
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 2 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady  
                Michalovce za január – február 2019 
 
 
 
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 Michalovce za január – február 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 
 
 
 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 3 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva  
                Michalovce za II. polrok 2018 
 
 
 
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 II. polrok 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 4 
 
 
K bodu:  Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na  

     XXIV. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 2. októbra 2018 
 
 
 
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 XXIV. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 2. októbra 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 5 
 
 
K bodu:  Správa o výsledkoch kontrol 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
správu o výsledkoch kontrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 6 
 
 
K bodu:  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 

1 .  B e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018. 
 

2. S c h v a ľ u j e  

2.1  V súlade s článkom 18c ods. 5 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom                     
znení odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej, PhD.  
za kvalitne  odvedenú prácu  vo výške 20 percent zo súčtu jej vyplatených platov za 
obdobie január až jún   roku 2018.   Odmena je  splatná v najbližšom výplatnom termíne 
zamestnávateľa. 

2.2 Ing.  Marte  Bobovníkovej, PhD.,  hlavnej kontrolórke   mesta  Michalovce  mesačnú 
odmenu vo výške 20 % mesačného platu. Mesačná odmena je schválená v súlade  
s článkom 18c ods. 5 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení od 
1.2.2019 a bude vyplácaná súčasne s mesačným platom určeným ako súčin 
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  a koeficientu podľa počtu 
obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky. Odmena, vrátane prislúchajúceho platu, je 
splatná vo výplatných termínoch zamestnávateľa Mesto Michalovce. 

 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
Overovatelia: 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 7 
 
 
K bodu:  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce  
                na I. polrok 2019 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 

a )  s c h v a ľ u j e  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2019. 
 

b) p o v e r u j e      
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 8 
 
 
K bodu:  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 179 z roku 2015 – Prevádzkový poriadok  

     pohrebísk mesta Michalovce 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 1 k VZN č. 179 z roku 2015, ktorým sa schváli Prevádzkový poriadok mesta 
Michalovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 9 
 
 
K bodu:  Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2019 - 2022 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2019 – 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 
 
 
 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 10 
 
 
K bodu:  Vyhodnotenie kultúrno -  osvetovej činnosti MsKS Michalovce  
                za rok 2018 a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2019 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2018 a Plán hlavných 
úloh MsKS Michalovce na rok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 11 
 
 
K bodu:  Návrh na vyjadrenie stanoviska obce k zaradeniu Súkromnej  
                materskej školy, Ul. okružná 46, Michalovce do siete škôl a školských  
                zariadení SR od školského roka 2020/2021 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
n e s ú h l a s í  
 
so zaradením Súkromnej materskej školy, Ul. okružná 46, Michalovce do siete škôl 
a školských zariadení SR od školského roka 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 12 
 
 
K bodu:  Plán revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích 
      plôch mesta Michalovce v r. 2019 - 2021 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
1. S c h v a ľ u j e  

Plán revitalizácie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na roky  2019 -   
2021.  

2. S p l n o m o c ň u j e   
Mestskú radu vykonávať prípadné zmeny v schválenom pláne revitalizácie existujúcich 
komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch v r. 2019 – 2021.   

3. B e r i e  n a  v e d o m i e  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov   
financovania. 

4. S c h v a ľ u j e  
Financovanie plánu revitalizácie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na 
roky  2019 – 2021 formou dodávateľského úveru: 
a) v r. 2019 do výšky 1,449 mil. € 
b) v r. 2020 do výšky 1,546 mil. € 
c) v r. 2021 do výšky 1,675 mil. €    

 

 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
Overovatelia: 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 13 
 
 
K bodu:  Rozpočtové opatrenie č. 1 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 32 375 633 € na  32 580 633 €, zvýšenie o 205 000  € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 29 026 175 € na 29 102 671 €, zvýšenie o  € 76 496 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 505 876 € na 2 504 391, zníženie o 1 485 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 455 384 € na 2 708 044 €, zvýšenie o 252 660 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 315 250 € na 440 891 €, zvýšenie o  

125 641 €  

6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 715 200 € 
 

                                              

 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo:  14 
 
 
K bodu:  Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
1. B e r i e  n a  v e d o m i e    

