 3. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2018 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  
- Vyhodnotenie predložil Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce. 
 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

V tejto zmene dochádza k úpravám bežných príjmov, bežných výdavkov a príjmových 
finančných operácií. 

Jedná sa predovšetkým o zapojenie zostatku finančných prostriedkov na bežných 
účtoch vo výške 358 797 EUR k 1.1.2018 do príjmových finančných operácií. 
 Na druhej strane dochádza k rastu výdavkov, ktoré súvisia s opravou strechy a fasády 
kotolne zimného štadióna, ktoré neboli predmetom rekonštrukcie zimného štadióna. 
 K zvýšeniu výdavkov dochádza aj z titulu terénnych úprav a výsadby kruhových 
objazdov v meste  novou atraktívnou zeleňou. 
 V zmene rozpočtu sú premietnuté výdavky na nový asfaltový koberec vnútro-
cintorínskych komunikácií v starej časti cintorína na Ul. J. Kollára v sume 80 000 EUR. 
 Zároveň dochádza k presunom medzi jednotlivými položkami ekonomickej klasifikácie, 
ktoré vyplynuli z medzioperačných vzťahov jednotlivých hospodárskych stredísk organizácie, 
čo sa prejavilo v zmene funkčnej klasifikácie. 
 Celkový nárast výdavkov predstavuje sumu  150 000 EUR. 
 
 Na základe uvedeného Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce znižujú 
potrebu príspevku na bežnú činnosť o sumu  208 797 EUR, čím celkový bežný transfer bude vo 
výške 2 991 203 EUR. 
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R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Vážené mestské zastupiteľstvo, materiál bol tak isto predmetom rokovania finančnej komisie. 
Prvý krát sa stalo, že transfer bol znižovaný a to o 208 797 EUR. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 

3. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2018 takto: 

- bežné príjmy sa znižujú z 4 103 500 € na  3 894 703 €, zníženie o 208 797 € 

- bežné výdavky sa zvyšujú z 4 099 165 € na 4 249 165 €, zvýšenie o 150 000 €  

- kapitálové príjmy sa nemenia – ich výška je 6 500 € 

- kapitálové výdavky sa nemenia – ich výška je  6 500 €    

- finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 358 797 € 

- finančné operácie výdavkové sa nemenia – ich výška je 4 335 € 

z toho: 

- zníženie bežného transferu (príspevku zriaďovateľa)  na  hlavnú činnosť o 208 797 €. 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.22) 
za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 16 
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 6 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
- Materiál predložila Ing. Oľga Bereznaninová, ved. finančného odboru. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. finančného odboru 
V zmene rozpočtu Mesta dochádza k úprave  príjmov a výdavkov, pričom navrhovaným 
rozpočtovým opatrením je  celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií vyrovnaný.   
       Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 346 683 € . Bežné výdavky Mesta sa zvyšujú 
celkom o 158 894 € . Kapitálové príjmy sa znižujú o 226 000 € a kapitálové výdavky sa znižujú 
celkom o 78 900 € .  
     Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách 
predstavuje prebytok vo výške 1 863 762 €. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o  
39 331 € a výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o 80 020 €.     
      Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú 
zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte. 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení prítomní, je nutné zdôrazniť, že naše príjmy 
z podnikania sa zvýšili o 92 280 €. Je to z titulu, že Mesto je akcionárom VVaK, a.s. Košice, kde 
na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku z minulých rokov bol Mestu 
vyplatený podiel na zisku. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Jeden z bodov zmeny rozpočtu je aj nákup pozemkov v kapitálových výdavkov. V materiáli je 
uvedené, že výdavky za znižujú o 113 tis. €, z dôvodu nerealizovania výkupu pozemkov pre 
plánované rozširovanie skládky TKO Žabany. Je tam určitý problém, ktorý ja vnímam v dvoch 
rovinách. Prvý, že nedostaneme povolenie na rozšírenie skládky a vybudovanie novej kazety 
a druhý v súvislosti s pozemkami. Akým spôsobom získame pozemky a ako to bude 
financované? 
 
Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ 
Ako som už povedal na ostatnom MsZ, nemáme definitívny súhlas s Ministerstva životného 
prostredia SR. Na toto územie je potrebné, resp. nie je potrebné EIA. To je prvý predpoklad, 
aby sme v tejto lokalite začali konať. V prípade, že toto rozhodnutie bude kladné, nasledujú 
ďalšie kroky a to výkup pozemkov a projektová dokumentácia na rozšírenie skládky. KSK na 
svojom poslednom zasadnutí odsúhlasila plán odpadového hospodárstva a my sme žiadali, 
aby táto lokalita bola zaradená do lokalít, kde sa skládky môžu rozširovať. Plán si 
preštudujeme, do štyroch mesiacov máme mať spracovaný vlastný plán odpadového 
hospodárstva, kde  sa aj toto  musí prejaviť. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Poprosím ešte odpoveď ohľadom pozemkov. 
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Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM 
Predpokladaná výmera, bola prerokovaná s vlastníkmi pozemkov, ktorí vyjadrili predbežný 
súhlas, že by boli ochotní tieto pozemky Mestu odpredať. Mesto bude rokovať o výkupe 
pozemkov, až po splnení podmienok, ktoré boli pred chvíľou uvedené. 
 
 

- O slovo sa prihlásil občan mesta Mgr. Milan Kaplán. 
 
Hlasovanie možnosti vystúpiť občanovi mesta Mgr. Milanovi Kaplánovi 

(hlasovanie č.23) 
za: 12 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 3 poslanec 

Primátor konštatoval, že umožnilo vystúpiť Mgr. Kaplánovi.  

 

Primátor mesta zároveň privítal všetky televízne štáby, ktoré evidentne kvôli tomuto tu prišli. 
Vitajte, z ničoho iného ste záznam nerobili a predpokladám, že ani robiť nebudete, takže mate 
priestor aj vy. 
 
