
 

MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  48 
 
 

K bodu:  VYHODNOTENIE ROZPOČTU A PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI TaZS  
                MESTA MICHALOVCE ZA 1. POLROK 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Vyhodnotenie rozpočtu 
a podnikateľskej činnosti TaZS mesta Michalovce za 1. polrok 2019 na rokovanie MsZ 
Michalovce v mesiaci august 2019. 
        Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
        T: august 2019 
 
 
 
   
         
 
 
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 
 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  49 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE  
                NA ROK 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Návrh na 2. zmenu 
rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019 na rokovanie MsZ Michalovce v mesiaci august 
2019. 
        Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
        T: august 2019 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 
 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  50 
 
 

K bodu:  VYHODNOTENIE ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE ZA I. POLROK 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Vyhodnotenie rozpočtu MsKS 
Michalovce za I. polrok 2019 na zasadnutie MsZ Michalovce. 
 
       Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
       T: august 2019 
 
 
   
         
 
 
 
 
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  51 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA II. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Návrh na II. zmenu rozpočtu 
MsKS Michalovce na rok 2019 na zasadnutie MsZ Michalovce. 
 

Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
       T: august 2019 
 
 
   
 
         
 
 
 
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  52 
 
 

K bodu:  MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE  
                ZA I. POLROK 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
Ing. Oľge Bereznaninovej, vedúcej FO predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu Mesta 
Michalovce za I. polrok 2019 na rokovanie MsZ Michalovce. 
 
      Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
      T: august 2019 
 
 
 
 
 
   
         
 
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  53 
 
 

K bodu:  ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 5  
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
Ing. Oľge Bereznaninovej, vedúcej FO predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2019 
rozpočtovým opatrením č. 5 na rokovanie MsZ Michalovce. 
 
      Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
      T: august 2019 
 
 
 
 
   
 
 
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  54 
 
 

K bodu:  INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI SLUŽBY  
                MESTA MICHALOVCE, S.R.O. V ROKU 2018 
       INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI  
                TV MISTRAL, S.R.O. MICHALOVCE V ROKU 2018 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      

- primátorovi mesta Michalovce, vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia 
SMM, s.r.o., predložiť Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Služby mesta 
Michalovce, s.r.o. v roku 2018 na najbližšie rokovanie MsZ Michalovce. 

- primátorovi mesta Michalovce, vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia TV 
MISTRAL, s.r.o. Michalovce, predložiť informatívnu správu o hospodárení spoločnosti 
TV  MISTRAL, s.r.o. v roku 2018 na najbližšie rokovanie MsZ Michalovce. 

 
Z: primátor mesta 
T: august 2019 
 
 
 

 
 
 
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 



 
MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 

                    
 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  55 
 
 

K bodu:   NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV Č. 7 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA  
      MICHALOVCE 

- NÁVRH RIEŠENIA 
- NÁVRH DODATKU Č. 7 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA 

MICHALOVCE Č.107/2008, KTORÝM SA VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ 
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA MICHALOVCE 

 
Mestská rada v Michalovciach 
 
a) p r e r o k o v a l a  

1. Návrh Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce  
2. Návrh dodatku č. 7 Všeobecne záväzného nariadeniu č. 107/2008, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu mesta Michalovce 
b)          o d p o r ú č a     

vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ: 
Predložiť návrh Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce a návrh Dodatku č. 
7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 107/2008, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu mesta Michalovce, na rokovanie mestského zastupiteľstva za 
predpokladu, že pozemky v lokalite 07/12 nie sú zaťažené ťarchou.   

       Z: Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
       T: august 2019 
  

      
 
           
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  56 
 
 

K bodu:  INFORMATÍVNA SPRÁVA O BUDOVANÍ DETSKÝCH IHIRÍSK NA  
                VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V MESTE MICHALOVCE 
 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
1 .  B e r i e  n a  v e d o m i e  

Informatívnu správu o budovaní detských ihrísk na verejných priestranstvách v meste 
Michalovce. 

