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ZÁPISNICA 
 

zo VI. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 25. 2. 2020 o 9.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

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

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

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

zástupcov primátora Ing. Jozefa Sokologorského a PhDr. Janu Cibereovú, prednostu 
mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hlavnú kontrolórku mesta, náčelníka Mestskej polície 
Michalovce,  vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných 
prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na VI. zasadnutí MsZ je prítomných 23 poslancov (stav na 
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.  
 
  
Primátor mesta navrhol, aby obed bol podaný po skončení mestského zastupiteľstva.  
 
 
Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe mestského zastupiteľstva. V zmysle § 12 ods.5 zákona 
o obecnom zriadení.  Primátor dal hlasovať o programe mestského zastupiteľstva, ktorý bol 
zverejnený podľa § 12 ods.4 zákona o obecnom zriadení. 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 23 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania VI. zasadnutia MsZ bol schválený. 
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Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému  programu MsZ doplňujúce  
alebo pozmeňujúce návrhy ? 
 
 
Predtým než dám o predmetnom návrhu hlasovať si dovolím upozorniť, že na schválenie 
zmeny programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 13 hlasov. 

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

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Navrhol doplniť program mestského zastupiteľstva o nový bod – Návrh na uvoľnenie 
z funkcie člena Komisie kultúry MsZ. 
Uvedený bod navrhol zaradiť ako nový bod č. 16 s tým, že ostatné body sa prečíslujú. 
 
 
Radovan Geci 
Navrhol doplniť program mestského zastupiteľstva: Úprava plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2020 a to v dvoch predmetoch. Dôvod:  V novembri 2019 som 
požiadal o fakturácie za posledných 5 rokov, za platby el. energie pre verejné osvetlenie. 
Mesto žiadosť posunulo na technické služby, tie mi vyhoveli. Pri kontrole faktúr za rok 2019 
som našiel veľký nesúlad medzi zmluvou s firmou FIN M.O.S. a technickými službami , kde 
zmluvná jednotková cena za dodávku elektriny je dohodnutá na 83,76 €/MWh s DPH, ale celý 
rok je fakturované 94,20 €/MWh s DPH, čím bol porušený článok III. Zmluvy o združených 
službách pri dodávke elektriny – dodatok č. 8 a vznikla TaZS Michalovce a teda Mestu škoda 
len za tento jediný rok 2019 a jej jedinú dodávku pre osvetlenie rádovo tisícky EUR.  Navrhujem 
to zaradiť ako bod č.8, ostatné body sa prečíslujú. 

 

Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu Viliama Zahorčáka 
(hlasovanie č. 2) 
za: 24 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 

Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu Radovana Geciho 
(hlasovanie č. 3) 
za: 7 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 16 poslanci 
 

- Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania MsZ neboli vznesené. 
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Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  VI.  zasadnutia  MsZ boli určení poslanci: 
 

1. PhDr.  Jana Cibereová 
      a 
2. MUDr. Ján Mihalečko 
 

 
Informátorom  zo zasadnutia Mestskej rady  Michalovce,  ktorá sa uskutočnila 18.2.2020 je 
pán poslanec MUDr. Jozef Makohus. 
 
 
 
BOD č. 2 

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE   

Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej  komisie. Na 
základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby v návrhovej komisii pracovali: 
 

- Mgr. Miroslav Dufinec 
a 

- RNDr. Daniela Barkasi, PhD. 
 
 

Má niekto doplňujúci návrh? Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej komisie. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 4) 
za: 24 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že návrhová komisia bola  schválená. 
 
 
 
BOD č. 3 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ RADY  MICHALOVCE  ZA 
OBDOBIE:  február 2020 

 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ Michalovce konštatoval, že 
v uvedenom období sa uskutočnilo jedno zasadnutie mestskej rady a väčšina z bodov, ktoré 
boli predmetom rokovania MsR, sú aj v programe tohto mestského zastupiteľstva.  

 

R o z p r a v a :  

 

Milan Potocký 

Prečo nie je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná Informatívna správa o stave 
verejného poriadku,  činnosti MsP a stave  kriminality na území mesta? Uvedený materiál bol 
predmetom rokovania MsR. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Ak si mestské zastupiteľstvo  vyžiada predmetnú správu a odsúhlasí si to,  môže sa správa 
o stave kriminality na rokovanie MsZ predkladať. Na rokovaní MsR to nebolo odsúhlasené.  

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: február 
2020. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.5) 
za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 4 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MICHALOVCE 
ZA II. POLROK 2019 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta. 

Primátor mesta otvoril k danému bodu rozpravu. 

 

R o z p r a v a 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za II. polrok 
2019. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.6) 
za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 5 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV PREDLOŽENÝCH NA V. 
ZASADNUTÍ MSZ V MICHALOVCIACH DŇA 27. NOVEMBRA 2019 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ Michalovce konštatoval, že riešenie 
interpelácií poslancov bolo zverejnené na stránke mesta. 

 

R o z p r a v a 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Jedná moja interpelácia sa týkala autobusovej zastávky na Ul. humenskej, ktorá je nepretržite 
znečistená. Odpoveď som dostal od Ing. Oleára z TaZS a JUDr. Šantu z MsP Michalovce. Bolo 
to riešené tak, aby sa v danej lokalite nezdržiavali asociáli a bezdomovci, tak ste dali odstrániť 
lavičky. Toto nie je konštruktívne riešenie, skomplikovali ste cestovanie cestujúcim. Riešením 
je vymeniť komplet zastávku. Toto riešenie je na úrovni, na akej sa pohybujete vy pán Oleár 
v mnohých iných riešeniach. Zastávka je naďalej znečistená, situácia sa nezmenila. 

Čo sa týka interpelácii ohľadom tréningovej hokejovej haly, dostal som odpoveď od pána 
primátora. Chcem vám pripomenúť, že to bola jedna z vašich kampaňových záležitostí. Máte 
ešte čas, aby ste to splnili. Vaša odpoveď bola veľmi váhavá a som zvedavý, či sa potom svojim 
voličom ospravedlníte. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta  

Sú veci, ktoré nemôžete ovplyvniť, a to je jedna z nich. My sme podpísali memorandum, ktoré 
nám dáva nádej, že to tak bude. Občanov sme o tom informovali. Zatiaľ je predčasné o tom 
hovoriť. 

 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Áno sú veci, ktoré nemôžete ovplyvniť, no môžete ich sľúbiť a to ste aj urobili. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta  

Sľúbili sme to, lebo je šanca, že sa to môže splniť. Ak by sa hala mala postaviť, tak to bude 
z cudzích zdrojov. My sme hovorili, že takúto šancu máme a takýto prísľub sme dostali. Ak zväz 
náhodou to vyhodnotí, že tento projekt nie je úspešný, alebo z rôznych iných dôvodov v ňom 
nebude pokračovať, tak nebudú v tom pokračovať ani Michalovce. Nevidím dôvod, aby som 
sa mal ospravedlňovať. 
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Mgr. Erika Šimková 

K interpelácii č. 3 – chcem sa poďakovať v mene obyvateľov Ul. močarianskej za výmenu dverí 
v dennom stacionári, ktorá bola zrealizovaná spoločnosťou SMM s.r.o. Michalovce 
v požadovanom termíne. 