Mgr. Milan Kaplán 
Ďakujem poslancom za udelenie slova. Moja otázka sa bude týkať rozpočtových opatrení 
všeobecne a teda, v súvislosti s výsledkami kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, keďže 
následným správnym krokom bude aj rozhodnutie o udelení pokuty Mestu Michalovce, ktorá 
bude činiť 5 %, čo bude cca 20 000 – 25 000 €. Pýtam sa či bude súčasťou rozpočtového 
opatrenia táto pokuta a či za pochybenie primátora budú znášať dôsledky občania, alebo pán 
primátor v takom prípade zoberie zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutie, keďže vynechal 
z tohto mestské zastupiteľstvo a osobne si zosobní túto pokutu. Dotknem sa aj vášho 
spochybňovania celej kontroly. Nie je to výsledok zblúdených kontrolórov. Je to výsledok 
kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, čo je ústredný orgán štátnej správy, ktorý je 
garantom v oblasti verejného obstarávania. Nie je vhodné, aby ste túto kontrolu 
spochybňovali a navyše už nie je ani možné ovplyvniť výsledky tejto kontroly. Kontrola bola 
právoplatne ukončená, kedy bol protokol osobne prerokovaný s Mestom približne pred dvomi 
týždňami. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
To či má mestské zastupiteľstvo do rozpočtu také niečo dávať, podľa môjho názoru nie, 
pretože celý proces nebol ukončený, aj keď viem, že by ste si to priali, aby ste v rámci svojej 
politickej kampane mohli  naďalej toto zneužívať. Realita je taká, že kontrolná skupina 
(predpokladám, že na základe vášho podania) k tomu zaujala stanovisko. Nespochybnila ani 
jeden zo štyroch výberov, procesov. Kým vy ste všade tvrdili, že to bolo bez procesu, a že išlo 
o zneužitie. Táto dvojčlenná skupina zastáva názor, že celý proces mal prebehnúť inač, že mal 
prebehnúť ako jeden proces, čo podľa nich mohlo mať vplyv na výsledok. Je to ich názor, my 
s týmto názorom nesúhlasíme. Voči tomu sme dali námietky, ktoré sú v ich protokole 
zaznamenané. Konečný verdikt urobí iný orgán, nie táto dvojčlenná skupina, čo sa vy 
prostredníctvom médií snažíte verejnosti podsúvať. Ak tak bude, tak je otázne či vôbec bude 
pokuta a z akej sumy bude pokuta (vy to už máte aj vyrátané). Uvidíme, počkajme, 
nepredbiehajme. My sme presvedčení, že sme nepochybili a pokiaľ by boli také závery, stále 
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je tu možnosť brániť sa súdnou cestou, alebo iným spôsobom, čo zákon umožňuje, a čo 
rozhodne využijeme. Aj kontroly sa môžu mýliť. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený predkladateľ tejto otázky. Pre zaujímavosť televíznych 
kamier, určite vám to poslúži vo volebnej kampani a ja vám chcem popriať, aby ste uspel a my 
sa budeme snažiť oddialiť to tak, aby ta pokuta prišla, keď budete primátorom a aby vám ju 
zosobnili. Všetko dobre. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
To nie pán zástupca, to berieme späť. Toto je bezpredmetné, pokiaľ dôjde k záveru úmerne 
k tomu budeme reagovať. To bolo pre média – Televíziu JOJ. V každom prípade, bránili sme 
záujem mesta. Som presvedčený, že z predložených ponúk táto bola najlepšia. Ušetrili sme 
peniaze pre Mesto. 
 
MUDr. Ľubomír Rohoň 
Vážený pán primátor, kolegyne a kolegovia budem stručný. V minulosti umelci Voskovec 
a Werich vosvojej piesni „ten umí to a ten zas tohle a všichni dohramady udelají moc“ – stará 
pesnička, ale vždy aktuálny obsah. Posledné roky si všímam na Slovensku a teda aj 
v Michalovciach, že je množstvo odborníkov – všetci sa vyznáme do zdravotníctva, školstva, 
všetci rozumiem poľnohospodárstvu, či stavebníctvu, vieme ako má pracovať polícia. 
Nepatrím ku chronickým diskutérom, aby som sa nestal smiešnym. Zaujímam stanovisko 
k témam, ktoré sú mi profesionálne blízke, a ktorým teda rozumiem. Som poslancom MsZ 
niekoľko funkčných období, bol som v koalícii aj opozícii. Mám teda dostatočné životné 
skúseností a ešte aj dobrú pamäť. Zažil som aj obdobia búrlivej diskusie v zastupiteľstve, 
zvyšovali sa aj hlasy, ale vždy to bola diskusia otvorená, korektná a neurážajúca. Taká aká má 
byť medzi inteligentnou koalíciou a opozíciou. V poslednom období sa však nestačím diviť, čo 
sa na Slovensku deje. Urážame sa, kriminalizujeme, neštítime sa  klamať, len aby sme sa 
zviditeľnili. Počúvam samé negatíva – to sa nič dobré v našej republike, či v našom meste 
neurobilo? Blížiacim sa predvolebným obdobím sa tieto výpady stupňujú. Toľko zavádzania 
a poloprávd som nepočul už dávno. Nie je férová diskusia, kde určitá skupina ľudí povolá na 
zastupiteľstvo spriaznených novinárov a počas ich vystúpenia pracujú kamery naplno, ale keď 
odpovedá zástupca mesta, tak sa kamery vypnú. (Aj dnes je to tak, kamery sú už vypnuté). 
Dokonca sme zašli tak ďaleko, že je spochybňovaný intelekt poslaneckého grémia, teda ľudí, 
ktorých si zvolili občania tohto mesta. Teda sú Michalovčania menej inteligentní, keď si zvolili 
takýchto poslancov? Nie som masochista a pre toto všetko nebudem hlasovať za možnosť 
prehovoriť cudzím na tomto zastupiteľstve. Majú veľa možností prezentovať svoje názory a oni 
tak robia aj inak  - v tlači, na sociálnych sieťach, zhromaždeniach občanov. A Michalovčania 
predpokladám vedia odlíšiť čo je pravda a čo je lož a zavádzanie. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 

- Primátor poďakoval médiám, že prišli s predpokladom, že ďalšie záležitostí už ich asi 
zaujímať nebudú.  
 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 
      zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:  

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 30 023 485 € na 30 370 168 €, zvýšenie o 346 683 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 27 305 264 € na 27 464 158 €, zvýšenie o 158 894 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 3 156 568 €  na 2 930 568 €, zníženie o 226 000 € 
4. kapitálové výdavky sa  znižujú zo 4 051 716 € na 3 972 816 €, zníženie o 78 900 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 162 987 € na 2 202 318 €, zvýšenie o  

39 331 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 986 060 € na 4 066 080 €, zvýšenie 

o 80 020 €. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.24) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 17 
MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  
-  Správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Vážené mestské zastupiteľstvo, do dnešného rokovania predkladám majetkovoprávne 
záležitosti v troch častiach: 

1. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží 
2. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva zimného štadióna: 

Mesto Michalovce odpredalo na základe uznesenia MsZ č. 133, zo dňa 
10.12.2015,  v súlade s podmienkami OVS schválenými uznesením MsZ č. 113, zo dňa 
27.10.2015, pavilón „C“ Zimného štadióna v Michalovciach, ktorý ako súčasť stavby 
Zimného štadióna, súp. č. 1780, predstavuje podiel na tejto stavbe vo výške  
1209541/10749850 k celku, s podmienkou jeho odčlenenia, ako samostatnej stavby. 
Kupujúci, INVEST KM, s.r.o., Ul. Petra Jilemnického 20, Michalovce, predkladá v súlade 
s Čl. V. Vysporiadanie vzájomných vzťahov zmluvných strán ako podielových 
spoluvlastníkov do budúcna, ods. 3., kúpnej zmluvy, návrh odčlenenia pavilónu „C“, v 
zmysle Geometrického plánu č. 14328810-26/2018, zo dňa 20.4.2018, ako 
vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na Zimnom štadióne. 
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3. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich na Ul. Kuzmányho 
v Michalovciach. 

 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Bobík 

- Prečo v majetkovoprávnych veciach nemáme bod a predaj ZOS na Masarykovej ulici? 
V júni boli schválené nové podmienky VOS. Výsledok nevidím. 