Správu z rokovania Komisie na prenájom majetku a Majetkovej komisie. 
2. S c h v a ľ u j e   
2.1 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej prípojky) 

a vybudovanie vjazdu pre motorové vozidlá na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom 
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 
9381/1,  k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom 
je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 1,5 m, ktorá bude 
spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi 
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007 a vybudovanie vjazdu pre motorové vozidlá 
(s celkovým záberom plochy z parcely registra E-KN p.č. 9381/1 cca 30 m2, ktorá bude 
spresnená geometrickým plánom) s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie 
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre 
uloženie podzemných inžinierskych sietí (vodovodnej prípojky) v rámci stavby: „Prípojka 
vody“ a vybudovanie vjazdu pre motorové vozidlá, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
parciel žiadateľa evidovaných na LV 2269 (C-KN p.č. 4923/17, C-KN p.č. 4923/18, C-KN 
p.č. 4924/3) a LV 10713 (E-KN p.č. 7519/1, E-KN p.č. 7519/2, E-KN p.č. 7519/3)  na rozvod 
verejného vodovodu a verejnú komunikáciu s Ing. Martinom Jankom, Ul. Masarykova 
102, 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, výmeny, opráv, údržby a rekonštrukcie 
vodovodnej prípojky a výstavby a údržby vjazdu pre motorové vozidlá 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 a vjazdu pre motorové 
vozidlá, alebo ich častí), 



2.2 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(vodovodnej a kanalizačnej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 9389/1, 
k.ú. Stráňany,  vedeného na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 3,3 m a v celkovej dĺžke 
kanalizačnej prípojky – cca 1,2 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 daný pozemok v rámci stavby: 
„MICHALOVCE-RODINNÝ DOM“, ktoré budú slúžiť pre pripojenie novostavby rodinného 
domu, ktorý bude postavený na parcele  registra C-KN p.č. 559/4, k.ú. Stráňany, 
evidovanej na LV 7432 s Luciou Frankovou, Ul. M.Rázusa 1848/2, 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, 

2.3 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (pripojovacieho 
plynovodu, NN elektrickej prípojky, vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou a 
vonkajšej kanalizácie) na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 9385, 
parcela registra E-KN p.č. 9482, k.ú. Michalovce,  evidovaných na LV 6438, k.ú. 
Michalovce a na pozemku parcela registra C-KN p.č. 5325, parcela registra C-KN 
p.č.2859/3, parcela registra C-KN p.č. 2859/9, k.ú. Michalovce,  evidovaných na LV 5157, 
k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke  
pripojovacieho plynovodu – cca 6,0 m, v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 27,3 
m, v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 11,7 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej 
prípojky – cca 10,3 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným 
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, spolu so zastavanou plochou vodomernej 
šachty cca 2 m2, 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 v rámci stavby: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT – ZÁHRADNÍCKE CENTRUM / 
NOVOSTAVBA, č.p. 2859/6, 2859/7, 2859/8“, ktoré budú slúžiť pre pripojenie stavby 
polyfunkčného objektu, ktorý bude postavený na parcele  registra C-KN p.č. 2859/6, C-
KN p.č. 2859/7, C-KN p.č. 2859/8 v k.ú. Michalovce,  
s Miroslavom Hanikom, Nižná Rybnica 156, 073 01 Nižná Rybnica,  
IČO: 43 549 306, 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, t.j. 
pripojovacieho plynovodu, NN elektrickej prípojky, vodovodnej prípojky s vodomernou 
šachtou a vonkajšej kanalizácie, alebo ich častí), 

2.4 zriadenie vecného bremena na inžinierske siete (vodovodnú, kanalizačnú a elektrickú 
NN prípojku) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 9464, k.ú. Michalovce, 
evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v 
dĺžke vodovodnej prípojky – cca 6 m, v dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 9 m a v dĺžke NN 
elektrickej prípojky – cca 31 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 v rámci stavby: „Budova 
pre obchod a administratívu“, ktoré budú slúžiť pre pripojenie novostavby objektu, ktorý 
bude postavený na parcele  registra C-KN p.č.  917/9, C-KN p.č.  917/10, C-KN p.č.  
917/11, C-KN p.č.  917/12, k.ú. Michalovce, vednými na LV 451 a LV 11100, s Ing. 
Imrichom Köverom, Ul. Mirka Nešpora 6283/2B, 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, 
výmeny, 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 jej 
pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka inžinierskych sietí, t.j. vodovodnej, kanalizačnej 
a elektrickej NN prípojky, alebo ich častí), 