 

Milan Potocký 

Chcem reagovať na interpeláciu Ing. Kaľavského ohľadom nevyhovujúceho parkovania na Sídl. 
Stráňany. Odpovedal na to prednosta MsÚ Michalovce Ing. Vasiľ v zmysle, že Mesto pristupuje 
k rekonštrukcii parkovísk v rámci komplexnej rekonštrukcie. Považujem to zo strany Mesta za 
zanedbávajúci stav. Obyvatelia nemôžu čakať 20 rokov, kým sa pôjde po jednotlivých 
sídliskách. Problém parkovania treba riešiť operatívnejšie a flexibilnejšie. Obyvatelia Sídl. 
Stráňany čakajú už cca 12 rokov. Mrzí ma, že Mesto neberie do úvahy rozhodnutia komisie 
dopravy. Minulý rok mala komisia výjazdové  rokovanie priamo na Sídl. Stráňany, kde sa 
s danou situáciou poslanci oboznámili do detailov. Na Konečnej ulici je možnosť rozšíriť 
parkovaciu plochu – rozpočet vychádza cca na 70 tis. € a išlo by cca o 40 parkovacích miest. 
Chcem požiadať Mesto, aby sa to neriešilo len cez komplexnú rekonštrukciu, ale aby sa k tomu 
pristupovalo operatívnejšie a flexibilnejšie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka Sídl. Stráňany, už dávnejšie sa prijala filozofia, aby sa nerobilo všade niečo a dokopy 
nič, nikde by to nebolo vidno. Preto sme sa rozhodli pre komplexné riešenia. Ide sa sídlisko po 
sídlisku. Teraz prebieha rekonštrukcia na sídlisku Západ. Ďalšie sídlisko môže byť práve sídlisko 
Stráňany. Na všetky spevnené plochy, ktoré sa majú zrealizovať v tomto roku, je súťaž 
uzavretá. Už len MsR môže čosi, za čosi vymeniť. Zatiaľ nevidím priestor, aby sa riešila táto 
ulica. 
 
Milan Potocký- fakt. poznámka 
Niekedy nejde o drahé riešenia, ide o to, aby Mesto malo chuť a pustilo sa do toho. Tým, že 
v tomto ste nečinní, ľudia parkujú na chodníkoch, trávnatej ploche a cestách, potom dochádza 
aj k zhoršeniu medziľudských vzťahoch. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Postupujeme tak, ako sme sa dohodli. Niekde je zlá situácia čo sa týka chodníkov, niekde ciest, 
niekde parkovacích miest. Tento systém bol schválený mestskou radou aj mestským 
zastupiteľstvom. Zatiaľ k žiadnej zmene nedošlo. Čítame návrhy komisie dopravy, ale 
momentálne je to tak, aby sa takáto zmena udiala na zasadnutí mestskej rady. 
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Ing. Martin Čornej – fakt. poznámka 

Na komisii dopravy, sme rozoberali situáciu parkovania na Sídl. Stráňany. Na komisii bol 
predložený projekt parkovania na Ul. konečnej. Chcem poďakovať vedeniu mesta, že sa daným 
problémom zaoberalo a že projekt bol predložený komisii dopravy. 

 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Budem reagovať na Mgr. Kaplana, ktorý hovoril o tréningovej hokejovej hale. Na čom to stojí 
na peniazoch od hokejového zväzu, alebo na neochote mesta (cit. odpoveď mesta)? Nevieme 
čo to bude stáť, alebo nevieme či to bude v rámci Slovenska realizované? Podľa mojich 
informácii v inkriminovanom čase, ste už rokovali s pobočkou švédskej firmy, ktorá už takýto 
štadión budovala na Slovensku. Podľa tohto to už bolo v pokročilom štádiu. Už ste mali 
prisľúbené peniaze a vy sa vyhovárate na celé posúdenie tejto haly. Ako mám tomu rozumieť? 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec, ak by ste počúvali moju odpoveď na otázku pána Kaplana, tak by ste tam našli 
odpoveď. Zopakujem – je to projekt Zväzu slovenského ľadového hokeja. Je to projekt, ktorý 
bol pilotne realizovaný v meste Liptovský Hrádok. Je to projekt, ktorý SZĽH vyhodnocuje. Je to 
projekt, v ktorom SZĽH buď bude pokračovať, alebo nebude. Pokiaľ v ňom bude pokračovať, 
je možné, že to bude aj v meste Michalovce. Pokiaľ to bude v meste Michalovce tak to bude. 
Pokiaľ to nebude realizovať, alebo budú uprednostnené iné mestá, budeme musieť počkať. 
 
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
Reagujem na svoju interpeláciu z posledného mestského zastupiteľstva, ohľadom parkovacích 
miest na Sídl. Stráňany – predkladám fotodokumentáciu. Tým, že autá parkujú na tráve, zem 
je rozrytá a vyzerá to strašne. Niekoľkokrát som oslovil TaZS mesta, ale nič sa nedeje. Sú 
potrebné minimálne úpravy, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu verejného priestoru. Na 
sídlisku chýbajú aj stojiská na TKO. Apelujem na vedenie, aby sa touto problematikou 
zaoberalo. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Zaoberáme sa všetkými podnetmi, ktoré dostávame. Ul. konečná je zaradená medzi tie, ktoré 
by sa mali v priebehu rokov 2020 – 2021 realizovať. Samotné sídlisko Stráňany ako celok, zatiaľ 
nie. 

 

MUDr. Dušan Goda 

Pán primátor rozumiem napísanému, aj povedanému. Ak ste nezaregistrovali cielene som sa 
pýtal na vetu: V tomto období prebieha proces vyhodnocovania celého procesu tohto projektu, 
pričom dôležitým pre záverečné hodnotenie bude posúdenie celej prevádzky tejto haly a najmä 



9 
 

počas najexponovanejšieho zimného obdobia. Mne to vychádza, že Mesto váha aj pri 
pozitívnom ukončení tohto procesu. Budete posudzovať koľko bude stáť prevádzka, ako tomu 
mám rozumieť? Odpovedzte mi jasne a zrozumiteľne. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Ešte raz – je to projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý bol pilotne realizovaný 
v meste Liptovský Hrádok. Momentálne sa vyhodnocuje SZĽH. Vyhodnocuje sa stavebná časť, 
vyhodnocuje sa efektívnosť celej prevádzky. Slovenský zväz ľadového hokeja po celom 
vyhodnotení povie, či v projektoch výstavby takýchto hál bude pokračovať, alebo nebude. Ak 
bude pokračovať tak rozhodne, v ktorých mestách, s ktorými má podpísané memorandum 
a v akom časovom horizonte. 

 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Vysvetlím to pánu Godovi úplne jednoducho. Pán primátor vo svojej predvolebnej kampani 
sľúbil niečo, o čom už vtedy vedel, že to nie je v jeho v kompetencii, že to nemôže splniť, ale 
pri strane, ktorú reprezentuje, má to vôbec neprekvapilo. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Ešte raz, je to iniciatíva SZĽH. My sme len oznámili, že  sme do toho zapojený, a že chceme, 
aby sa to realizovalo aj u nás.  

 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pán primátor nechcete rozumieť priamej otázke, neodpovedáte priamo. SZĽH je ukradnuté, 
koľko bude stáť prevádzka. Je to na bedrách samosprávy. Už tu hľadáte výhovorku. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, ak SZĽH vyhodnotí, že v tom nebude pokračovať, napríklad aj z toho dôvodu, že 
je to ekonomicky nerentabilné, tak sa to nebude robiť nikde. 

 

Ing. Filip Kaľavský 

Štyri dni pred komunálnymi voľbami vyšla tlačová správa – ... aj v Michalovciach v blízkej 
budúcnosti vyrastie multifunkčná športová hala, akej základný kameň poklepali v Liptovskom 
Hrádku. Prezident SZĽH M. Kohút a primátor mesta Michaloviec podpísali memorandum, aby 
sa začala príprava budovania. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Memorandum je dôkaz, že SZĽH záleží na tom v tejto fáze a chce, aby v meste Michalovce 
bolo to, čo sme chceli aj my, čo stále platí. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na V. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 27. 11. 2019. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
za: 18  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 6 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 6 
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  

- správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD., hlavná kontrolórka mesta 

 

Ing. Marta Bobovníková,PhD. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení Vám predkladám správu o výsledkoch vykonaných 
a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery z kontrol vykonaných 
v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019, 
ktoré boli ukončené na útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK). Na ÚHK bolo ukončených 7 kontrol, 
ktoré boli prerokované s kontrolovaným subjektom v období november 2019 až január 2020. 
Povinné osoby boli so správami oboznámené. V stanovenom termíne predložili námietky k 
zisteným skutočnostiam a v dohodnutom termíne prijali opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov. 
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R o z p r a v a 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o výsledkoch kontrol. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 7 
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY ZA II. POLROK 2019 

 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  

- správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD., hlavná kontrolórka mesta 

Ing. Marta Bobovníková,PhD. 