- Bod 2 materiálu odporúčam z rokovania stiahnuť. Podľa mojich vedomostí prebieha 
šetrenie ohľadom toho, že kupujúci v čestnom prehlásení neuviedol pravdu a tým 
pádom predaj nemusí byť legálny. Odložiť dohodu až po výsledkoch preverovania. 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pokiaľ šetrenie niečo preukáže, tak sa stane neplatným aj toto, čo osobne si myslím, že sa dá 
ťažko predpokladať. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Vami predložené návrhy podmienok na odpredaj boli zapracované a tak bola aj súťaž 
vyhlásená.  Do súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Mám tomu chápať tak, že v minulosti Mesto pri niektorých objektoch, kde trvale nebol 
záujem, sme korigovali svoje predstavy a požadovanú sumu znižovali. Zaoberá s týmto Mesto? 
Ak teraz schválime bod 2 materiálu, vlastník to môže predať. Prípad sa môže zacykliť a Mesto 
sa bude zložito domáhať svojho majetku. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ja bod 2 nesťahujem z rokovania, ale poslanci nemusia zaň hlasovať. Pokiaľ nebude záujem 
o ZOS, v budúcnosti sa k predaju môže pristupovať za iných podmienok. 
 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1. A) B) a C) 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
I .  S c h v a ľ u j e :  

 
1. v: 

A) garážovej lokalite na  Ul. špitálskej – Zekon 
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3407/43, druh pozemku zastavané plochy 
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a nádvoria, výmera 19 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  

− odpredaj podielu 1154/376250 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, Ing. Marič Ladislav, rodený Marič a Anna 
Maričová, rodená Gajdošová, obidvaja bytom Ul. dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra – 
Zobor. 

B) garážovej lokalite na  Ul. špitálskej - Zekon 
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3508, 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 1154/376250 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, Jozef Fedor, rodený Fedor a Dana Fedorová, 
rodená Sabo - Balogová, obidvaja bytom Ul. Jilemnického 3551/56, 071 01 Michalovce. 

C) garážovej lokalite na  Ul. kpt. Nálepku 
− odpredaj podielu 1/17 z pozemku registra C-KN p.č. 757/4, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, výmera 218 m2, ktorý je evidovaný na LV 10176, v k.ú. 
Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových 
priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Doc. Andrea Rozinová, rodená Šestáková, 
bytom Ul. Lamanského 902/2, 831 03 Bratislava – Nové Mesto. 

 
 
 
Hlasovanie – súhlas, že sa môže hlasovať o bode A,B,C súčasne 

(hlasovanie č.25) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že poslanci súhlasili, aby sa o bodoch I.A,B,C hlasovalo súčasne. 
 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov 
 
Hlasovanie  

(hlasovanie č.26) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že body  1. A,B,C uznesenia  tak ako boli navrhnuté, boli schválené. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I. 2. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :  
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Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva stavby Zimného štadióna, súp. 
č. 1780, medzi podielovými spoluvlastníkmi tejto stavby Mestom Michalovce a INVEST KM, 
s.r.o., Ul. Petra Jilemnického 20, Michalovce, na základe ktorej po reálnom rozdelení stavby 
Zimného štadióna súp. č. 1780 na dva samostatné objekty:  

− spoluvlastník Mesto Michalovce je výlučným vlastníkom samostatnej stavby oddelenej 
v zmysle Geometrického plánu č. 14328810-26, zo dňa 20.4.2018 (vypracovaného Ing. 
Jozefom Badidom, Trnava pri Laborci 201, 072 31 Vinné), a to Zimný štadión, súp. č. 
1780, kód druhu stavby 20 – iná budova, ktorý tvorí ľadová plocha, tribúna A, tribúna 
B, technologické zázemie a šatne, prekrytý plochou strechou, nachádzajúci sa  na 
pozemkoch registra C-KN, p.č. 1/1 a p.č. 1/2 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, 

− spoluvlastník INVEST KM, s.r.o., Ul. Petra Jilemnického 20, Michalovce  je výlučným 
vlastníkom samostatnej stavby oddelenej v zmysle Geometrického plánu č. 14328810-
26, zo dňa 20.4.2018 (vypracovaného Ing. Jozefom Badidom, Trnava pri Laborci 201, 
072 31 Vinné), a to Obchodno-administratívna budova pavilón „C“, súp. č. 6781, kód 
druhu stavby 14 – budova obchodu a služieb, pozostávajúca z. I., II. a III. podlažia, 
nachádzajúca sa na pozemku registra CK-N, p.č. 1/11 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce. 

 
Prítomných:  18 poslancov. 
 
Hlasovanie  

(hlasovanie č.27) 
za: 13 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod I.2. uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k I. 3. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :  
Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 2910/4, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 349 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 
14328810-28/2018, zo dňa 2.5.2018, priamym predajom za nasledujúcich podmienok: 

− záujemca je povinný predložiť  cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený 
pozemok C-KN, p.č. 2910/4,  

− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje 
finančnú čiastku vo výške 18,27 €/m2, cena nesmie byť nižšia ako cena určená 
znaleckým posudkom, 

− prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického 
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný 
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy), 

− záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného 
bremena v rozsahu uložených  podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy 
a revízie na pozemku, na ktorý predložil cenovú ponuku, na dobu neurčitú, 

− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7, 
Zákona 138/1991 Zb. 

− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo   
zrušiť zámer odpredať predmetný novovytvorený pozemok C-KN, p.č. 2910/4, ktorý 
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vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-28/2018, zo dňa 2.5.2018, priamym 
predajom. 

 
 
Hlasovanie  

(hlasovanie č.28) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod I.3. uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k II. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s p l n o m o c ň u j e  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1,2. 
 
 T: 2018 
 Z: Viliam Zahorčák  
  primátor mesta 
Hlasovanie  

(hlasovanie č.29) 
za: 13 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
 
BOD č. 18 
PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  
-  Správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Vážené mestské zastupiteľstvo, do dnešného rokovania sú predložené závery komisie na 
Prenájom majetku zo dňa 18.6.2018 a 16.7.2018. Predmetom rokovania bolo prerokovanie 
žiadostí o prenájom nebytových priestorov a pozemkov, vyhodnotenie súťaží  na prenájom 
nebytových priestorov a pozemkov, vecné bremená a analýza neobsadených priestorov. 
 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1.  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e    
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce. 
 