2.5 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (STL plynovej 
prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 643, k.ú. Stráňany, 
evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorej vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej 
dĺžke STL plynovej prípojky – cca 10,4 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 v rámci stavby: „RODINNÝ 
DOM“, ktoré budú slúžiť pre pripojenie rodinného domu, ktorý je postavený na parcele  
registra C-KN p.č. 652/3, k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 6619, k.ú. Stráňany,  s Jozefom 
Denhartom, Liesková 29,  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, t. j. STL plynovej prípojky, alebo jej časti), 

2.6 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 registra  



C-KN p.č.5318, k.ú. Michalovce,  vedeného na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého 
vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 7 m,  
v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 6,5 m  a v celkovej dĺžke NN elektrickej  
prípojky – cca 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 daný pozemok v rámci stavby: „MICHALOVCE-RODINNÝ DOM T“, 
ktoré budú slúžiť pre pripojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na 
parcele  registra C-KN p.č. 2486 a parcele registra C-KN p.č.2487/1, k.ú. Michalovce, 
evidovaných na LV 3825, k.ú. Michalovce, s Júliusom Thúrom, Lekárovce 388, 072 54 
Lekárovce, 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 prípojky a NN elektrickej prípojky, alebo ich častí), 

2.7 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(vodovodnej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 3318 a pozemok 
registra C-KN p.č. 3359/1, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 9 
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 v rámci stavby: „Bytový dom“, ktoré budú slúžiť pre napájanie existujúceho 
objektu, stojaceho  na parcele C-KN p.č.3267/24 v k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 
11107, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou PRAMO s.r.o., Komenského 1331/12, 071 01 
Michalovce, IČO: 317 17 969, 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), 

2.8 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(kanalizačnej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 1248/7, k.ú. 
Michalovce, evidovanej na LV 90, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce, (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 2,5 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: „Izolovaný rodinný dom“, ktoré budú slúžiť pre pripojenie novostavby rodinného 
domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1248/30, k.ú. Michalovce, 
evidovanej na LV 10073, k.ú. Michalovce, s Petrom Kováčikom, Masarykova 1343/96, 
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 kanalizačnej prípojky, 
alebo jej častí), 

2.9 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(kanalizačnej prípojky, vrátane jednej kanalizačnej šachty) na pozemku Mesta, vedenom 
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN 
p.č. 1864/8, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého 
vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke prípojky cca 15 m, ktorá bude 
spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi 
vedenia, vrátane jednej kanalizačnej šachty (s celkovým záberom zastavanej plochy cca 
2m2, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) 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: „Prípojka 
kanalizácie“, ktoré budú slúžiť pre napojenie  existujúceho objektu stojaceho na parcele 
registra C-KN p.č. 2249, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 9882, k.ú. Michalovce, so 
Simonou Knežovou, K. Kuzmányho 18, 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 a kanalizačnej šachty technologicky prekonané bez ich 
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie 
tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej 
pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej prípojky s príslušenstvom, alebo ich 
častí), 

2.10 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(kanalizačnej a NN elektrickej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom 
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 1701/1 
a pozemok registra C-KN p.č. 29, k.ú. Stráňany, evidované na LV 5157, k.ú. Stráňany, 
ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca  
3 m  a v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 24 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, ktoré budú 
slúžiť pre napojenie prístavby rodinného domu, ktorá bude postavená na parcele 
registra C-KN p.č. 50/1 v k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 6247, k.ú. Stráňany s Milanom 
Valkovičom a Valériou Valkovičovou,  Športová 23, 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 kanalizačnej prípojky a NN elektrickej prípojky, 
alebo ich častí), 

2.11 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 E-KN p.č. 9451/1,  
k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej NN prípojky – cca 18 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: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT R+R“, ktoré budú slúžiť pre pripojenie parcely registra 
C-KN p.č. 4679/14, k.ú. Michalovce a novostavby polyfunkčného objektu, ktorý bude 
postavený na parcele registra C-KN p.č. 4679/13, k.ú. Michalovce, evidovaných  
na LV 10750, k.ú. Michalovce, s Bc. Martinom Rakovským, R+R Ladies Fitness,  
Gen. Petrova 24, 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 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí  
(vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou) na pozemku Mesta, vedenom na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 
2859/4, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce a pozemok registra E-
KN p.č. 9490, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, ktorých vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 21 m, ktorá bude spresnená 
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, 
spolu s uložením vodomernej šachty, ktorej predpokladaný záber zastavanej plochy z 
parcely C-KN p.č. 2859/4, je cca 2 m2  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 v rámci stavby: „Michalovce – stavebné úpravy 
a rozšírenie bufetu“, ktoré budú slúžiť pre napájanie objektu, nachádzajúceho sa na 
parcele C-KN p.č. 2859/4, k.ú. Michalovce, s Ruslanou Senichovou, Lúčky 60, 072 34 
Lúčky, 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 
a vodomernej šachty 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 s vodomernou šachtou, alebo ich častí). Vecné bremeno sa zriaďuje 
do doby platnosti Nájomnej zmluvy číslo 679/2013/OHsM,  