 
2. O d p o r ú č a 

ved. odboru V,ŽPaMR pripraviť a predložiť do MsR a MsZ Koncepciu budovania a úpravy 
detských ihrísk v meste Michalovce na obdobie rokov 2020 – 2022 po schválení príslušných 
právnych noriem. 

 
      Z: Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
      T: rok 2020 
 
 
 
 
   
 
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  57 
 
 

K bodu:  SPRÁVA O ČINNOSTI MAD V MESTE MICHALOVCE 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
Ing. Anne Mrázovej, vedúcej odboru výstavby, ŽPaMR predložiť správu o činnosti MAD 
v meste Michalovce na najbližšie rokovanie MsZ Michalovce. 
 
      Z: Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
      T: august 2019 
 
 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  58 
 
 

K bodu:  PRENÁJOM MAJETKU, VECNÉ BREMENÁ A INÉ MAJETKOVÉ  
                ZÁLEŽITOSTI 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
1. B e r i e  n a  v e d o m i e :   

Správu z rokovania Komisie majetkovej. 
 

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

2.1   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  
E-KN p.č. 1000/2, evidovanom na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce(v celkovej dĺžke  vodovodnej prípojky cca -  5,5 m, kanalizačnej prípojky  
cca – 6,2 m a plynovej prípojky cca – 3,7 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 dané pozemky realizované v rámci stavby: 
„Novostavba rodinného domu Topolianska ulica Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 519, k.ú. 
Topoľany, s JUDr. Marcelom Petraničom, Pozdišovce 79, 72 01 Pozdišovce, 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 inžinierskych sietí, alebo 
ich častí), 

2.2   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, 
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky 



cca – 4,1 m a plynovej prípojky cca – 6,4 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 dané pozemky realizované v rámci stavby: „IBV – Tehelné pole – II. etapa, 
rodinný dom 30 - novostavba“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, 
ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/226, k.ú. Michalovce,  
s Martinom Magurom, Vinné 3057, 072 31 Vinné, 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 inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.3  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej, 
vodovodnej a NN elektrickej prípojky na pozemku, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  
E-KN p.č. 1000/2, evidovaný na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca – 15,3 m, vodovodnej prípojky  
cca – 4,9 m a NN elektrickej prípojky cca 18,2 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 dané pozemky realizované v rámci stavby: 
„NOVOSTAVBA RD“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude 
postavený na parcele registra C-KN p.č. 524,k.ú. Topoľany, s Ing. Martinom Burinským 
a Melániou Burinskou, Topolianska 6728/203, 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 žiadateľov v prípade uloženia, 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 inžinierskych sietí, alebo 
ich častí),  

2.4   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, 
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN elektrickej prípojky na pozemku, vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN 
p.č. 5308, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom  
je Mesto Michalovce (v celkovej predpokladanej dĺžke vodovodnej prípojky cca -  1,6 m, 
kanalizačnej prípojky cca – 3,3 m, plynovej prípojky cca – 10,5 m a NN elektrickej prípojky cca – 
12 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 dané pozemky realizované 
v rámci stavby: „PENZIÓN - NOVOSTAVBA“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby 
penziónu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1865/1, k.ú. Michalovce, so 
spoločnosťou M & A Group, s.r.o., Záhradná 21, 075 01 Trebišov, IČO: 46 291 946, 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 inžinierskych sietí, alebo 
ich častí), 