Hlasovanie  

(hlasovanie č.30) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 1. uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, ktorá bude uložená na 
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako 
pozemok parcely registra C-KN p.č. 5399, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú. 
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – 
cca 2 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: „MICHALOVCE – REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU“, ktorá bude realizovaná na 
parcele registra C-KN p.č. 483/1, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 4829, k.ú. Michalovce 
s MVDr. Milanom Mazúrom, Ul. A.V. Suvorova 281/42, 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 uloženia, 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 vodovodnej prípojky, 
alebo jej častí). 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 15 poslancov 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.31) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.1. uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktoré budú 
uložené na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
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odbore, ako pozemok parcely registra E-KN p.č. 9468, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 
6438, k.ú. Michalovce a pozemku parcela registra C-KN p.č. 4471/2 k.ú. Michalovce, 
evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej 
dĺžke vodovodnej prípojky – cca 4 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 0,5 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: 
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“, ktorá bude realizovaná na parcele registra C-KN p.č. 
4467, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 507, k.ú. Michalovce s  Mgr. Katarínou Kločankovou, 
Jána Švermu 1344/1, 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 uloženia, 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 vodovodnej a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí). 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.32) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.2 uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej NN prípojky, ktorá bude uložená na 
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako 
pozemok parcely registra E-KN p.č. 9500, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. 
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky 
– cca 2 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: „CENTRUM SLUŽIEB DALNET“, ktorá bude realizovaná na parcele registra C-KN p.č. 
2326 v k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 114, k.ú. Michalovce s  Bc. Danielom Benetinom, M. 
Rázusa 1850/7, 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 uloženia, 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 NN elektrickej prípojky, alebo jej častí). 
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Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.33) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.3 uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej,  NN elektrickej 
a plynovej prípojky, ktoré budú uložené na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra C-KN p.č. 1568/14, k.ú. 
Stráňany, evidovanom na LV 5157, k.ú. Stráňany a pozemku parcela registra C-KN p.č. 
1568/150, k.ú. Stráňany, evidovanom na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 6,5 m,  v celkovej dĺžke NN  elektrickej 
prípojky – cca 11 m a v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca 5,3 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 uloženie podzemných 
inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok v rámci stavby: „NOVOSTAVBA 
RODINNÉHO DOMU“, ktorá bude realizovaná na parcele registra C-KN p.č. 1568/217, k.ú. 
Stráňany, evidovanej na LV 6553, k.ú. Stráňany so spoločnosťou: BTI GROUP EUROPE s.r.o., 
Krivá 2, 811 04 Bratislava, IČO: 50638785, 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 uloženia, 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 vodovodnej,  NN elektrickej a plynovej prípojky, 
alebo ich častí. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.34) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.4  uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(NN elektrickej, plynovej a kanalizačnej prípojky) a vybudovanie vjazdu pre motorové vozidlá 
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na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, 
ako pozemky parcela registra C-KN p.č. 3066/2, C-KN p.č. 3066/373, C-KN p.č. 3069/1 a C-KN 
p.č. 3068/1,  k.ú. Michalovce, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je 
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 36,58 m, v celkovej dĺžke 
plynovej prípojky – cca 13,75 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 6,38 m, ktoré 
budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi 
vedenia a o celkovom zábere plochy cca 10,69 m2 zastavanej vjazdom pre motorové vozidlá, 
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: 
„Administratívna budova Michalovce“, ktorá bude postavená na parcele registra C-KN p.č. 
3066/372, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 10 669, k.ú. Michalovce so spoločnosťou: 
TOPEBA, s.r.o., Maxima Gorkého 2, 071 01 Michalovce, IČO: 48 156 817, 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 vjazdu, uloženia, 
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 
vjazdu pre motorové vozidlá, NN elektrickej, plynovej a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí). 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 

 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.35) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.5  uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, ktorá bude uložená na 
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako 
pozemok parcely registra C-KN p.č. 5318 k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú. 
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 7,5 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: „Dom HRMN“, ktorá bude 
postavená na parcele registra C-KN p.č. 2661 a parcele registra C-KN p.č. 2662/1, k.ú. 
Michalovce, evidovaných na LV 5656, k.ú. Michalovce s Ing. Jánom Harmanom a Ing. Luciou 
Harmanovou, Vihorlatská 625, 072 22 Strážske, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú 
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) 
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musia byť zo strany žiadateľov v prípade opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade 
rozkopávky, investori uvedú 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). 
 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.36) 
za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.6  uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
S c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
NN elektrickej prípojky (v celkovej dĺžke prípojky cca 70 m, ktorá bude spresnená geometrickým 
plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 
a osadenie rozpojovacej skrine s celkovým záberom z plochy pozemku cca 1 m2, ktoré budú 
uložené a osadené na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra E-KN p.č. 8161/2, k.ú. Michalovce, 
evidovanom na LV 10629, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 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: „Prevádzková budova autobazáru 
Michalovce“, ktorá bude postavená na parcele registra C-KN p.č. 4750/52, k.ú. Michalovce, 
evidovanej na LV 3540, k.ú. Michalovce s  Ing. Jaroslavom Čechom, Pribinova 6465/4, 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 
osadenia rozpojovacej skrine, 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 rozpojovacej skrine a NN elektrickej prípojky, alebo ich 
častí) 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 14 poslancov 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.37) 
za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.7  uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
S c h v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(vodovodnej, kanalizačnej a NN elektrickej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN 
p.č. 1000/2, k.ú. Topoľany, evidovaný na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 3 m, v celkovej dĺžke kanalizačnej 
prípojky – cca 12 m a v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 15 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 uloženie podzemných 
inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok v rámci stavby: „NOVOSTAVBA 
RODINNÉHO DOMU“, ktorá bude postavená na parcele  registra C-KN p.č. 522/2, k.ú. 
Topoľany, evidovanej na LV 6293, k.ú. Topoľany s pánom Dušanom Kukučom, Saleziánov 
1282/4, 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 uloženia, 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 vodovodnej, kanalizačnej a NN elektrickej prípojky, 
alebo ich častí). 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 15 poslancov 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.38) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.8  uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s p l n o m o c ň u j e  

 primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení   
 v bode 2 Návrhu na uznesenie. 

 

Hlasovanie  

(hlasovanie č.39) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 3.  uznesenia  tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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BOD č. 19 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI SLUŽBY  
MESTA  MICHALOVCE,  S.R.O.  V ROKU  2017 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI  
TV MISTRAL, S.R.O. MICHALOVCE V ROKU 2017 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.  
-  Informatívne správy predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Obdive spoločnosti, ktorých 100 % vlastníkom je Mesto Michalovce postupovali v hospodárení 
v súlade s platnými predpismi. 
SMM s.r.o.  – jej činnosť je zameraná na výkon správy bytových domov a nebytových 
priestorov objektov vo vlastníctve Mesta Michalovce, správa VŠ a internátu, výroba 
a obchodnú činnosť, stavebnú činnosť a bežnú údržbu majetku vo vlastníctve Mesta 
Michalovce. 
Ročná účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017  bola zostavená v riadnom termíne dňa 
21.3.2018, bola auditovaná spoločnosťou GemerAudit, s.r.o. Rožňava so záverom, že vykázané 
výsledky hospodárenia k 31.12.2017 sú v súlade so zákonom o účtovníctve.   
Ekonomické výsledky spoločnosti vykázané v roku  2017 sú priaznivé, spoločnosť vykázala  
kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške  6 182 EUR, po zdanení vo výške 3 302 
EUR  s tendenciou medziročného rastu indexom 1,24. 
 

TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce pracovala v roku 2017, v sedemnástom roku svojho 
pôsobenia, ako obchodná spoločnosť, ktorej spoločníkom je Mesto Michalovce s vkladom 
99 582 EUR.  