2.13 zriadenie vecného bremena v prospech Slovenského futbalového zväzu, Tomášikova 
30C, Bratislava, na nehnuteľnostiach v evidencii katastra nehnuteľností, vedenej 
Okresným úradom Michalovce, evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, obec 
Michalovce, okres Michalovce, ako: 

a) pozemok C-KN p.č. 1241/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera   
   244 m2, 

b) pozemok C-KN p.č. 1242/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 10313 m2, 
c) pozemok C-KN p.č. 1242/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera  

  666 m2, 

d) pozemok C-KN p.č. 1245/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera  
  1492 m2, 

e) pozemok C-KN p.č. 1245/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 27943 m2, 
f) pozemok C-KN p.č. 1245/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera  

  115 m2, 

g) pozemok C-KN p.č. 1245/13, druh pozemku ostatná plocha, výmera 5585 m2, 
h) stavba súp. č. 5652, na pozemku C-KN p.č. 1245/1, druh stavby administratívna  

  budova, popis stavby administratívna budova a šatne futbalového štadióna, 

spočívajúceho v bezodplatnom užívaní (s výnimkou služieb spojených s užívaním 
priestorov) pre potreby štátnych športových reprezentácií Slovenskej republiky vo 
futbale (od mládežníckych kategórií až po seniorské) a na organizovanie športových 
súťaží, športových podujatí a športovania detí, žiakov a študentov v maximálnom počte 
10 stretnutí, resp. podujatí ročne. Podmienky užívania nehnuteľností a ich rozsah bude 
špecifikovaný v osobitnej zmluve o výpožičke uzatvorenej medzi oprávneným z vecného 
bremena a dlhodobým nájomcom, 

2.14 zaradenie do Zoznamu majetku určeného na odpredaj: 
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky evidované   
     Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to: 

 na Ul. Jaroslavskej pozemok C-KN p.č. 914/2, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, výmera 650 m2, do výmery cca 20 m2, 

 na Ul. Svätoplukovej pozemok C-KN p.č. 380/9, druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie, výmera 29 m2, 

− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky evidované  
      Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to: 

 na Ul. Fr. Kráľa: 
a) pozemok E-KN p.č. 1099, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 73 m2, 
b) pozemok E-KN p.č. 1100, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 



výmera 52 m2, 
 na Ul. P.I. Čajkovského pozemok E-KN p.č. 9588/2, druh pozemku ostatná plocha, 

výmera 312 m2, do výmery 18 m2, 
 na Ul. Gorazdovej pozemok E-KN p.č. 21, druh pozemku orná pôda, výmera 270 m2, 

do výmery cca 90 m2, 
2.15 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej a plynovej prípojky, ktoré 

budú uložené na pozemkoch parcely registra E-KN p.č. 2852/3,  
E-KN p.č. 2849/1, E-KN p.č. 2848 a pozemkoch parcely registra C-KN p.č. 1192/55,  
C-KN p.č. 1192/56, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých 
vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky cca – 64,2 m 
a v celkovej dĺžke plynovej prípojky cca – 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 Dodatku k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena č. 20180502 zo dňa 11.06.2018 a následne uzatvorením zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom  vstupu 
a vjazdu na dané pozemky v rámci stavby: „Obchodné centrum ÁTRIUM“, ktorá bude 
realizovaná na parcelách evidovaných na LV 10485, k.ú. Michalovce so spoločnosťou:  
APV Investment s.r.o., Špitálska 1255/3, 071 01 Michalovce, IČO: 46 211 519, investorom 
a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých  
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy 
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia  
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby  
na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom 
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného 
budúceho vlastníka NN elektrickej a plynovej prípojky, alebo ich častí). 

  

3 .  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. 