2.5   schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
kanalizačnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 1838/1, evidovaný  
na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke  
kanalizačnej prípojky cca – 3 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 dané pozemky realizované v rámci stavby: „Rodinný dom“ a ktoré budú slúžiť 
pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 
1838/282, k.ú. Michalovce, s Tomášom a Martinou Šamu, SNP 843/85, 078 01 Sečovce 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 žiadateľov v prípade uloženia, 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 
inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.6  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN elektrickej prípojky na pozemkoch vedených  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN 
p.č. 1837/175, pozemok parcela registra C-KN p.č. 1838/4, evidovaným na LV 5157, k.ú. 
Michalovce a pozemku parcela registra E-KN p.č. 6400/1, evidovanom na LV 6438, k.ú. 
Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce,  (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 
-  8 m, kanalizačnej prípojky cca – 4 m, plynovej prípojky cca – 9 m a NN elektrickej prípojky  cca 
– 6 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 dané pozemky realizované 
v rámci stavby: „Michalovce, Ul. agátová – rozšírenie inžinierskych sietí“, ktoré budú slúžiť pre 
napojenie lokality nachádzajúcej sa na parcelách registra C-KN p.č. 1297/12,  
C-KN p.č. 1512/6, C-KN p.č. 1838/148, evidovaných na LV 6606, k.ú. Michalovce a parcele 
registra C-KN p.č. 1297/24, evidovanej na LV 8257, na ktorých je plánovaná individuálna bytová 
výstavba, so spoločnosťou  AHA, s.r.o. Košice, Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce, IČO: 
31 708 765 a Ing. Štefanom Peštom , SNP 40/A,  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 žiadateľov v prípade uloženia, 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 inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.7  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN a plynovej prípojky na pozemku vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra  
E-KN p.č. 9468,  evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce,  (v celkovej dĺžke prípojok IS spolu cca – 21,5 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, realizované v rámci stavby: 
„Nákupné centrum – stavebné úpravy a zmena účelu využitia“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
objektu a areálu nákupného centra, ktoré bude postavené na parcelách registra C-KN p.č. 
3950/6, C-KN p.č. 3951/13, C-KN p.č. 3951/14, C-KN p.č. 3951/15, C-KN p.č. 3951/16, C-KN p.č. 
3951/22, C-KN p.č. 3951/37, C-KN p.č. 3951/39, evidovaných na LV 10749, k.ú. Michalovce, so 
spoločnosťou  Z.O.A. s.r.o., Jovsa 288, 072 32 Jovsa, IČO: 36 213 292, 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 inžinierskych sietí, alebo ich častí, 

2.8  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej, 
elektrickej NN siete, splaškovej a dažďovej kanalizácie na pozemkoch parcela registra C-KN p.č. 
227, C-KN p.č. 229/1, evidovaným na LV 5157, k.ú. Stráňany a pozemku parcela registra E-KN 
p.č. 9389/1, evidovanom na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce  
(v celkovej dĺžke vodovodnej siete cca -  50 m, NN elektrickej siete cca –  50 m,  splaškovej 
kanalizácie cca – 80 m, dažďovej kanalizácie cca – 90 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 dané pozemky, realizované v rámci stavby: „Komunikácie Vinianska cesta“. 
Inžinierske siete budú slúžiť pre napojenie  pripravovanej ulice, na ktorej je plánovaná výstavba 
RD, ktoré budú postavené na parcelách registra C-KN, p.č. 230/2, 230/13, 230/14, 230/15, 
230/16, 230/17, 230/18, 230/19, 230/20, 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25, C-KN p.č. 
192, C-KN p.č. 181/1, C-KN p.č. 180/1 a parcelách registra E-KN p.č. 3251, E-KN p.č. 3252,  
E-KN p.č. 3253, k.ú. Stráňany. Vecné bremeno na uložené inžinierske siete a právo prechodu 
a prejazdu cez parcely Mesta bude zriadené v prospech investorov:  
Bc. Zlatice Mihálikovej, Užhorodská 175/19, 071 01 Michalovce, Zlaty Tkáčovej,  
Senné 126, 071 13 Senné a Beáty Piľovej, Senné 126, 071 13 Senné, 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 žiadateľov v prípade uloženia, 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 inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.9  schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, kanalizačnej a NN elektrickej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  
E-KN p.č. 550/1, evidovaný na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke  vodovodnej prípojky cca -  4,3 m, kanalizačnej prípojky  
cca – 6,3 m a NN elektrickej prípojky cca – 1,3 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 dané pozemky realizované v rámci stavby: 
„RODINNÝ DOM“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude 
postavený na parcele registra C-KN p.č. 70 a parcele registra C-KN p.č. 71,  k.ú. Vrbovec s Pavlom 
Borkom, Margarétová 5,  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 inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