Programová skladba vysielania je schválená Radou pre vysielanie a retransmisiu a bola 
tvorená spravodajskou reláciou Noviny Mistral, Športovými správami, magazínmi (Športový 
magazín, Magazín KSK, Gréckokatolícky magazín), dokumentmi, bonusmi, diskusnou reláciou 
Žihadlo a  záznamami (z MsZ, športových stretnutí, kultúrnych vystúpení).  
                       Ročná účtovná závierka TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce k 31.12.2017 bola 
zostavená v riadnom termíne dňa 14.3.2018. 
Ekonomické výsledky TV MISTRAL, s.r.o. roku 2017 sú priaznivé, spoločnosť vykázala zisk  po 
zdanení 604 EUR. Celkové výnosy boli dosiahnuté v objeme 80 071  EUR, čo je nárast oproti 
roku 2016 o 3 826 EUR. Plán  výnosov bol splnený na 97,5%. 
 
 
R o z p r a v a  
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Vážené mestské zastupiteľstvo, mám pred sebou informatívne správy obchodných spoločností 
Mesta Michalovce. Túto správu beriem skôr ako výpis z účtovnej závierky. Keď sa pozriem 
bližšie na TV MISTRAL, má morálne zastaralý majetok, strojovú techniku. Mám otázku na pani 
riaditeľku, či táto technika je vyhovujúca a či sa nechystá obnova technického zariadenia. 



49 
 

Čo sa týka SMM s.r.o., nedozvedel som sa zo správy ani počet spravovaných objektov, aké 
nastali prípadné zmeny v roku 2017 a aký bol príspevok zo strany Mesta Michalovce. Tieto 
informácie by tento materiál mal obsahovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V minulosti bolo VZ zastupiteľstvo, to sa muselo zmeniť na základe platnej legislatívy. Cítime 
potrebu  poskytnúť základné informácie, čo sa aj robí. Čo sa týka ďalších informácií môžete sa 
o nich dozvedieť tu na zastupiteľstve ale aj ináč. Obidve spoločnosti majú svoje orgány. 
Každá televízia by uvítala, keby mala najmodernejšiu techniku. To čím disponujú je zatiaľ 
vyhovujúce. 
 
Mgr. Viera Pakanová 
Väčšie investície technického charakteru boli urobené v minulom roku, kedy bol zakúpený 
nový vysielací počítač, vďaka čomu môžeme vysielať 24 hodín. Tak isto bola zakúpená nová 
kamera. Tento rok väčšie investície neboli. Pri skladbe roku 2019 určite uvítame väčšie 
investície do techniky alebo do nového auta. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka 
Zakúpená technika spĺňala parametre dlhodobého majetku? 
 
Mgr. Viera Pakanová 
Vysielací počítač stal cca 6 000 €, je v odpisovom stave. Týka sa to ale roku 2016. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka 
Beriem na vedomie informácie, ale potom mi to vychádza, že tie čísla nie sú pravdivé. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Je tu aj ekonómka spoločnosti, ale možno len nerozumiete. 
 
Ekonómka TV Mistral 
Vysielací počítač je zaradený do majetku, odpisuje sa  podľa odpisového plánu. Neviem kvôli 
čomu nie sú tie čísla správne. Odpisy sú v nákladovej položke. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka 
V prípade potreby, si tieto veci vyjasním na mieste. Ak hodnota majetku bola obstaraná v roku 
2016 v hodnote 6000 €, odpisy nemohli byť také, aby  vykazovaný údaj bol nižší ako 1500 €. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e    
- Informatívnu  správa o hospodárení spoločnosti Služby mesta    Michalovce,  s.r.o.  v roku   
   2017. 
- Informatívnu správa o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o.  Michalovce v roku  
  2017. 
 
Hlasovanie  

(hlasovanie č.40) 
za: 13 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 20 
NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÝCH OCENENÍ V ROKU 2018 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20  zápisnice.  
-  Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pravidelne v augustovom čase rozhoduje mestské zastupiteľstvo komu udelí mestské 
ocenenia. Boli splnené všetky podmienky. Návrhy došli v stanovenom termíne. V tomto roku 
nebude udelené čestné občianstvo. Návrh na Cenu mesta je:  - Klub vojakov v zálohe 
Michalovce, p. Jaroslav Koščo, Richard Štochl, MŠ Ul. okružná 19 Michalovce a ZŠ T. j. 
Moussona Michalovce. V ďalšom informoval o udelení Cien primátora. 
 
 
R o z p r a v a 
 
Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
1 .  S c h v a ľ u j e  
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Ceny mesta 

pre 
Klub vojakov v zálohe (KVvZ) Michalovce 
Jaroslava Košča 
Richarda Štochla 
Materskú školu, Ul. Okružná 19, Michalovce  
Základnú školu Teodora Jozefa Moussona Michalovce 
        
2.   B e r i e   n a   v e d o m i e 

    Informáciu o udelení Cien primátora 

 
Hlasovanie  

(hlasovanie č.41) 
za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 21 
NÁVRH NA ZVOLANIE ZHROMAŽDENÍ OBYVATEĽOV MESTA 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 21  zápisnice.  
-  Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta  
Zhromaždenia podľa jednotlivých volebných obvodov sa uskutočnia  mesiaci septembri 2018  
podľa spracovaného harmonogramu v každom zo šiestich obvodov samostatne. Vo volebnom 
obvode č. VI.  odporúčam samostatné zhromaždenie obyvateľov v každej časti. V bežnom roku 
sa uskutočňujú ZOM v jarných mesiacoch, vzhľadom na volebný rok sa teraz uskutočnia 
v septembri. 
 
R o z p r a v a 
 
Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a)  s c h v a ľ u j e 
1. Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta v mesiaci  septembri 2018 
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2. Harmonogram zhromaždení obyvateľov mesta 

 b)  u k l a d á 
      vedúcej organizačného odboru  zabezpečiť zhromaždenia obyvateľov mesta 
 