 

 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 15 
 
 
K bodu:  Majetkovoprávne záležitosti 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
I .  S c h v a ľ u j e  
1. v garážovej lokalite: 

A) na  Ul. školskej, odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 907/68, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, výmera 21 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva pre 
vlastníka stavby garáže, Albína Humenského, bytom Ul. nad Laborcom 1771/8, 071 01 
Michalovce, 

B) na  Ul. špitálskej – Zekon, 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 
medzi garážových priestorov), do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Ing. Milana 
Tkáča, bytom Lesné č. 70, 

2. spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1702/74 o výmere 70 m2, k.ú. 
Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 36582972-4/2016, zo dňa 
20.1.2016, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja, zriadenie verejnej 

prístupovej komunikácie, 
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

3. odpredaj pozemkov registra C-KN: 
− p.č. 3066/129, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 204 m2,   
− p.č. 3066/130, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m2,   
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, za cenu 0,0995 
€/m2, pre nižšie uvedených spoluvlastníkov bytového domu na Ul. humenskej súp. č. 3554, 
Michalovce (viď tabuľka), každému o veľkosti podielu rovnajúcemu sa veľkosti jeho podielu 
na spoločných častiach a spoločných zariadenia tohto bytového domu, so splatnosťou 
kúpnej ceny najneskôr do 31.12.2019. 



č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 
bytu 

1. 

RNDr. Fugová Michaela 
r. Kolesárová 
Humenská 16 
040 11 Košice 

1/1 11 1. 15 5144 /311728 0,62   

2. 

Tomáš Martin r. Tomáš 
a Natália Tomášová 
r. Bereščíková 
Humenská 11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 1. 16 6774 /311728 0,81   

3. 
Ivanová Eva r. Ivanová 
Hlivištia č. 76 

1/1 11 2. 13 5144 /311728 0,62   

4. 

Ing. Varmeďa Dušan  
r. Varmeďa 
a Mgr. Eva Varmeďová 
r. Pavlíková 
Humenská 11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 2. 14 6774 /311728 0,81   

5. 

Ing. Fördöš Gašpar  
r. Fördöš 
Agátová 2454/15 
071 01 Michalovce 

1/1 11 3. 11 5144 /311728 0,62   

6. 
Demko Ján r. Demko 
072 54 Lekárovce č. 371 

1/2 11 3. 12 3387 /311728 0,41 
Spoločné  
za byt spolu 
6774/311728 

7. 
Demková Klára 
r. Salayová 
072 54 Lekárovce č. 371 

1/2 11 3. 12 3387 /311728 0,41   

8. 

Mitrová Martina 
r. Keryová 
Humenská 3554/11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 4. 10 6774 /311728 0,81   



č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 
bytu 

9. 

Gomboš Pavol r. 
Gomboš 
a Anna Gombošová 
r. Jenčíková-Bali 
Humenská 11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 4. 9 5144 /311728 0,62   

10. 

Kondrátová Lucia 
r. Kondrátová 
Průběžná 156 
281 03 Chotutice ČR 

1/1 11 5. 7 5144 /311728 0,62   

11. 
Krescanko Michal  
r. Krescanko 
082 13 Tulčík č. 66 

1/2 11 5. 8 3387 /311728 0,41 
Spolu za byt 
6774/311728 

12. 

Ing. Andrášová Lívia  
r. Andrášová 
Viedenská č. 2658/34 
040 13 Košice - sídl. 
Ťahanovce 

1/2 11 5. 8 3387 /311728 0,41   

13. 

Revésová Helena 
r. Revésová 
Humenská 11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 6. 5 5144 /311728 0,62   

14. 

Forgáčová Daniela 
r. Ješková 
a Marián Forgáč r. 
Forgáč 
Humenská 11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 6. 6 6774 /311728 0,81   

15. 
Minda Jakub r. Minda 
Humenská 3554/11 
071 01 Michalovce 

1/2 11 7. 3 2572 /311728 0,31 
Spoločné  
za byt spolu 
5144/311728 

16. 

Mindová Kristína 
r. Mindová 
Humenská 3554/11 
071 01 Michalovce 

1/2 11 7. 3 2572 /311728 0,31   



č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 
bytu 

17. 

Ďuran Jaroslav r. Ďuran  
a Jana Ďuranová 
r. Kereštanová 
Humenská 11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 7. 4 6774 /311728 0,81   

18. 

Mihalík Milan r. Mihalík 
a Mária Mihalíková 
r. Kistyová 
Humenská 11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 8. 1 5144 /311728 0,62   

19. 