V súlade s § 18f zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Vám predkladám správu o činnosti za II. polrok 2019.  
Správa o kontrolnej činnosti je rozdelená na štyri samostatné celky :  
I. Kontrola plnenia uznesení MsZ  
II. Spracovanie stanovísk  
III. Kontrolná činnosť  
IV. Vybavovanie sťažností 

Stručne informovala o záveroch jednotlivých časti kontroly. 
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R o z p r a v a 

MUDr. Dušan Goda 

Upozornil primátora, že porušuje rokovací poriadok MsZ pri udeľovaní slova. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Upozornil pána poslanca, že ak bude pokračovať, zoberie mu slovo, lebo porušuje rokovací 
poriadok MsZ - nevystupuje k predkladanému bodu. 

 

Mgr. Milan Kaplan 

Faktická poznámka môže byť na každého predrečníka. K správe – bod č.83 – zabezpečenie 
spolufinancovania  na realizáciu projektu na výstavbu MŠ na Ul. mlynskej. Citujem stanovisko: 
kvôli výške neoprávnených výdavkov, žiadosť o NFP nebola predložená. Mám otázku, kto robil 
projekt? A mám to vnímať tak, že Mesto ustúpilo od tohto zámeru a prečo nebola žiadosť 
podaná? Kto za to nesie vinu? Ako chcete riešiť situáciu, keď od 1. 1. 2022 tu budeme mať 
povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od 5 rokov? Z danej lokality každý rok nastupuje 
do 1. triedy 70 detí. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Spomíname si pán poslanec, ako ste nedávno proti tomu vystupovali. Hovorili ste o potrebe 
začleniť tieto deti do iných materských škôl.  Nie všetko čo táto investícia vyžadovala, by bolo 
možné kryť z NFP, išlo by o značné dofinancovanie z vlastných zdrojov. Popri tom sa uvažovalo 
aj o inej alternatíve a to, aby  sa priestory alokovaného strediska na Ul. mlynskej využili pre 
potreby predprimárneho vzdelávania. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2019. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 6 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 8 
VYHODNOTENIE KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI MsKS MICHALOVCE ZA ROK 2019 
A PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MsKS MICHALOVCE NA ROK 2020 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
- Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce. 
 

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 

 Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti  sa zaoberá poslaním MsKS, jeho 
štruktúrou a úlohami. Približuje aktivity a podujatia, ktoré MsKS organizovalo alebo na nich 
participovalo v priebehu roka 2019. Veľkú pozornosť venovalo významným podujatiam a to 
60. ročníku Zemplínskych slávností – folklórnemu festivalu a spevu a tanca, 50. ročníku 
Zemplínskeho jarmoku a Galaprogramu pri príležitosti 100. výročia Zemplínskej župy 
s uvedením knihy Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy a vyhlásením „Michalovčana 
storočnice“. Činnosť MsKS zahŕňala aktivity a programy pre všetky vekové kategórie. Deťom 
a mládeži bola už tradične venovaná najširšia ponuka. 

 V Pláne hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2020 sú zahrnuté úlohy stále, ktoré 
MsKS bude organizovať počas jednotlivých mesiacov a úlohy, na ktorých bude participovať 
s jednotlivými inštitúciami a agentúrami. 

 

R o z p r a v a 

Ing. Filip Kaľavský 

Opäť na piatich stranách množstvo akcií, ktoré nie je ani v ľudských silách uskutočniť, ale vy 
ste to dokázali. Chcem vás pochváliť za zaradenie filmu Sviňa. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2019 a Plán hlavných 
úloh MsKS Michalovce na rok 2020. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.10) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 9 
INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH KONTROLY NKÚ SR – SYSTÉM OCHRANY A BEZPEČNOSTI 
ÚDAJOV VO VEREJNOM SEKTORE A O PRIJATÝCH OPATRENIACH 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky č. 
1737/42 zo dňa 4. 7. 2019 bola v čase od 09. 08. 2019 do 18. 10. 2019 vykonaná kontrola 
systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v meste Michalovce za 
kontrolované obdobie 2016 – 2019, v prípade vecných súvislostí aj predchádzajúce 
a nasledujúce obdobia. 
 
Predmetom kontroly bola harmonizácia vnútroštátneho práva ochrany osobných údajov 
s Nariadením EÚ 2016/679, finančné prostriedky vyčlenené na implementáciu povinností 
a opatrení podľa nariadenia a zabezpečenie  osobných údajov občanov v databázach 
a informačných systémoch. 
 
V Protokole o výsledkoch kontroly je konštatované, že pre mesto Michalovce bolo Nariadenie 
(EÚ) primerane zrozumiteľné, jasné a aplikovateľné.  
Mesto nerealizovalo úpravu rozpočtu a ani nežiadalo finančné prostriedky z iných zdrojov 
z dôvodu účinnosti Nariadenia (EÚ).   
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Mesto predložilo kontrolnému orgánu „Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov“, ktorá 
mapuje úroveň zabezpečenia ochrany osobných údajov a ktorej účelom je identifikovať 
rozdiely medzi prijatými opatreniami podľa pôvodného zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a opatreniami, ktoré sa požadovali prijať podľa Nariadenia (EÚ) a boli prijaté 
31.8.2018. Ďalej mesto predložilo internú dokumentáciu k bezpečnostnej politike 
vypracovanú podľa výnosu MF SR č. 55/2014, audit informačných systémov MsÚ 
a bezpečnostný projekt.  
 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uložil štatutárnemu orgánu kontrolovaného 
subjektu prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a v termíne do 
22.11.2019 ich písomne predložiť na adresu NKÚ, Komenského 59, Košice.  Zároveň 
kontrolovaný subjekt vyhlásil, že o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach bude 
informovať Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach.   
 
Mesto spracovalo návrh prijatých opatrení a 22.11.2019 ho doručilo Najvyššiemu 
kontrolnému úradu, Expozitúra Košice. K spracovanému návrhu opatrení kontrolný úrad 
nevzniesol námietky. 
 
Mesto prijalo tieto opatrenia: 
 

1. Dodržiavať  lehoty vyplývajúce z prípadných novelizácii Nariadenia európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ 
a o voľnom pohybe takýchto údajov .    
      

2. Doplniť Smernicu o získavaní a manipulácii s osobnými údajmi o pravidlá upravujúce 
postup pri prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným 
organizáciám, a to o povinnosť oprávnenej osoby kontaktovať zodpovednú osobu 
prevádzkovateľa, ktorá posúdi, či takýto prenos je možný resp. oprávnený a ktorá 
zároveň  určí podmienky takéhoto prenosu. 

 

R o z p r a v a 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Mám technickú pripomienku k predkladanému materiálu a aj k nasledujúcemu. Do budúcna 
odporúčam, aby súčasťou materiálu bol aj protokol NKÚ SR. Podobný materiál sme preberali 
na KSK, kde súčasťou materiálu bol aj protokol. Ak sa má poslanec k tomu vyjadriť, tak protokol 
je nevyhnutný. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Neviem, či je taká povinnosť, ale protokol je zverejnený na stránke mesta aj na stránke NKÚ. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

A)  berie na vedomie 
a) informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ  - Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo 

verejnom sektore a o prijatých opatreniach, 
b) informáciu, že k 31. 12. 2019 boli  prijaté opatrenia  splnené. 