        Z: Mgr. Natália Slaninková 
        T: podľa harmonogramu 
 
Hlasovanie  

(hlasovanie č.42) 
za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 22 
Interpelácie 
 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Obyvateľov Sídl. západ zaujíma v akom štádiu je realizácia projektu Regenerácia 
medziblokových priestorov Sídl. západ v Michalovciach, po interpelácii primátora mesta na 
zasadnutí KSK v mesiaci jún 2018. Len pre objasnenie, samotný projekt bol schválený 
18.12.2017 a podklady pre podpísanie zmluvy boli zaslané na KSK ešte vo februári 2018. 
Nakoľko doteraz zmluva nie je podpísaná, aké dôvody uvádzajú zodpovední pracovníci pre jej 
nepodpísanie? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Interpeloval som predsedu KSK p. Trnku na jednom z predchádzajúcich zasadnutí KSK 
s otázkou prečo zatiaľ z jeho strany nie je podpísaná zmluva, kde KSK je len 
sprostredkovateľským orgánom a kde riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva 
SR. Riadiaci orgán všetky s tým súvisiace procesy vyhodnotil, že sú v poriadku. Predseda KSK 
mi mal dal písomnú odpoveď v ktorej píše, že nie je povinný to podpísať do 10 dní. Na 
poslednom zastupiteľstve, keď sa na to pýtal poslanec E. Ďurovčík, odpoveď bola, že Mesto 
Michalovce to už vie. Mesto Michalovce sa naozaj deň predtým dozvedelo z médií, konkrétne 
z Hospodárskych novín, kde sa nás redaktor na základe veľmi skreslených informácií pýtal 
v akom je to štádiu, kde sme sa dozvedeli, že súťaž bola problematická a že je to odstúpené 
na protimonopolný úrad, kvôli podozrenia z kartelovej dohody. Či je to pravda nevieme, máme 
to len z prostredia hospod. novín. Mesto k tomu už zaujala stanovisko, pretože tam bol celý 
rad zavádzajúcich a nepresných  informácií. Budeme zvedaví, akú oficiálnu odpoveď 
dostaneme z KSK, ktorá zatiaľ absentuje, alebo od protimonopolného úradu, kde vraj od nich 
takýto podnet išiel. Kvôli tomu, sa už vyše polroka nič nedeje. 
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PhDr. Marta Horňaková 
 

1. Na základe podnetov od občanov opätovne žiadam Mesto o opravu výtlkov, ktoré   
sa nachádzajú po celej Ul.  Štefana Fidlíka.  

         -   Rekonštrukciu vyžaduje chodník na Ul. nad Laborcom vedúci od predajne Fresh k    
Ul. konečnej a chodník vedúci od predajne Fresh k Spojenej škole internátnej. Tieto 
chodníky sú na mnohých miestach bez asfaltového povrchu, na niektorých miestach sú 
prepadnuté, nachádzajú sa nižšie ako okolitá trávnatá plocha a v období dažďov sú 
nefunkčné, pretože sú zaliate vodou. 

- Opraviť je potrebné chodník, ktorý sa nachádza po ľavej strane Ulice Vila-Real, pretože      
   je už niekoľko rokov bez asfaltového povrchu a betón sa rozpadáva.  
- Výtlky je potrebné opraviť na parkoviskách pri bytových domoch V2, V4, V8  a pri    
   bytových domoch A, B a C  na Ul. nad Laborcom a na príjazdovej ceste k Spojenej    
   škole internátnej. 
- Obyvatelia Sídliska SNP žiadajú očistiť panelový chodník, ktorý vedie po ľavej strane 

sídliská, od náletových drevín a vysokej trávy. 
 Tu chcem vyjadriť, že som si vedomá postupu Mesta pri revitalizácii sídlisk, kde 
po ukončení revitalizácie Sídliska západ už nasleduje revitalizácia mestskej časti Stráňany, teda 
Sídl. SNP, Sídl. nad Laborcom a IBV Stráňany, avšak zlý technický stav spevnených plôch v tejto 
časti nášho mesta si vyžaduje jeho priebežné riešenie.  
  

2. Na jednom z predchádzajúcich zasadnutí bola podaná informácia o postavení detského  
      ihriska pri jazierku Baňa. V akom časovom horizonte by malo byť ihrisko postavené,    
      pribudne aj workoutové ihrisko? 

        
3. Často sa mňa obracajú občania s otázkou v akom štádiu riešenia je problém týkajúci sa  

obyvateľov Gerbovej ulice. Aký je zámer vlastníka pozemku a v akom časovom 
horizonte pripadá do úvahy jeho realizácia, pretože obyvatelia tejto ulice spôsobom 
svojho života narúšajú život obyvateľov okolitých ulíc a to svojou hlučnosťou, 
rozhadzovaním odpadkov zo smetných košov a tiež nedodržiavaním hygienických 
zásad nielen na tejto ulici, ale aj v okolí tejto ulice. 

 
4. Obyvatelia Sídl. nad Laborcom žiadajú postaviť lávku cez Laborec a to od Ulice nad 

Laborcom k Rímsko-katolíckemu kostolu. 
Prednesenú  interpeláciu podporil aj doc. Ing. Michal Stričík, PhD. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka Sídl. nad Laborcom, malo by sa to riešiť v celku.   Napriek tomu sa na sídlisku 
niektoré úpravy už urobili , školská ulica, parkovisko, protiľahlé parkovisko.  Rozsiahlejšie veci 
sa budú diať v celom bloku.      
Problém na Ul. gerbovej je dlhodobý.    Mesto nemá inú možnosť iba byť  súčinný s tými, ktorí 
sú vlastníkmi nehnuteľností. Tieto pozemky patria Nemocnici novej generácie, ktorá 
intenzívne pracuje na tom, aby dokázala tieto pozemky zhodnotiť pre možné využitie druhu, 
ktorý bude schválený v územnom pláne a súčasne s tým by sa aj riešili ľudia, ktorí tam žijú. 
Mesto Michalovce je v tomto prípade súčinné, je podpísané memorandum zo Svetom zdravia 
aj s KSK. 
Lávka sa má robiť nová, kde by vznikol priestor aj pre cyklotrasu. Pôvodná by sa mala 
demontovať a využiť by sa mala  na novom mieste, tak ako žiadajú občania. Súvisí to ale 
s predchádzajúcim bodom. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Detské ihrisko pri jazierku Baňa  - je spracovaná projektová dokumentácia. Po procese vydania 
stavebného povolenia, začne realizácia. Rozpočet s tým počíta v tomto roku. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka 
Stotožňujem sa s interpeláciou prednesenou pani Horňákovou. Občania Sídl. Stráňan a SNP 
cítia mnohé problémy, ktoré súvisia s vecami, ktoré boli pomenované. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Treba povedať, že mnoho bolo aj urobené, napr. na IBV, prebehol celý rád opráv, 
rekonštrukcie chodníkov – Ul. široká, brezová, lipová atď. Dúfam, že poslanci vidia nielen to čo 
nie je urobené, ale aj to čo je urobené. 
 
PhDr. Marta Horňáková 
Je súčasťou ihriska pri jazierku Baňa aj workoutové ihrisko? 
 
Ing. Anna Mrázová 
V rámci spracovanej projekt. dokumentácie nie je súčasťou workoutové ihrisko, je riešené 
samostatne. 
 
 
Ing. Jozef Bobík 
 
Interpelácia č.1 
Pán riaditeľ, Ministerstvo životného prostredia SR úž teraz avizuje zvýšenie poplatkov za 
uloženie odpadov na skládkach. Ak chceme znížiť zaťaženie občanov, musíme zvýšiť množstvo 
vyseparovaného odpadu. Mohli by v tom byť nápomocní aj pracovníci technických služieb, 
keby od občanov brali aj veľko-rozmerový plastový odpad. Napr. záhradné stoličky, lavice, 
stoly.... 
Pán riaditeľ TaZS mesta Michalovce bude to v budúcnosti možné ? 
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Interpelácia č.2 
Pán primátor, v medzi blokovom priestore Ulíc ukrajinská a uralská došlo pri rekonštrukcii 
Sídliska východ k zabratiu ihriska na parkovaciu plochu a nedávno bolo zrušené aj pieskovisko.  
Takže boli značne obmedzené možností detí na zmysluplné trávenie voľného času. Otázka teda 
znie, dokedy bude trvať toto provizórium ? 
 