Vaľok Marek r. Vaľok 
a Antónia Vaľoková 
r. Liskovská 
Humenská 11 
071 01 Michalovce 

1/1 11 8. 2 6774 /311728 0,81   

20. 

Talian Jozef r. Talian 
a Mária Talianová 
r. Ivanková      
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 1. 15 6774 /311728 0,81   

21. 

Tomovčík Tibor 
r. Tomovčík 
a Ľudmila Tomovčíková 
r. Ujhelská 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 1. 16 7188 /311728 0,86   

22. 

MUDr. Dubrovska 
Liudmila 
r. Saleníková 
Humenská 3553/5 
071 01 Michalovce 

1/1 7 2. 13 6774 /311728 0,81   

23. 
Kundra Ján r. Kundra 
Humenská 3554/7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 2. 14 7188 /311728 0,86   



č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 
bytu 

24. 

Ing. Karpáč Jozef  
r. Karpáč 
a Ing. Daniela 
Karpáčová 
r. Kormaňáková 
Lukačovce č. 44 
(Kyjevská 3469/5 
Michalovce) 

1/1 7 3. 11 6774 /311728 0,81   

25. 

Jakub Pavol r. Jakub 
a Eva Jakubová r. 
Šoltinská 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 3. 12 7188 /311728 0,86   

26. 

Kozák Emil r. Kozák 
a Ľubomíra Kozáková 
r. Fencíková 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 4. 10 7188 /311728 0,86   

27. 
Rimková Marta 
r. Struňáková 
072 34 Hažín č. 119 

1/2 7 4. 9 3387 /311728 0,41 
Spoločné  
za byt spolu 
6774/311728 

28. 
Rimková Adriana 
r. Rimková 
072 34 Hažín č. 119 

1/2 7 4. 9 3387 /311728 0,41   

29. 
Lancoš Jozef r. Lancoš 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/2 7 5. 7 3387 /311728 0,41 
Spoločné  
za byt spolu 
6774/311728 

30. 

Láncošová Monika 
r. Láncošová 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/2 7 5. 7 3387 /311728 0,41   

31. 

Ďurkovič Tibor r. 
Ďurkovič 
a Gabriela Ďurkovičová 
r. Jusková 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 5. 8 7188 /311728 0,86   



č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 
bytu 

32. 

Tobiašová Marta 
r. Hujdičová 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 6. 5 6774 /311728 0,81   

33. 

Ing. Latiak Vladimír 
a Mgr. Eva Latiaková 
r. Ovsaníková 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 6. 6 7188 /311728 0,86   

34. 

Schmidt František 
r. Schmidt 
a Gabriela Schmidtová 
r. Bartková 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 7. 3 6774 /311728 0,81   

35. 

Ing. Mogišová Cecília 
r. Nadžadyová 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 7. 4 7188 /311728 0,86   

36. 

Bazyľak Jaroslav r. 
Bazyľak 
a Darina Bazyľaková 
r. Laciová 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 8. 1 6774 /311728 0,81   

37. 

Špontáková Iveta 
r. Štafurová 
a Jaroslav Šponták  
r. Šponták 
Humenská 7 
071 01 Michalovce 

1/1 7 8. 2 7188 /311728 0,86   

38. 

Demko Marek r. Demko 
a Jana Demková 
r. Capíková 
072 32 Jovsa č. 35 

1/1 9 1. 15 6312 /311728 0,76   



č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 
bytu 

39. 

Urban Juraj r. Urban 
a Vlasta Urbanová 
r. Kostovčíková 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 1. 16 6774 /311728 0,81   

40. 

Adamčík Vladislav  
r. Adamčík 
a Monika Adamčíková 
r. Moskaľová 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 2. 13 6312 /311728 0,76   

41. 

Smirnov Denis r. 
Smirnov 
a Ľubica Smirnov 
r. Juhasová 
Humenská 3554/9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 2. 14 6774 /311728 0,81   

42. 
Andrejko Michal 
r. Andrejko 
072 01 Krásnovce č. 180 

1/2 9 3. 11 3156 /311728 0,38 
Spoločné  
za byt spolu 
6312/311728 

43. 
Andrejková Jozefína 
r. Bodnárová 
072 01 Krásnovce č. 180 

1/2 9 3. 11 3156 /311728 0,38   

44. 

Ing. Karas Pavol r. Karas 
a Katarína Karasová 
r. Bednárová 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 3. 12 6774 /311728 0,81   

45. 