2.10 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej, plynovej a  elektrickej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 5293, evidovaný 
na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce  
(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca -  15 m, plynovej prípojky cca – 3,5 m a elektrickej 
prípojky cca – 23 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 dané 
pozemky, realizované v rámci stavby: „Zmena administratívnej budovy na polyfunkčnú budovu 
– Ul. T.J.Moussona – stavebné úpravy a nadstavba“, ktoré budú slúžiť pre napojenie objektu 
nachádzajúceho sa na parcele registra C-KN p.č. 1647/2, k.ú. Michalovce  
so spoločnosťou  Real Group, s.r.o., Močarianska 3, 071 01 Michalovce,  
IČO: 50 677 217, 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 inžinierskych 
sietí, alebo ich častí), 

2.11 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(elektrickej NN prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 5347/5,  
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce  
(v celkovej dĺžke elektrickej NN prípojky – cca 21 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: „Fitness centrum R + R“, ktoré budú slúžiť pre 
napojenie parcely registra C-KN p.č. 4679/1, k.ú. Michalovce a novostavby polyfunkčného 
objektu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 4679/6, k.ú. Michalovce s Bc. 
Martinom Rakovským, R+R Ladies Fitness, Štefana Tučeka 6583/19, 071 01 Michalovce,  
IČO:46 173 331, 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 elektrickej NN prípojky, alebo jej častí), 

2.12 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  
vodovodnej prípojky na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
odbore ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 1080/2, evidovaný  
na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke 
vodovodnej prípojky cca - 28,7 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 dané pozemky, realizované v rámci stavby: 
„Budova obchodu a služieb“, ktoré budú slúžiť pre napojenie existujúceho objektu postaveného 
na parcele registra C-KN p.č. 1074 a priľahlého areálu stojaceho na parcelách registra „C“ 
katastra nehnuteľností,  p.č. 1072/1, p.č.1072/2, p.č. 1072/3, p.č. 1075/1  evidovaných na LV 
6777, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou  CENTRALINVEST, spol. s. r. o. Michalovce,  
Nám. Osloboditeľov 51, 071 01 Michalovce, IČO: 31 676 332, 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 
vodovodnej prípojky 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 ich 
častí), 

2.13 schváliť zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:  
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným úradom 

Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to: 
• pozemok registra C-KN na Ul. M. Rázusa: 

 p.č. 3036/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 34 863 m2, do výmery 400 m2,  
• pozemky registra C-KN na Ul. A.I. Dobrianskeho:  

 p.č. 2491, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 454 m2, 
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným úradom 

Michalovce na Liste vlastníctva číslo 90, a to: 
• pozemky registra C-KN na Ul. A.I. Dobrianskeho: 

 p.č. 2492, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 29 m2 
 p.č. 2493, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 598 m2. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 
 
 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  59 
 
 

K bodu:  MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 

I. O d p o r ú č a :  
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným 
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady: 

1. schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvorených 
pozemkov C-KN p.č. 580/4 o výmere 11 m2, druh pozemku zastavaná plocha a p.č. 580/5 o výmere 
19 m2, druh pozemku zastavaná plocha, k.ú. Topoľany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu 
14328810-31/2017, zo dňa 13.7.2017, pre Jána Bátovského, rodeného Bátovského, bytom Ul. 
topolianska 220, Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 13,50 €/m2, t.j. spolu vo výške 405 €.. 

2. schváliť prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj pozemku C-KN, p.č. 
3374, , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 71 m2, ktorý je evidovaný Okresným 
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec 
Michalovce, okres Michalovce, pre Ing. Michala Barnu, rodeného Barnu a Vieru Barnovú, rodenú 
Horňákovú, Ul. okružná 1298/62, Michalovce za kúpnu cenu vo výške 40 €/m2, t.j. celkom 2840 €. 