Interpelácia č.3 
Pán primátor v Zmluve o dielo / ZoD / medzi Mestom Michalovce a Euroviou Košice sú na rok 
2018 dohodnuté rekonštrukcie komunikácie a chodníka A.S. Makarenka a komunikácie A. 
Bernoláka. Uvedené komunikácie sú vo výbornom stave, pretože boli rekonštruované v roku 
2016. Preto sa Vás pýtam, či tieto plánované finančné prostriedky nemôžu byť použité na 
rekonštrukciu komunikácie a chodníka na Kmeťovej ulici a chodníka na Ul. Hviezdoslavovej, 
v rozsahu od Gymnázia Pavla Horova po futbalový štadión. Uvedené komunikácie sú 
v dezolátnom stave. 
 
Interpelácia č.4 
Pán primátor, prvá liečebňa dlhodobo chorých na Slovensku bola v Michalovciach a mala 120 
lôžok. V súčasnosti je v Michalovciach lôžok 24. Akciová spoločnosť Svet zdravia, vlastník 
nemocnice, uvažuje o premiestnení oddelenia dlhodobo chorých a geriatrických pacientov do 
susedných okresov. Vzhľadom na vysokú odbornosť primárky oddelenia, na dlhodobú 
existenciu oddelenia a nevýhodnosť zamýšľaného riešenia pre pacientov a rodinných 
príslušníkov, obraciam sa na Vás ako člena Dozornej rady akciovej spoločnosti Svet zdravia, 
aby sa chystaný zámer nerealizoval. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS  
Pracovníci TaZS konajú správne, nemôžu sa miešať komodity. Podmienky sú vytvorené. Sú 
otvorené zberné dvory a dvakrát do roka sú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery práve 
na takýto odpad. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
V súčasnosti na Sídl. východ v troch lokalitách prebieha dopĺňanie a revitalizácia miest starých 
detských ihrísk . V súčasnosti je to spomínaná Ul. uralská, moldavská a na Ul. moskovskej za 
blokom B2, kde by mali vzniknúť pekné hracie parky. Čakacie lehoty dodávky detských prvkov 
je 6-8 týždňov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Predchádzajúce prvky už prestali slúžiť svojmu účelu a nie sú bezpečné. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Na zasadnutí KSK som sa dozvedel, že k interpeláciám nemôžu byť fakt. poznámky. Tak to 
budeme rešpektovať. Čo sa týka geriatrie, budem o tom s kompetentnými hovoriť. 
 
Interpelácia č.5 – písomná interpelácia 
Pán primátor, na rokovaní Mestského zastupiteľstva / MsZ / v Michalovciach dňa 30.8.2018 
som Vás požiadal, aby ste z rokovania stiahli bod 2 majetkovoprávnych záležitostí „ Dohoda 
o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva zimného štadióna „ s firmou INVEST KM 
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Michalovce. Dôvod je ten, že pri kúpe tribúny C na zimnom štadióne od Mesta Michalovce 
firma INVEST KM dňa 10.12.2015 pravdepodobne predložila nepravdivé čestné prehlásenie 
o nesplatených záväzkoch kupujúceho a jeho blízkych rodinných príslušníkov voči Mestu. 
Pravdivosť čestného prehlásenia teraz preverujú orgány činné v trestnom konaní. Ak sa indícia 
potvrdí, predaj tribúny C bude neplatný. Preto v tomto čase nie je dobré robiť ďalšie úkony s 
tribúnou C zimného štadióna. Vy ste vyššie uvedený bod 2 rokovania MsZ nestiahli a poslanci 
schválili uznesenie o Dohode.  
Pán primátor, toto uznesenie je pre Mesto nevýhodné a rizikové, preto Vás, vzhľadom na 
vyššie uvedené žiadam, aby ste ho nepodpísali. 
 
MUDr. František Farkaš 
Vážený pán primátor, interpelujem Vás vo veci potreby opravy rozpadnutého asfaltového 
povrchu prístupového chodníka k bočnému vchodu na polikliniku na Nám. osloboditeľov č.25. 
Jedná sa len o niekoľko m2, po ktorých denne prechádzajú stovky pacientov, väčšinou starší  
a menej mobilní na ambulancie a vo večerných hodinách na pohotovosť. Okrem estetického 
zlepšenia ide hlavne o bezpečnosť a odstránenie rizika úrazov. 
Za kladné vybavenie v mene pacientskej verejnosti vopred ďakujem. 
 
Mgr. Ján Várady 
 

1. Zatiaľ Mesto vo svojej filozofii parkovania áut viac podporuje výstavbu individuálnych 
garáži v malých lokalitách ešte voľných medziblokových priestorov. Oveľa efektívnejšie 
a účelnejšie je v dnešnej dobe nedostatku pozemkov a vhodných lokalít hľadať miesta, 
pozemky a finančnú podporu z fondov EÚ, Nórska, Japonska a i., ktoré  podporujú 
hromadné formy a spôsoby garážovania a parkovania v nadzemných a podzemných 
garážových parkovacích domoch.  Táto forma nevytvára veľké environmentálne 
záťaže, ba je aj ekonomickejšia a estetickejšia. Plánuje konkrétne  Mesto v budúcom 
období takéto zriadenia a pripravuje nové projekty? 

 
 

2. Neskoro na jar boli na Sídl. východ v okolí blokov B2, B3 vysadené nové mladé 
stromčeky, ktoré však nik nepolieval. Občas som ich so synom zavlažil, to však ale 
nestačilo, lebo boli vzdialené viac od blokov. Upozornil som kompetentných, že 
polievanie môžu vykonávať zamestnanci TaZS kropiacimi vozmi aj s pomocnými 
hadicami, tiež aj príslušníci hasičského zboru. Leto bolo nadpriemerne horúce. Všetky 
stromčeky vyschli, je to škoda aj finančná ale aj environmentálna a estetická. Bolo mi 
vysvetlené, že nebol dostatok vody ani na kropenie ciest, chodníkov, parkovísk a iných 
lokalít mesta. Viem poradiť, kde v Laborci je vody dosť. 

 
3. Občania mesta sa ma pýtajú, čo vykonalo Mesto v oblasti výstavby aj budovania 

lacnejších – nízko nákladových bytov – tzv. nájomných – štartovacích bytov. Štátny 
fond rozvoja bývania podporuje takéto formy bývania a dajú sa získať sponzorské 
dotácie aj od väčších zamestnávateľov – firiem v meste a okrese. Sú tu aj nevyužité 
dubiózne chátrajúce objekty, či už vo vlastníctve mesta, štátu, kraja (VÚC), napr. 
budova bývalého štátneho veterinárneho, internát býv. SPTŠ- SPOŠ, býv. budova CVČ, 
bývalá budova – internát SOU – stavebného, aj SOU strojárskeho a elektrotechnického. 
Vzájomnou výmenou – zámenou budov a pozemkov sa dajú takéto problémy riešiť. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mnohé vami spomínané budovy majú svojich vlastníkov, ktorí majú s nimi konkrétne záujmy. 
TaZS zabezpečujú zalievanie v hlavnej mestskej zóne. Nejde tu ani tak o vodu ako o techniku. 
K parkovacím domom – k tomu by vedel povedať Ing. Bobík, ako bol prijatý na Sídl. východ 
prvý parkovací dom „ s akým nadšením“. Písali sa proti nim petície. Neznamená to, že 
v budúcnosti sa to nedá riešiť. Sme na konci volebného obdobia, je treba sa na to pýtať 
kandidátov na primátora a poslancov, či uvažujú v tomto smere niečo robiť. Do 10. novembra 
nie. 
 