 

B)  Ukladá 
-  informovať formou výpisu z uznesenia MsZ v Michalovciach kontrolný orgán o 

prerokovaní výsledkov kontroly. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.11) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 10 
INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH KONTROLY NKÚ SR – SYSTÉM PODPORY SUBJEKTOV 
VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH   A VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
SLUŽIEB A ÚČELOV V REGIÓNE 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
č. 1733/16 zo dňa 20.03.2019 bola v čase od 12. 06. 2019 do 31. 10. 2019 vykonaná kontrola 
systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných 
a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne.  Účelom kontroly bolo preveriť nastavenie 
procesov pri poskytovaní dotácií  v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mesta a ich 
plnenie, čerpanie poskytnutých dotácií z hľadiska stanoveného účelu a podporených oblastí  
za kontrolované obdobie rokov 2016 – 2018, v prípade vecných súvislostí aj inú súvisiace 
obdobie. 
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Predmetom kontroly boli 3 oblasti: 

1. Strategické zameranie podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 
alebo verejnoprospešných účelov, podpora podnikania a zamestnanosti. 

2. Preverovanie poskytovania dotácií, ich súlad zo strategickými zámermi mesta a dopad na 
rozvoj územia a zvyšovanie kvality života  
2.1. Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta 
2.2. Stav a vývoj dlhu a záväzkov mesta 

3. Vnútorný kontrolný systém a kontrola dotácií. 

Mesto predložilo kontrolnému orgánu kompletnú dokumentáciu k zúčtovaným dotáciám za 
roky 2016 až 2018, platné VZN v jednotlivých rokoch ako aj ďalšie vyžiadané dokumenty. 

V Protokole o výsledkoch kontroly sú v jednotlivých oblastiach na základe kontrolných zistení 
jednotlivé odporúčania NKÚ, podľa ktorých Mesto prijalo nižšie uvedené opatrenia.  

Mesto spracovalo návrh prijatých opatrení a 03.12.2019 ho doručilo Najvyššiemu 
kontrolnému úradu. K spracovanému návrhu opatrení kontrolný úrad nevzniesol námietky. 

Odporúčania NKÚ boli aplikované už pri zúčtovaní dotácií za rok 2019, a pri podpise dotačných 
zmlúv na rok 2020.  Plnenie opatrení bolo odoslané kontrolnému orgánu. 

 

R o z p r a v a 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

A) berie na vedomie 
a) informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ  - Systém podpory verejnej správy v oblasti 

všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne 
a o prijatých opatreniach, 

b) informáciu, že k 31. 1. 2020 boli splnené prijaté opatrenia. 
 

B)  ukladá  
a) informovať formou výpisu z uznesenia MsZ Michalovce kontrolný orgán o 

prerokovaní výsledkov kontroly. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.12) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 11 
PODPIS ZMLÚV O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA REALIZÁCIU  
PROJEKTOV  „ZLEPŠENIE  VÝUČBY V  ODBORNÝCH UČEBNIACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY,  T. J.  
MOUSSONA  4  V MICHALOVCIACH“ A „ZLEPŠENIE VÝUČBY V  ODBORNÝCH  UČEBNIACH   
ZÁKLADNEJ   ŠKOLY,   OKRUŽNÁ 17 V  MICHALOVCIACH 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
- Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG. 

 

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Dňa 21.12.2016 bola zverejnená výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a 
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách.  

Mestské zastupiteľstvo dňa 20.6.2017 uzneseniami č. 289 až 293 schválilo podanie 5 žiadostí 
o NFP, zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadostí,  zabezpečenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie, ako aj na prípadné neoprávnené výdavky 
pre všetkých 5 projektov. Mesto Michalovce na výzvu reagovalo a všetkých 5 projektov bolo 
schválených. 

Projekt vybavenia odbornej učebne chémie na ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16 bol zrealizovaný 
a ukončený v r. 2019. Projekty odbornej učebne chémie na ZŠ, Komenského 1 a odbornej 
jazykovej učebne a školskej knižnice na ZŠ, Školská 2 boli začaté koncom roka 2019, 
predpokladáme ich ukončenie v tomto roku.  

Zmluvy o NFP na projekty vytvorenia dvoch jazykových odborných učební pre ZŚ, T. J. 
Moussona 4  a jednej jazykovej odbornej učebne pre ZŠ, Okružná 17 budú podpísané v roku 
2020, k ich podpisu je ale podľa ustanovení platných od 1.1.2020 potrebné uznesenie MsZ. 

 

R o z p r a v a 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  
1. Podpísanie zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, 
T. J. Moussona 4 v Michalovciach“ s kódom žiadosti v systéme 
ITMS2014+: NFP302020J237 

2. Podpísanie zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, 
Okružná 17 v Michalovciach“  s kódom žiadosti v systéme ITMS2014+: NFP302020J305   

s p l n o m o c ň u j e   

primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku pre oba uvedené projekty. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.13) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 12 
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
- Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO. 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 sa týka napojenia finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu poskytnutých v r. 2019, ktoré je potrebné do štátneho rozpočtu vrátiť, 
alebo vyčerpať v stanovenom termíne. Zároveň sa napájajú finančné prostriedky za stravné od 
rodičov v školských jedálňach, presúvajú sa bežné výdavky školskej jedálne pri ZŠ P. Horova do 
kapitálových výdavkov a rozpočet sa upravuje o získané granty. Navrhovaným rozpočtovým 
opatrením je  rozpočet mesta vyrovnaný. 

       Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny 
v programovom rozpočte. 
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     Nevyčerpané finančné prostriedky z r. 2019 sa do rozpočtu napájajú cez príjmové finančné 
operácie ide o: 

- nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške                                                               41 216,38 € 

- nevyčerpané zdroje iné v celkovej výške                                                                   59 316,46 €      

    

      Transfery na prenesené kompetencie ZŠ, transfery pre 5. ročné deti,  zostatok transferu 
v rámci projektu ERASMUS, ktoré budú použité v r. 2020, sú premietnuté v rozpočtoch 
jednotlivých MŠ a ZŠ , vrátane nevyčerpaných zdrojov za stravné prijaté od rodičov. Úroky vo 
výške 132,12 € budú vrátené do štátneho rozpočtu. 

     Nepoužitý transfer zo štátneho rozpočtu do sociálnej oblasti – pre klientov Michalovského 
domova seniorov z dôvodu neobsadenosti zariadenia, bude vo výške 2 544,61 € vrátený do 
štátneho rozpočtu, vrátane úrokov vo výške 59,24 €. Tieto finančné prostriedky sú zároveň 
premietnuté do bežných výdavkov.  

     Unomedical s.r.o. poskytol Mestu grant na výstavbu inkluzívneho ihriska na MŠ Vajanského 
vo výške 8 072 €. Finančné prostriedky sú premietnuté do kapitálových príjmov a kapitálových 
výdavkov.     

     V oblasti školstva dochádza k presunu finančných prostriedkov z bežných výdavkov školskej 
jedálne pri ZŠ P. Horova do kapitálových výdavkov vo výške 6 500 € z dôvodu nutného 
zabezpečenia nákupu 2 ks elektrických panvíc, ktorých oprava už nie je možná, sú technicky 
a morálne opotrebované a zastaralé.    

 

R o z p r a v a 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Vyjadrím sa k rozpočtu ako k celku. Jedenásteho februára bola doručená informácia, že Mesto 
prišlo o ďalších cca 2500 €. Z toho cca 2000 € bude pre externého právnika opäť v prípade, 
kedy ste odmietli poskytnúť informácie na základe zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám. Žalobcovi boli priznané práva na úplnú náhradu trov konania. Krajský súd 
deklaroval, že v konečnom dôsledku Mesto odmietlo poskytnúť informácie proti ústavne a tiež 
poukázal na plnú informačnú povinnosť Mesta Michalovce v zmysle paragrafu 3 ods.11 zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám, ak sa nejedná o informácie podľa § 8 a §11. Táto 
povinnosť sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré Mesto má, alebo malo mať k dispozícii.  Robí 
sa to opakovane. Na minulom zastupiteľstve som o tom hovoril pri inom prípade cca 5000 €, 
potom tu bola exekúcia 40 000 €, teraz sú tu ďalšie tisíce €. Podpísaný ste tu vy pán primátor. 
Chcem sa spýtať akým spôsobom to budete riešiť v rozpočte a či už nie je konečne načase, aby 
za to niekto niesol zodpovednosť. Dokedy to bude trvať? 