3. schváliť odpredaj pozemkov registra C-KN:  
− p.č. 914/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 m2,   
− p.č. 914/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 m2,  
− p.č. 914/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 11 m2,   
− p.č. 914/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2,   
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce takto: 

− p.č. 914/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 m2,  pre vlastníka stavby 
súp.č. 3920, Eduard Činčár, rodený Činčár, bytom Staré nábrežie 2, Michalovce, 

− p.č. 914/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 m2, pre vlastníka stavby 
súp. č. 5705, LEKÁREŇ FARMÁCIA Michalovce, s.r.o., Nám. osloboditeľov 914/15, Michalovce, 
IČO 36600229 

− p.č. 914/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 11 m2,  pre vlastníka stavby 
súp. č. 5702, Stanko Michal rodený Stanko a Lucia Stanková, rodená Štofová, bytom Pribinova 
2237/20, Michalovce 

− p.č. 914/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 20 m2, do podielového 



spoluvlastníctva pre vlastníkov stavby súp. č. 5763: 
 Ing. Ján Sabol rodený Sabol, bytom Ul. J. Hollého 83, Michalovce, s výškou podielu 9/20 

z celku, 
 Ing. Igor Šoltinský, rodený Šoltinský, bytom Ul. Štefánikova č. 64, Michalovce, s výškou 

podielu 9/20 z celku, 
 Štefan Laurinčík, rodený Laurinčík, bytom Ul. P. Jilemnického 91, Michalovce, s výškou 

podielu 1/10 z celku,  
za jednotkovú cenu 45,72 €/m2.. 

4. schváliť odpredaj pozemkov registra E-KN: 
− p.č. 1099, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 73 m2, 
− p.č. 1100, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 52 m2, 
ktoré sú evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 
6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pre vlastníka stavby súp. č. 1148, 
Renátu Jenischovú rodenú Kováčovú, bytom Ul. Fr. Kráľa 1148/44, Michalovce, za jednotkovú cenu 
19,58 €/m2, so splatnosťou kúpnej ceny do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej 
zmluvy. 

5. schváliť v garážovej lokalite na  Ul. kpt. Nálepku, odpredaj podielu 1/17 z pozemku C-KN p.č. 757/4, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 218 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom 
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 10176, za jednotkovú cenu 0,0331 €/m2 
(pozemok medzigarážových priestorov), do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže súp. č. 5195, 
MUDr. Evu Brindzákovú, rodenú Timkovú, Ul. kpt. Nálepku 1065/6, Michalovce.  

6. schváliť spôsob prevodu spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 5367/2 o výmere 
15 m2 a p.č.  5367/3 o výmere 5 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 
10718966-20/2018, zo dňa 29.11.2018, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

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

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

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

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

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 300 €, 

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

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý 



návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 
Občianskeho zákonníka, účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou 
v obchodnej verejnej súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
7. schváliť spôsob prevodu pozemku C-KN p.č. 2859/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 86 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou 
súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

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

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

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

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

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 500 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    500 € 
sa mu nevracia, 

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

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

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
8. schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4645/108,  druh pozemku zastavané 

plochy,  výmera 215 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-
49/2017, zo dňa 25.9.2017, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,  
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

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

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

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



kompenzáciu vynaložených nákladov, 
− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke 

osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom, 
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane jeho 
organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu v právnických 
osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 300 €, 

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

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

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

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
9. schváliť spôsob prevodu pozemku registra E-KN p.č. 1522/1, druh pozemku orná pôda, výmera 

1679 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou 
súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

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

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

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

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

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 500 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    500 € 
sa mu nevracia, 

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



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

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
10. schváliť spôsob prevodu pozemku C-KN p.č. 893/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 43 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou 
súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie a v takomto 

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

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

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

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

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 300 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422 
3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v 
prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 300 €, 

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

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

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

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť súťaž. 
11. schváliť podanie žiadosti o prevod pozemkov: 