Bubaková Zuzana 
r. Bubaková 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/2 9 4. 10 3387 /311728 0,41 
Spoločné  
za byt spolu 
6774/311728 

46. 

RNDr. Žaludko Dušan 
r. Žaludko 
Humenská 3554/9 
071 01 Michalovce 

1/2 9 4. 10 3387 /311728 0,41   



č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 
bytu 

47. 

Nguyen Huu Cuong a 
Nguyen Thi Huong 
Humenská 3554/9 
071 01 Michalovce 

1 9 4. 9 6312 /311728 0,76 
Spoločné  
za byt spolu 
6312/311728 

48. 

Lechman Marián  
r. Lechman 
a Marcela Lechmanová 
r. Koreňová 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 5. 7 6312 /311728 0,76   

49. 

Karafa Stanislav r. 
Karafa 
a Mgr. Simona Karafová 
r. Maskaľová 
Humenská 3554/9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 5. 8 6774 /311728 0,81   

50. 

Janovič Ivan r. Janovič 
a Zuzana Janovičová 
r. Ferencová 
Humenská 9  
071 01 Michalovce 

1/1 9 6. 5 6312 /311728 0,76   

51. 

Oreský Viliam r. Oreský 
a Ing. Eva Oreská 
r. Koreňová 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 6. 6 6774 /311728 0,81   

52. 

Schmalhoffer Erik 
r. Schmalhoffer 
a Ingrid 
Schmalhofferová 
r. Semancová 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 7. 3 6312 /311728 0,76   



č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. 
Číslo 
bytu 

53. 

Šimko Erik r. Šimko 
a Katarína Šimková 
r. Lešková 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 7. 4 6774 /311728 0,81   

54. 
Kolibaš Ján r. Kolibaš 
Jána Hollého 109 
071 01 Michalovce 

1/2 9 8. 1 3156 /311728 0,38 
Spoločné  
za byt spolu 
6312/311728 

55. 
Blachová Monika 
r. Blachová 
072 23 Staré č. 241 

1/2 9 8. 1 3156 /311728 0,38   

56. 

Bernát Jaroslav r. 
Bernát 
a Eva Bernátová 
r. Kancová 
Humenská 9 
071 01 Michalovce 

1/1 9 8. 2 6774 /311728 0,81   

  Spolu         311728 /311728 37,31   

II. R u š í  
uznesenia MsZ: 
− číslo 267, zo dňa 28.2.2017, bodu I/11, z dôvodu v zmysle bodu 4 tejto správy 
− číslo č. 389, zo dňa 24.4.2018, bodu I/4, z dôvodu v zmysle bodu 4 tejto správy 

III. S p l n o m o c ň u j e  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1 a 3. 

                         T: 2019                                                 Z: Viliam Zahorčák  
                                                                                            primátor mesta 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
Overovatelia: 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 16 
 
 
K bodu:  Návrh na udelenie titulu Čin roka 2018 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
u d e ľ u j e  
 

titul Čin roka 2018 

 

jednotlivci    

• PaedDr. Gabriela Andrišová 
• Martina Bálintová 
• Gabriel Čopák, st. 
• Mgr. Viera Džoganová DiS. art. 
• Dávid Gajdoš 
• Michaela Marcinová 
• Bc. Alena Niklasová 
• Mgr. Gerhard Puchír 
• Mgr. Renáta Perunková 
• Mgr. Ivan Sirko 
• PaedDr. Monika Tóthová a krúžok „Šikovných rúk“ 
• Anetta Vargová 

 

 

 

 

   



kolektívy  

• IUVENTA Michalovce - družstvo žien 
• HK DUKLA INGEMA Michalovce 
• Športový Kickbox klub Michalovce 
• Športový klub stolného tenisu 
• Tanečná skupina Divas pri ZUŠ, Štefánikova 20 
• Tanečná skupina sluchovo postihnutých Zemplindance 
• Folklórny súbor „Jurošík“ 
• OZ Inštitút sociálno – ekonomických otázok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 
 
 
 
 
 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

U Z N E S E N I E  
 

z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 17 
 
K bodu:  Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín 
                 Michalovčan na I. polrok 2019 a štatútov komisií MsZ a Redakčnej  
                 rady novín Michalovčan 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
s c h v a ľ u j e  
 
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na I. polrok 2019 
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce  na I. polrok 2019 
3. Plán rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na I. polrok 2019 
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na I. polrok 2019 
5. Štatúty komisií pri MsZ Michalovce a Redakčnej rady novín Michalovčan doplnené o znenie: 