 



21 
 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka rozpočtu, je tam položka na uvedené prípady. Čo sa týka vecnej stránky, sú tam aj 
také záležitostí, kde bolo Mesto úspešné. Je pravda, že teraz dal súd za pravdu žalobcovi 
a musíme sa s tým vysporiadať. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Je to na smiech, čo tu hovoríte. Tiež som žiadal od Mesta nejaké veci ako poslanec, aj ako 
občan. Viete v akom štádiu je to, a hrozí vám toto isté. Nechcete poskytovať základné 
informácie o zmluvách, projektoch. Poslanci, ktorí za to hlasujú sú za  to spoluzodpovední. Pán 
primátor robíte všetko zle. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Uvidíme, ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  
 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:  

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 35 766 871 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 085 129 € na 33 173 441 €, zvýšenie o  € 88 312 € 
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 4 420 296 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 396 641 € na 5 411 213 €, zvýšenie o 14 572 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 963 603 € na 2 066 487 €, zvýšenie o  

102 884 €  

6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 669 000 €. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.14) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 13 
NÁVRH NA UDELENIE TITULU ČIN ROKA 2019 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V zmysle Štatútu mesta Michalovce §32, Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach udeľuje titul  
„Čin roka“ jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol mimoriadny 
výsledok v  rôznych oblastiach života.  
Návrh na udelenie titulu „Čin roka“ môže podať poslanec mestského zastupiteľstva, primátor 
mesta, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie a občan najneskôr do 31.12. 
bežného roka.  
Návrhy udeľuje mestské zastupiteľstvo. Podané návrhy na udelenie titulu Čin roka vyhodnotia  
komisie mestského zastupiteľstva. Na základe ich odporúčania a po prehodnotení na zasadnutí 
predsedov komisií budú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rade a táto ich predloží  
na schválenie mestskému zastupiteľstvu.  
Titul sa odovzdáva spravidla raz ročne na slávnostnom kultúrnom podujatí. 
 
 
R o z p r a v a 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

u d e ľ u j e 

titul Čin roka 2019 

 

jednotlivci    

PaedDr. Ján Čižmár 

Dávid Čižmár 

PaedDr. Radmila Hajduková 

Erik Kolesár 
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Nela Kucáková 

Katarína Ondočiková 

Peter Ondrík 

Zuzana Sekletárová 

    

kolektívy  

Detský spevácky zbor Pro Musica 

INTEGRA, o.z. Michalovce 

IUVENTA Michalovce – družstvo žien 

Folklórny súbor Zemplín 

Olympijský klub Michalovce 

Päťčlenné družstvo žiačok výtvarného odboru ZUŠ Michalovce 

ŠK Zemplín judo – družstvo žien 

Trieda 9.B  Základná škola T.J.Moussona, Michalovce 

Unomedical, s.r.o. Michalovce 

Základná škola, Moskovská 1, Michalovce 

Základná škola, Školská 2, Michalovce 

Základná škola, Okružná 17, Michalovce 

Základná škola T.J.Moussona, Michalovce 

Žiacky parlament ZŠ, Okružná 17, Michalovce 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.15) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 14 
PRENÁJOM MAJETKU, VECNÉ BREMENÁ A INÉ MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  
- Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, ved. odboru hospodárenia s majetkom. 
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Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 

Zasadnutia Komisie majetkovej  dňa 18.11.2019, 18.12.2019 a 20.1.2020 sa uskutočnili na 
základe plánu rokovania na II. polrok 2019 a I. polrok 2020. Predmetom rokovania bolo 
prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov, analýza nebytových priestorov, 
žiadosti na prenájom pozemkov a vecné bremená. Stanoviská komisie boli prijaté na základe 
platného hlasovania a jeho výsledku v zmysle Štatútu komisie majetkovej. 

 

R o z p r a v a 

Mgr. Erika Šimková 

Chcem sa vyjadriť k bodu č.3 – prenájom pozemkov 3.2 strana 21, kde amatérsky futbalový 
klub Topoľany požiadal o prenájom futbalového ihriska na do neurčitú. V stanovisku komisie 
je napísané, že nájomca umožní užívanie areálu aj iným športovým klubom. Chcem podotknúť, 
že v Topoľanoch pôsobí aj občianske združenie Naše Topoľany, ktoré robí úspešné kultúrne 
a spoločenské podujatia pre širokú verejnosť, ktorými sa zviditeľňuje aj Mesto Michalovce a to 
iba v priestoroch futbalového ihriská, lebo iné priestory nemáme k dispozícii. Nemáme 
výhrady voči vzájomnej zmluve, keďže sa jedná o zhodnotenie majetku mesta a futbalový klub 
tam funguje vďaka Ing. Horňákovi, začo mu srdečne ďakujem. Žiadame preto, aby zo strany 
nájomcu bol zabezpečený voľný prístup na futbalové ihrisko práve pre občianske združenie 
Naše Topoľany, ale aj pre iné organizácie pri organizovaní kultúrno spoločenských 
a športových podujatí. 

Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM 

Ďakujem za podnet, tento si osvojujem a zapracujeme to do podmienok nájomnej zmluvy. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.1 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1. Berie na vedomie:   
správu z rokovania Komisie majetkovej. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.16) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č.1  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.1 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.1 prenájom pozemku parc. E-KN 536/2 v k. ú. Topoľany , o výmere 10 554 m2, za cenu 0,04 

€/m2/rok pre Amatérsky futbalový klub Topoľany, Topolianska 187, Michalovce , s dobou 
nájmu na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu využívania 
majetku športovým klubom a realizácie zhodnotenia majetku mesta vybudovaním 
závlahového systému trávnika. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.17) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.1  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.2 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.2    zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  

vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky pod povrchom 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 vodovodnej prípojky cca – 6 m, kanalizačnej prípojky 
cca – 3 m a plynovej 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, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky 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. 
1838/480, k.ú. Michalovce s investorom Romanom Rončinským, A. Markuša 1883/14, 
071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo 
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany 
žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, 
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, technologicky prekonané bez ich narušenia 
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(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby 
na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom 
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného 
budúceho vlastníka vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí). 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.18) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.2  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.3 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.3   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  

vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky pod povrchom 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 vodovodnej prípojky cca – 6 m, kanalizačnej prípojky 
cca – 3 m a plynovej 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, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky 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. 
1838/479, k.ú. Michalovce s investormi Ing. Petrom Porvazom a Ing. Katarínou 
Porvazovou, Okružná 1297/50, 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, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, 
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 vodovodnej, 
kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí). 
 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.19) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.3  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.4 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.4   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  elektrickej VN, 

plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, spolu s právom pre budúce osadenie troch 
stožiarov vonkajšieho osvetlenia s NN elektrickou prípojkou a právom  
na vybudovanie nového chodníka a úpravu existujúceho chodníka na pozemkoch 
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky 
parcela registra:   