4. Písomná interpelácia:  Interpelujem ved. odb. soc. vecí Ing. Jána Jasovského a PhDr. 
Zlatušu Popaďákovú ako riaditeľku MDS a ZOS v problematike nadmerného tepelného 
zaťaženia klientov – ZOS, pretože je narušená bytová pohoda, pokoj , oddych a spánok 
klientov. Tiež je ohrozovaný aj zdravotný stav ŤZP klientov. Vysoké teploty, neustály 
prievan a  vetraním prievanom aj neustály hluk z Ul. Jána Hollého aj blízkej veľkej 
svetelnej križovatky, spôsobujú insomniu a iné neurologické problémy. Tieto sú potom 
riešené medikamentózne, čo opäť znižuje imunitu a kondíciu klientov. Žiadam aj 
príslušnú komisiu MsZ, aby sa týmto problémom  zaoberala a našla potrebné riešenie 
(izolácie stropov, balkónové markízy, resp. klimatizačné zariadenia aspoň na 
chodbách). 

 
5. Písomná interpelácia: Interpelujem primátora mesta a ved. odb. školstva, mládeže 

a športu ohľadom dokončenia rekonštrukcie 3. ZŠ, ktorá je v procese opráv už vyše 
troch rokov. Veľa sa už urobilo, avšak ešte dosť je potrebné spraviť – dokončiť.  
Dokončiť treba fasádu a jej zateplenie na bočných stranách aj zadnej strane hlavnej 
budovy, ďalej samostatne stojacej budovy bývalých školských dielní, spojovaciu 
chodbu k telocvični, samostatne stojacu budovu ŠJ a ŠKD. Tiež je potrebné, či sa 
osamotene stojaca budova bývalej plynovej kotolne bude rekonštruovať, alebo je 
výhodnejšie ju asanovať. Bolo by vhodné vypracovať projekt rekonštrukcie ihrísk 
a atletickej dráhy. V posledných rokoch sa v areáli 3. ŽS vyrúbalo najmenej 20 ks 
starších prerastených stromov. Bolo by vhodné ich nahradiť kvalitnými drevinami, 
avšak nie alergénom a príliš rýchlo rastúcich mäkkých drevín. 

 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

1. Interpelujem pána primátora, aby sa verejné zhromaždenia obyvateľov mesta využili 
aj na propagáciu separácie odpadu, aby TaZS mesta Michalovce zobrali so sebou 
farebné vrecia na triedenie odpadu. O tomto navrhujem, aby občania boli informovaní 
prostredníctvom novín Michalovčan, že bude možnosť dobrať si vrecia na triedenie 
odpadu na týchto zhromaždeniach. 

 
2. Medzi občanmi boli veľmi pozitívne prijaté ohlasy na vybudovanie nových detských 

ihrísk. Prvé – pilotné ihrisko vybudované na nám. Slobody však na mnohých miestach 
povrchu vykazuje znaky poškodenia. Na tomto ihrisku už bola uplatnená reklamácia, 
chcem sa opýtať, či Mesto opätovne požiadalo o opravu. Realizácia ihriska bola 
vykonávaná za nevhodných klimatických podmienok v jarných mesiacoch počas dažďa 
aj sneženia.  
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Na to vám skôr odpovie náčelník MsP. Ide tu ani nie tak o reklamáciu – dodávateľské problémy 
a problémy s materiálmi, hoci na začiatku sa to tak javilo. Dnes registrujeme v tejto zóne 
zvýšený pohyb obyvateľov, ktorí niečo oslavujú a v neskorých hodinách musí voči nim 
zasahovať MsP. Dochádza tak k poškodeniu jednotlivých detských prvkov. Je nutné skôr zvýšiť 
stráženie. Uvítali by sme keby majiteľ, resp. prenajímateľ zvážil komu tieto priestory bude 
ponúkať na zábavy. V tom je problém. 
Budeme radi keď aj vy prispejete k osvete triedenia TKO. TaZS určite tento priestor využijú. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
K zmienenému detskému ihrisku. Obhajovali ste p. primátor, že niekto si kupuje prémiové 
auto a niekto si kupuje lacnejšie auto. Tak ste obhajovali uvedené detské ihrisko. Hneď po 
prvých intenzívnejších mrazoch musela nastať oprava tohto ihriska. Takže až také prémiové 
nebolo za tých 22 tis. €. A teraz sa vyhovárate na oslavujúcich ľudí. Je to úbohé. Detské ihrisko 
bolo predražené, je na nič a v nevhodnej lokalite. Za takéto peniaze sa malo detské ihrisko 
stavať v medzi blokových priestoroch. Toto ihrisko nebolo ani Mercedes, ani Audi, ale obyčajný 
trabant. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Toto ihrisko bolo Mercedens, bolo Audi, čo potvrdzujú to deti aj rodičia. Je celý rad pozitívnych 
reakcií. Vám to nevyhovuje z vašich dôvodov. Realita je taká, že došlo aj k tomu, že 
dodávateľské dielo malo chyby, uplatnili sme si reklamáciu. Dnes je realita taká o akej 
hovoríme. 
 
      
PhDr. Jana Cibereová – písomná interpelácia 
Obyvatelia Sídl. východ, Ul. moskovská žiadajú mestskú políciu, aby častejšie kontrolovala 
okolie predajne Jednota a parkoviska pred ňou z dôvodu znečisťovania priestorov našimi 
spoluobčanmi. Vysedávajú tam celý deň a odhadzujú odpadky všade, len nie do koša. 
 
 
Ing. Jozef Horňák – písomná interpelácia 
Občania z Ul. topolianskej žiadajú TaZS mesta Michalovce o akútne riešenie vyčistenia 
náletových drevín v zákrute pri výjazde z Michaloviec na Ul. topoliansku po pravej strane 
z bezpečnostných dôvodov. Dreviny bránia vo výhľade obyvateľom pri výjazde z vlastných 
domov, pričom v tesnej blízkosti je tiež odbočka k obchodnému centru Merkury Market. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

BOD č. 20 
Záver 
 

Primátor mesta Viliam ZAHORČÁK poďakoval všetkým prítomným za účasť a aktívne 
vystúpenia na tomto zasadnutí.  

 
S konštatovaním, že posledné pracovné  zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 2. 

októbra 2018 a slávnostné MsZ 5. októbra 2018, ukončil XXIII.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednosta MsÚ:                                                                                             Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                        Viliam ZAHORČÁK 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:    
 
1. MUDr. Pavol Kuchta 

 
2. PhDr. Jana Cibereová 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ 
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