5.1. a)  Zasadnutie   komisie   je neverejné.   Komisia môže na rokovanie prizvať osoby,                
       ktorých sa rokovanie týka, predovšetkým predkladateľov materiálov, prípadne  

             fyzické alebo právnické osoby o žiadostiach, návrhoch, podnetoch ktorých komisia          
             rokuje. 
5.2   b) Komisia hlasovaním môže umožniť účasť na rokovaní komisie aj iným osobám a to       
             počas celého zasadnutia komisie, alebo k jednotlivému prerokovávanému bodu. 
 5.3      Zo zasadnutia komisie zapisovateľ vyhotovuje stručný zápis. 

 
U k l a d á  
Upraviť štatúty komisií v zmysle schválených zmien. 
     Z: predsedovia komisií MsZ 

                                       T: ihneď 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
Overovatelia: 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 18 
 
 
K bodu:  Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov 
                Mesta Michalovce 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 

1.  s c h v a ľ u j e 

Doterajší text  čl. 1. ods.4: Odmeňovanie zástupcu primátora (zástupcov primátora), ktorý 
je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, je upravené v čl. 2 ods.1  v súlade  s § 25, ods. 7 
Zákona 369/1990 Zb. v platnom znení.  Od obce mu patrí plat. Poslanec – zástupca 
(zástupcovia primátora) sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky 
a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za jeho 
zamestnávateľa.   

Nahradiť novým textom čl. 1 ods.4.: Odmeňovanie zástupcov primátora, ktorí sú dlhodobo 
uvoľnení zo zamestnania na výkon funkcie alebo túto funkciu vykonávajú bez 
dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania je upravené v čl. 2 ods. 1. 

 
Doterajší text čl.2, ods. 1: Poverenému zástupcovi primátora odo dňa poverenia a uvoľnenia 
zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí v súlade s § 25 ods.8 Zákona 
o obecnom zriadení plat vo výške 85% platu primátora mesta schváleného mestským 
zastupiteľstvom zaokrúhleným na celé € nahor. Pri poverení dvoch zástupcov primátora 
patrí  zástupcom primátora odo dňa poverenia a uvoľnenia zo zamestnania na výkon 
funkcie zástupcu primátora  v súlade s §25 ods.8 Zákona o obecnom zriadení plat vo výške 
65% platu primátora mesta schváleného mestským zastupiteľstvom zaokrúhleným na celé 
€ nahor. 
Nahradiť novým textom čl.2, ods. 1:  Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo      
zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora patrí mesačný plat. Zástupcovi 
primátora poberajúcemu plat podľa tohto ustanovenia  neprináleží odmena  podľa § 25 



ods.8 zákona o obecnom zriadení  a čl. 2 ods. 2 – 8 a 10 Zásad odmeňovania poslancov 
a členov orgánov Mesta Michalovce. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu 
primátora a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena. 
Vyplácaním odmeny tomuto zástupcovi nie je dotknutá odmena vyplácaná podľa § 25 
ods.8 zákona o obecnom zriadení  a čl. 2 ods. 2 – 8 a 10 Zásad odmeňovania poslancov 
a členov orgánov Mesta Michalovce.  Plat a odmenu  určuje primátor mesta v závislosti 
od vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie v maximálne výške stanovenej zákonom.  

     Doterajší text čl. 3 ods.8.: Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť  dňom   1. 5. 2018    
     nahradiť novým textom čl. 3 ods. 8: Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom  
     1.5.2018 a zmeny a doplnky schválené v MsZ dňa 26.2.2019 nadobúdajú účinnosť dňom    
     novely zákona o obecnom zriadení, t.j. 1. 2. 2019 
 

2.    s p l n o m o c ň u j e  

       primátora mesta vydať úplné znenie Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov  
       Mesta Michalovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 
 
 
 
 
 



MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MICHALOVCE 
 

 
U Z N E S E N I E  

 
z  II.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 

 
 
zo dňa:  26. 2. 2019                                                    číslo: 19 
 
 
 
K bodu:  Informácia o zmenách a doplnkoch poriadku odmeňovania  
                zamestnancov mesta Michalovce 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Zmeny a doplnky Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Michalovce platné 
od 1. 1. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viliam  ZAHORČÁK 
                                                                                                  primátor 
 
 
Overovatelia: 
 
MUDr. Ján Mihalečko 
 
MUDr. Jozef Valiska 
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