 C-KN p.č. 878, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 875/1, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 877, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 878, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 C-KN p.č. 914/2, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 9459, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 C-KN p.č. 914/67, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
 C-KN p.č. 880/1, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej VN prípojky  
cca – 39,1 m,  plynovej prípojky cca – 2 m, vodovodnej prípojky cca -  6,3 m, kanalizačnej 
prípojky cca – 10,4 m, t.j. všetkých prípojok spolu cca 115,6 m2 vrátane ochranného pásma, 
spolu s predpokladaným rozsahom záberu plochy cca 9,4 m2 z parcely Mesta  
C-KN p.č. 880/1, k.ú. Michalovce, na ktorej bude uložená NN elektrická prípojka a budú 
osadené tri stožiare vonkajšieho osvetlenia, predpokladaným rozsahom záberu plochy  
cca 33 m2 z parcely Mesta, C-KN p.č. 880/1, k.ú. Michalovce, ktorá bude zastavaná novým 
chodníkom a predpokladaným rozsahom záberu plochy cca 32 m2 novovzniknutej parcely 
odčlenenej z pozemku Mesta E-KN p.č. 878, k.ú. Michalovce, na ktorej bude realizovaná 
úprava existujúceho chodníka), ktoré budú spresnené 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 dané pozemky, realizované v rámci stavby 
„Obchodné centrum pri radnici“, ktoré budú slúžiť pre napojenie budovy a priľahlého 
areálu budúceho obchodného centra, ktoré bude postavené na parcelách registra C-KN 
p.č. 914/1, C-KN p.č. 914/45, C-KN p.č. 881, C-KN p.č. 879/4, k.ú. Michalovce s investorom, 
spoločnosťou  BL Five, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 45 263 281, 
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, elektrickej VN, NN, plynovej, 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky, stožiarov vonkajšieho osvetlenia a chodníka    
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade 
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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, stožiarov 
vonkajšieho osvetlenia, alebo ich častí). 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.20) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 8 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.4  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.5 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.5  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  

plynovej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  E-KN p.č. 9441/1, 
evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce,  ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke plynovej prípojky cca 2 m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007  s 
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych 
sietí, plynovej prípojky, s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci 
stavby: „Prekládka plynovej prípojky novostavby rodinného domu, Gorazdova 234, 
Michalovce“, ktorá bude slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý je 
postavený na parcelách registra C-KN p.č. 648/2, C-KN p.č. 649, C-KN p.č. 650, k.ú. 
Michalovce s investormi Ing. Slavomírom Kudláčom a Mgr. Zuzanou Kudláčovou, 
J.Murgaša 1322/21, 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, plynovej prípojky, 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 plynovej prípojky, alebo jej častí). 
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Prezentácia: prezentovalo sa 25 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.21) 
za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.5  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.6 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.6  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  

vodovodnej prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  E-KN p.č. 9381/1, 
evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 19 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, vodovodnej prípojky s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, 
realizovaných v rámci stavby: „Predajňa – Kobra“, ktoré budú slúžiť pre napájanie 
novostavby predajne s kancelárskymi priestormi, ktorá bude postavená na parcele 
registra C-KN p.č. 4955/9, k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou  KOBRA I. s.r.o., 
Kpt. Nálepku 1072/20, 071 01 Michalovce, IČO: 44 726 732, 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, 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 jej častí). 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 25 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.22) 
za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.6  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.7 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.7  zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  

vodovodnej a kanalizačnej prípojky pod povrchom na pozemkoch, vedených na 
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky registra:   

 E-KN p.č. 843/3, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 836, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
 E-KN p.č. 838, evidované na LV 6638, k.ú. Michalovce, 

ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu  
cca 110 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, realizovaných v rámci stavby: „NOVOSTAVBA 
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU“ , ktoré  budú slúžiť pre napojenie novostavby bytového 
domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 819/3 a parcele registra C-KN p.č. 
819/4, k.ú. Michalovce, s investorom, spoločnosťou   REPPS s.r.o., Kpt. Nálepku 35, 071 01 
Michalovce, IČO: 45 419 434, 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, 
vodovodnej a kanalizačnej 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  a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí). 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 25 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.23) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 6 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.7  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.8 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.8 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  

vodovodnej prípojky pod povrchom spolu s dvoma vodomernými šachtami VS1 a VS2  
na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore,  
ako pozemok parcela registra  C-KN p.č. 3154/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, 
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 23,5 
m), ktorá bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe 
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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, vodovodnej prípojky s dvoma 
vodomernými šachtami s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizovaných 
v rámci stavby: „Napojenie parciel k.ú. Michalovce p.č. 3149/3 a p.č. 3154/29 na 
inžinierske siete vodovodnou a kanalizačnou prípojkou“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
parcely C-KN p.č. 3154/29 a parcely C-KN p.č. 3149/3, k.ú. Michalovce, na verejný rozvod 
IS s investorom Ing. Radovanom Drančákom, J. Jánošíka 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, 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 jej častí). 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 25 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.24) 
za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.8  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.  

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 3 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
3. Splnomocňuje: 

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

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.25) 
za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 3  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 15 
NÁVRH  NA PODPORU ŽIADOSTI KOŠICKÉHO EPARCHIÁLNEHO BISKUPA VLADYKU MILANA 
CHAUTURA, CSSR  ZA VYHLÁSENIE PÁPEŽSKÝM  DEKRÉTOM  PRESVÄTÚ BOHORODIČKU ZA 
PATRÓNKU ZEMPLÍNA 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur, CSsR požiadal primátora mesta Michalovce 
o podporu žiadosti Svätému otcovi, aby  povýšil ľudový názov ikony Presvätej Bohorodičky 
v klokočovskom chráme do oficiálnej podoby regionálneho názvu „Patrónka Zemplína“  
Mestským zastupiteľstvom Michalovce.  

 V roku 2020 uplynie 350 rokov od zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky 
v Klokočove.  Odvtedy sa ľud dolného i horného Zemplína stretáva s úctou v klokočovskom 
chráme pri ikone, ktorú ľudovo nazývajú „Patrónkou Zemplína“. 

 Túto udalosť si chce Košická eparchia  pripomenúť v tomto roku rozličnými aktivitami, 
medzi ktoré patrí aj púť veriacich  Košickej eparchie s ikonou klokočovskej Bohorodičky do 
Baziliky svätého Petra v Ríme k Svätému Otcovi, ktorý v jej prítomnosti bude celebrovať svätú 
omšu na sviatok svätých, slávnych a všechválnych apoštolov Petra a Pavla 29.6.2020. 

 Pri tejto príležitosti chce Košický eparchiálny biskup  vladyka Milan Chautur, CSsR 
požiadať Svätého otca, aby ľudový názov ikony povýšil do oficiálnej podoby regionálneho 
názvu „Patrónka Zemplína“. 

 Z dôvodu, že Mesto Michalovce je jedným zo zemplínskych miest, predkladám návrh 
na podporu žiadosti Košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana Chautura, CSsR za 
vyhlásenie pápežským dekrétom Presvätú Bohorodičku za Patrónku Zemplína ako podklad pre 
príslušné vatikánske úrady a s poukázaním na skutočnosť, že už tri a pol storočia prichádzajú 
ľudia tohto regiónu k Presvätej Bohorodičke do Klokočova ako na najstaršie známe pútnické 
miesto nášho kraja. 

Žiadosť Košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana Chautura, CSsR je v prílohe. 

 

R o z p r a v a 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE  

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

p o d p o r u j e   

žiadosť Košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana Chautura, CSsR  Svätému Otcovi 
o povýšenie ľudového názvu ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove do oficiálnej podoby 
regionálneho názvu „Patrónka Zemplína“. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.26) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 16 
NÁVRH NA UVOĽNENIE Z FUNKCIE ČLENA KOMISIE KULTÚRY MSZ 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Dňa 18.2.2020 doručil menovaný na MsÚ Michalovce žiadosť o uvoľnenie z funkcie člena 
Komisie kultúry MsZ Michalovce k 29.2.2020 z dôvodu pracovných  povinností. 
 