A) evidovaných Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6538 v k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 8318/1, druh pozemku orná pôda, výmera 11408 m2,   
− E-KN p.č. 8319/1, druh pozemku orná pôda, výmera 478 m2,   
− E-KN p.č. 8321/1, druh pozemku orná pôda, výmera 15787 m2,  
ktoré sú zastavané miestnymi komunikáciami na Ul. J. Kollára, Ul. S. Chalupku a Mestským 
cintorínom na Ul. J. Kollára s priľahlými parkovacími plochami,  

− E-KN p.č. 6377/1, druh pozemku orná pôda, výmera 3011 m2, na ktorom sa nachádzajú 
inžinierske siete, tvoriace súčasť miestnej komunikácie Ul. J.A. Gagarina v Michalovciach 
a chodník na Ul. P.O. Hviezdoslava v Michalovciach, 

− E-KN p.č. 6380, druh pozemku ostatná plocha, výmera 35 m2, 
− E-KN p.č. 6386/4, druh pozemku orná pôda, výmera 16 m2,  



− E-KN p.č. 6389/3, druh pozemku orná pôda, výmera 93 m2,  
na ktorých sa nachádzajú inžinierske siete, tvoriace súčasť miestnej komunikácie Ul. J.A. 
Gagarina v Michalovciach, 

− E-KN p.č. 6375/1, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 8605 m2,  
− E-KN p.č. 6375/3, druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 855 m2, 
− E-KN p.č. 6376, druh pozemku orná pôda, výmera 34537 m2,  
− E-KN p.č. 6377/3, druh pozemku orná pôda, výmera 7241 m2, 
− E-KN p.č. 6377/7, druh pozemku orná pôda, výmera 719 m2, 
− E-KN p.č. 6377/8, druh pozemku orná pôda, výmera 706 m2, 
pre budúcu stavbu vo verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok 
Michalovce, 

B) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6832 v k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 9544/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 2366 m2,  ktorý je zastavaný 

stavbou Mestskej športovej haly na Ul. športovej č. 3830/31, Michalovce,  
C) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5874 v k.ú. 

Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− C-KN p.č. 1005/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1824 m2,  ktorý je 

zastavaný areálom futbalového štadióna na Ul. jarnej č. 6221, Michalovce,  
D) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5887 v k.ú. 

Močarany, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 677/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 11987 m2,  ktorý je sčasti zastavaný 

chodníkom a pre budúcu stavbu vo verejnom záujme, pripravovanú za účelom 
dobudovania chodníkov vrátane príslušenstva v predmetnej lokalite Ul. močarianskej,  

E) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 9714 v k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− C-KN p.č. 1309/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1042 m2, pre 

budúcu stavbu vo verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok 
Michalovce,  

F) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6540 v k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− C-KN p.č. 1276/1, druh pozemku lesný pozemok, výmera 70731 m2,  
− C-KN p.č. 1276/10, druh pozemku lesný pozemok, výmera 829 m2,  
− C-KN p.č. 1287/6, druh pozemku ovocný sad, výmera 182 m2,  
pre budúcu stavbu vo verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok 
Michalovce,  

G) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 8255 v k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 6383/5, druh pozemku orná pôda, výmera 1783 m2, pre budúcu stavbu vo 

verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok Michalovce,  
H) evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 8250 v k.ú. 

Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a to: 
− E-KN p.č. 6367/1, druh pozemku orná pôda, výmera 4136 m2, pre budúcu stavbu vo 

verejnom záujme, pripravovanú za účelom revitalizácie lokality Hrádok Michalovce. 
 

 

 



II. Odporúča MsZ schváliť zrušenie:  
uznesenia MsZ č. 287, dňa 18.6.2013, v časti, ktorou bol schválený spôsob prevodu 
novovytvoreného C-KN č. 893/4 o výmere 43 m2, v k.ú. Stráňany. 
 

III. Odporúča schváliť poverenie pre   
primátora mesta Viliama Zahorčáka podaním žiadostí u príslušných správcov (Slovenský 
pozemkový fond a Lesy SR), ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v bode I./11. 