R o z p r a v a 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Pán Kunč odstupuje z funkcie člena komisie na vlastnú žiadosť. Na jednotlivých rokovaniach 
komisie často chýbal. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE  

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

u v o ľ ň u j e  
Róberta Kunča z funkcie člena Komisie kultúry MsZ Michalovce k 29. 2. 2020. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.27) 
za: 25 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 17 
INFORMÁCIA O ZMENE ORGANIZAČNÉHO PORIADKU A ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 
MESTSKÉHO ÚRADU V MICHALOVCIACH 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V súlade s § 13 ods. 4 pís. d) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov, na základe návrhu prednostu Mestského úradu v Michalovciach a príslušných 
odborov, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov Odborovou organizáciou Sloves pri 
Mestskom úrade v Michalovciach dňa 30.1.2020 rozhodol primátor mesta s účinnosťou od 
1.3.2020 o čiastočných zmenách organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Mestského 
úradu. Podrobné zmeny sú uvedené v písomnom materiáli. Primátor mesta uviedol, že ide 
o prvú zmenu od začiatku volebného obdobia. Funkčné miesta sa dopĺňajú tam, kde dlhodobo 
cítime potrebu. Dôvodom zmien je nárast administratívne agendy.      Na  základe tejto potreby 
sme pristúpili k zmene  organizačnej štruktúry pozostávajúcej z  čiastočného zvýšenia počtu 
zamestnancov na  odbore organizačnom na referáte matriky a zboru pre občianske záležitostí 
o 1 zamestnanca.     O jedného zamestnanca dochádza k zvýšeniu na stavebnom úrade, odboru 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. Tu je dôvodom už spomínaný stavebný 
boom a skutočnosť, že stavebný úrad plní úlohy spoločného stavebného úradu aj pre ďalších 
23 obcí.      
     Ďalej na odbore informatizácie a grantov  sa vytvárajú 2 nové tzv. prechodné pracovné 
miesta na implementáciu schválených  projektov. Ostatná zmena  rozčleňuje na útvare 
primátora  doterajšiu kumulovanú funkciu vedúci útvaru primátora a  odborný referent 
referátu personalistiky na dve samostatné funkcie, a to vedúci útvaru primátora v počte - 
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jeden zamestnanec a samostatný odborný referent útvaru personalistiky MsÚ, MsP, ZSD 
a volených predstaviteľov - jeden zamestnanec. 

 

R o z p r a v a 
 
MUDr. Dušan Goda 
Verím, že navýšením pracovníkov MsÚ dôjde k sfunkčneniu  mestského úradu. Nedá mi, aby 
som tu nespomenul rozhodnutie prednostu Ing. Vasiľa o neposkytnutí informácie. Žiadal som 
zmluvu medzi Mestom a zhotoviteľom diela týkajúcich sa komunikácii a chodníkov mesta 
schválených na MsZ vo februári 2019. Žiadal som projektovú a rozpočtovú dokumentáciu. 
Žiadam o projektovú dokumentáciu na dielo  cyklotrasa lávka Partizánska ulica a ďalej zmluvu 
medzi Mestom a zhotoviteľom aj na dodatočné práce vykonané na lávke cez Laborec, schody, 
chodníky a zeleň. Žiadam o projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na umelecké dielo 
osadené na kruhovom objazde na Ul. partizánskej a celkovú fakturáciu tohto diela. V odpovedi 
Ing. Vasiľa sa píše: zákon o slobode informácii nemá slúžiť ako zámienka na kritiku orgánov 
verejnej správy, ale ako nástroj spoločenskej kontroly. Ja tieto otázky dávam kvôli 
spoločenskej kontrole. Ďalej píšete, že najvyšší súd nepopiera právo žalobcu na informácie, 
avšak je nevyhnutné, aby toto právo bolo uplatňované efektívne a účelne, nie účelovo. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec, celý čas ste sa nedržali témy. 

 

Radovan Geci 

Z môjho pohľadu vítam navýšenie stavu pracovníkov na stavebnom úrade aj na odbore 
informatizácie a grantov. Sú to odbory značne papierovo zaťažené. Odbor IaG nám aktívne 
prináša peniaze. Na stavebnom úrade mi chýba, že  tam nie sú pracovníci, ktorí by sa zaoberali 
architektúrou  a urbanizmom mesta. Kolega Kaľavský ukazoval fotky, ako vyzerajú stojiská na 
kontajnery. Nemáme aktívnych zamestnancov, ktorí by vylepšovali tvár mesta. Máme len 
zamestnancov, ktorí posudzujú zákony. 

 

Mgr. Ján Várady 

Ešte za čias primátora Bobíka sme mali hlavného architekta. Podporujem referát matriky 
a zbor pre občianske záležitosti aj informatizácie a grantov. Nedá mi, aby som sa štatisticky 
nedotkol zlého výpočtu. Tvrdíte, že aj v súčasnosti prepočet na 1000 obyvateľov je priemer 
2,53 zamestnancov. Podľa najnovších informácii viem, že mesto má už len 37 tis. obyvateľov. 
Ak si prepočítam koeficient tak na MsÚ by malo pracovať 93,61 zamestnancov.  
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Ján Bumbera 

Pri výpočte sa vychádzalo z údajov zverejnených štatistickým úradom ku dňu komunálnych 
volieb. V tom čase malo mesto 38 400 obyvateľov. Prepočet je presný. Je možnosť si to u mňa 
skontrolovať. 

 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Prídem si to osobne skontrolovať, aj tak mi to nesedí. Osobne to prekonzultujeme. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Miroslav Dufinec  v tomto 
znení 

NÁVRH NA UZNESENIE  

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v Michalovciach účinnej od 1.3.2020. 
 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.28) 
za: 17 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 6 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 17 
INTERPELÁCIE 
 
Milan Potocký 

Interpelácia pre riaditeľa TaZS mesta Michalovce a vedenie mesta. Na mestskom cintoríne na 
Ul. J. Kollára mali TaZS mesta Michalovce ešte minulý rok začať výstavbu novej steny 
v urnovom háji, kde by boli uložené urny s popolom zosnulých. Obrátili sa na mňa pozostalí, 
ktorí už vyše pred rokom prišli o svojho príbuzného – dieťa a stále nemôžu uložiť spopolnené 
ostatky – urnu do urnového hája, pretože TaZS mesta nezabezpečilo jeho rozšírenie. Viaceré 
urny sú už niekoľko mesiacov uložené v skladových priestoroch Domu smútku na Ul. J. Kollára. 
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Pozostalí tak nemôžu prísť na cintorín k pietnemu miestu, kde by sa mohli pomodliť, alebo 
zapáliť sviečku pri urne, ale musia chodiť do skladu. Je to nedôstojné. Zaujíma ma, kedy 
konečne začnú TaZS s rozšírením urnového hája? Kedy sa pozostalí dočkajú, že bude na 
cintoríne postavená stena na uloženie urien? Čo spôsobilo meškanie? 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na interpeláciu dostanete písomnú odpoveď.      

 

Radovan Geci 

1. Pán primátor pri kontrole webového sídla TaZS mesta Michalovce, konkrétne  
podstránka zverejňovanie, som našiel nedostatky v podobe nejasného zverejňovania 
faktúr za tovary a služby. Na podstránke je zobrazená len súhrnná tabuľka faktúr, ale 
nie samotná kópia faktúry s jednotlivými cenami. Práve zverejnenie jednotkových cien 
je kľúčové. Ďalej pri kontrole podstránky zverejňovanie  verejné obstarávanie 2019 
som nenašiel žiaden dokument. Stránka je prázdna. Viete mi vysvetliť prečo vedenie 
organizácie TaZS mesta Michalovce porušuje zákon č. 546/2010 Z.z. o postupe 
samospráv pri povinnom zverejňovaní? Viete zabezpečiť okamžitú nápravu daného 
stavu? 
 

2. Pán primátor v novembri 2019 som listom žiadal informácie o posledných troch 
verejných obchodných súťažiach na dodávateľa silovej elektrickej energie, ktoré 
vyplývajú zo zákonnej povinnosti, no TaZS Michalovce mi nevyhoveli, a žiadne mi 
nezaslali. Mám veľké podozrenie, že došlo  k porušeniu zákona o zanedbaní povinností 
pri správe cudzieho majetku zo strany vedenia a k žiadnym verejným súťažiam nedošlo. 
Nie sú ani dohľadateľné, ani zverejnené dodnes na internete. Čo ma však najviac 
zaráža, je výške fakturovaných cien za dodávku silovej elektriny. Štandardná cena 
v tomto období sa pohybuje v rozmedzí 55-65 €/MWh pri malom odbere. Nehovoriac, 
že pri veľkých odberoch (dokonca hovorím o nočnom prúde) sa cena značne znižuje. 
Pri takýchto rozdieloch trhovej ceny 55 €/MWh a fakturovanej 95 €/MWh dochádza 
ku znevýhodneniu jednotkovej   ceny o 70 %. Opakujem 70 % a ročným škodám pre 
mesto za viac než desiatky tisíc EUR. Teda mám obavy, že k žiadnej súťaži nedošlo. 
Viete mi vysvetliť prečo do dnešného dňa TaZS mesta Michalovce takto postupne 
a vedome porušuje zákon? 
 