 

IV. Odporúča splnomocniť  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1 – 5, 11. 

 

 T: 2019 
                Z: v texte      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 
 
 
 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  60 
 
 

K bodu:  ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ  
                PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU „ROZVOJ ELEKTRONICKÝCH  
                SLUŽIEB MESTA MICHALOVCE“ 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
RNDr. Jane Machovej, vedúcej odboru IaG predložiť predmetnú správu na rokovanie MsZ 
v Michalovciach. 
      Z: RNDr. Jana Machová, vedúce odboru IaG 
      T: august 2019 
 
 
   
         
 
 
 
 
 
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       Primátor 

 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  61 
 
 

K bodu:  KRITÉRIA PRE POSUDZOVANIE SÚLADU ŽIADOSTÍ POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH  
SLUŽIEB O FINANČNÝ PRÍSPEVOK PODĽA PAR. 78B ZÁKONA O SOCIÁLNYCH 
SLUŽBÁCH Č. 448/2008 Z.Z. S KOMUNITNÝM PLÁNOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
MESTA MICHALOVCE NA OBDOBIE 2018-2022 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
Ing. Jánovi Jasovskému, ved. odboru sociálnych vecí predložiť  Kritéria pre posudzovanie 
súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa par. 78 b Zákona 
o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta 
Michalovce na obdobie 2018-2022 na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach. 

Z: Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
      T: august 2019 
 

 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  62 
 
 

K bodu:  NÁVRH DODATKU Č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA  
                MICHALOVCE Č. 200/2018 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU  
                A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  
                ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE NA ROK 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť: Návrh Dodatku č.1 Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta  Michalovce č.200/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2019 na 
zasadnutie MsZ v Michalovciach. 

Z: Ing. Katarína Poláková, ved. odboru ŠkaŠ                                                                                      
T: august 2019 

 

 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  63 
 
 

K bodu:  NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE  
                O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ MESTA  
                MICHALOVCE 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o niektorých 
podmienkach držania psov na území mesta Michalovce na rokovanie MsZ v  Michalovciach. 
 
       Z: JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu 
       T: august 2019 
 
 
 
   
 
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  64 
 
 

K bodu:   SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL  
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
predložiť správu o výsledkoch kontrol na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
 
      Z: Ing. Marta Bobovníková,PhD. 
      T: august 2019 
 
 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  65 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÝCH OCENENÍ V ROKU 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
primátorovi mesta Michalovce p. Viliamovi Zahorčákovi predložiť Návrh na udelenie 
mestských ocenení v roku 2019 na rokovanie MsZ v Michalovciach. 
 
      Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta 
      T: august 2019 
 
 
 
 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  66 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA UDELENIE CENY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
o d p o r ú č a 
      
primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre Mgr. Vieru Džoganovú. 
 
 

Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta 
      T: august 2019 
 
 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  67 
 
 

K bodu:  INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY  
                MICHALOVCE ZA I. POLROK 2019 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
      
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za I. polrok 2019. 
 
 
 
 
 
 
   
         
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 
 
 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  68 
 
 

K bodu:  NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA VO VECI PORUŠENIA POVINNOSTI  
PODĽA ÚSTAVNÉHO ZÁKONA 357/2004 Z.Z. O OCHRANE VEREJNÉHO 
ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZNENÍ 
NESKORŠÍCH PREDPISOV 

 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
      
Návrh na začatie konania vo veci porušenia povinnosti podľa ústavného zákona 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
 
   
        
 
 
 
 
  
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 



MESTSKÁ  RADA  V  MICHALOVCIACH 
                    

 
 

U Z N E S E N I E 
 
 
 
zo dňa: 20. 8. 2019       číslo:  69 
 
 

K bodu:  NÁVRH PROGRAMU IV. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
                V  MICHALOVCIACH 
 
 
Mestská rada v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
      
 
návrh programu IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 
27.8.2019 o 9.00 hod. v MsKS Michalovce. 
 
 
   
        
 
 
 
 
  
        

                   Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor 

 
 
 
 
 
Overovateľ:  RNDr. Lýdia Sidivárová 

 