3. Pán primátor v novembri 2019 som listom požiadal Mesto o kópie fakturácie 
posledných 5 rokov, za platby energií pre verejné osvetlenie. Mesto žiadosť posunulo 
TaZS mesta Michalovce, tie mi vyhoveli. Pri kontrole faktúr za rok 2019 som našiel veľký 
nesúlad medzi zmluvou s firmou FIN M.O.S. a technickými službami , kde zmluvná 
jednotková cena za dodávku elektriny je dohodnutá na 83,76 €/MWh s DPH, ale celý 
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rok je fakturované 94,20 €/MWh s DPH, čím bol porušený článok III. Zmluvy 
o združených službách pri dodávke elektriny – dodatok č. 8 a vznikla TaZS Michalovce 
a teda Mestu škoda len za tento jediný rok 2019 a jej jedinú dodávku pre osvetlenie 
rádovo tisícky EUR. Viete mi vysvetliť tento nesúlad vo fakturácií a ako budete riešiť 
osobnú zodpovednosť za vzniknutú škodu? 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na interpelácie dostanete písomnú odpoveď.   

 

Ing. Filip Kaľavský 

1. Žiadam Mesto Michalovce, aby na Ul. školskej osadilo značku zákaz zastavenia z oboch 
strán ulice. Na danej ulici sa nachádzajú školské zariadenia, škôlka, V. ZŠ, Stredná 
odborná škola, detský domov. Ráno a v popoludňajších hodinách je zvýšený pohyb. 
Bola uskutočnená rekonštrukcia tejto ulice a pribudli tri priechody pre chodcov. Tým, 
že stoja autá pri krajnici, deti a študenti vstupujú na vozovku spoza áut. Pomohlo by, 
aby na ulici bol zákaz státia a aby sa využilo ihrisko pri škôlke, ktoré už teraz slúži ako 
provizórne parkovisko (priložená fotodokumentácia). 
 

2. Žiadam Mesto Michalovce, aby prostredníctvom TaZS mesta Michalovce dalo do 
poriadku stojiská na odpadkové koše komunálneho odpadu na Sídl. Straňany a SNP. 
Aby boli vyznačené miesta, kde je zreteľné, že tu stoja nádoby na komunálny odpad. 
Nádoby sa nachádzajú na kraji parkovísk, poprípade na zeleni. Prosím mesto, aby to 
dalo do poriadku (priložená fotodokumentácia). 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na interpelácie dostanete písomnú odpoveď.  

 

Mgr. Erika Šimková 

V priestoroch cintorína na Ul. letnej pri dome smútku, je potrebné urobiť orez tují, ktoré 
zasahujú do strešnej krytiny a dažďových zvodov a tým poškodzujú ich funkčnosť. 
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JUDr. Tímea Sotáková 

1. Obyvatelia Ul. Masarykovej z bloku A9 sa na mňa obrátili s prosbou o vyriešenie 
problému s kanalizáciou, ktorý pravidelne vzniká v čase dažďových prehánok, na 
mieste medzi budovou spoločnosti MINET s.r.o. a ich bytovým domom. Neodtekajúca 
dažďová voda na veľkej rozlohe spôsobuje nepríjemnosti ako vodičom vozidiel, tak aj 
okolo prechádzajúcim občanom. 

2. Opäť obyvatelia Masarykovej ulice z bloku A9 ma žiadajú o pomoc pri odstránení 
prevísajúcich konárov stromov pred ich bytovým domom, ktoré bránia osvetľovaniu 
chodníka z pouličných lámp. 

3. Občan z Ul. M. Nešpora č.21, ma požiadal o súčinnosť pri vyriešení problému 
s obrovským stromom, nachádzajúcim sa pred jeho domom, ktorého korene už 
dlhodobo dvíhajú chodník, vytvárajú vypukliny, ktoré sú veľmi nebezpečné, hlavne vo 
večerných hodinách pre chodcov, ale aj pre malé deti na bicykloch, kolobežkách 
a kolieskových korčuliach. 
 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

Obyvatelia Ul. P. J. Šafárika sa na mňa obrátili so žiadosťou o rekonštrukciu chodníka 
a miestnej komunikácie. Na uvedenej ulici je veľké množstvo výtlkov, hlavne pre domami č.p. 
1,2,5,12,13,14,16,32. Značné poškodenie chodníka je pozdĺž oplotenia ZŠ T.J. Moussona, ktorý 
sa nachádza na Ul. P.J. Šafárika a medzi domami č. 6-14. Pred domom č. 6 je vo vozovke jama, 
ktorá bola pravdepodobne spôsobená vyplavením podložného materiálu. Je možné výtlky na 
uvedených úsekoch opraviť čo najskôr? Bolo by možné zaradiť Ul. J.P. Šafárika do plánu 
rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2020 až 2022? 

      

MUDr. Dušan Goda 

Interpelujem primátora mesta na dodržiavanie Rokovacieho poriadku MsZ Michalovce. Na 
rokovaní MsZ ste neumožňovali adekvátny počet faktických poznámok poslancom. Citujem: 
v rokovacom poriadku bod 7.5.10    Poslanci majú právo v priebehu rozpravy k jednému 
vystúpeniu v rozprave (nie k faktickej poznámke) predniesť krátku faktickú poznámku v trvaní 
maximálne 1 minúty.   

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec preštudujte si rokovací poriadok a prečítať ho s porozumením. 
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Mgr. Martin Nebesník – fakt. poznámka 

V priebehu rokovania MsZ pán poslanec Goda vystúpil 3 minúty a rozprával od veci. Dvakrát 
sa prihlásil s faktickou poznámkou k jednému vystúpeniu. Jednu fakt. poznámku mal 2 minúty, 
namiesto jednej a počas vystúpenia pána primátora, narúšal jeho vystúpenie vykrikovaním. 
Pýtam sa pán primátor, aké prijmete opatrenia, aby sa na ďalších zastupiteľstvách toto 
neopakovalo. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Budem sa snažiť dodržiavať rokovací poriadok MsZ, napriek tomu, že pán Goda,  sa snaží, aby 
som ho nedodržiaval.  

     

Mgr. Ján Várady – písomná interpelácia 

1. Vážený pán primátor, občania Sídl. Východ ma neustále upozorňujú na sústavne sa 
opakujúci neporiadok v okolí stojísk kontajnerov TKO. Nie sú spokojní ani s odpoveďou 
Ing. A. Mrázovej, že v tomto roku nie sú naplánované finančné prostriedky na 
dobudovanie ďalších oplôtkov – prístreškov kontajnerových státí. Občania sú 
rozhorčení nad finančnou gramotnosťou, ale skôr nesvojprávnosťou 
a negramotnosťou tzv. rozpočtárov a investičákov“ nášho mesta. Kritizujú 
nezodpovedné šafárenie, ba až rozhadzovanie peňazí na tzv. „Potemkinovské“ akcie 
a aktivity. Príkladom môže byť vynaloženie až 120 000 € na propagáciu Michaloviec ako 
Európskeho mesta športu, pričom neboli zarátané náklady z prípravného obdobia. Ale, 
žiaľ asi budeme musieť čakať 3 roky, kým neprídu ďalšie komunálne voľby?! Dokedy sa 
ešte budete riadiť politickými vplyvmi a nie racionálnym myslením? Čo tak stiahnuť aj 
do rezervy?! 
 

2. S odpoveďou náčelníka MsP Michalovce JUDr. Šantu na moju interpeláciu č. 1 
z 27.11.2019 som čiastočne stotožnený a môžem sám osobne potvrdiť, že vonku 
v okolí bytoviek na Angi mlyne sa už tak často nespaľujú pneumatiky, káble a  iné 
odpady, čo je aj následkom lepšej činnosti MOPS. Ale chýba mi ďalšia časť odpovede, 
na ktorú som očakával iniciatívu odboru Informatizácii a grantov.  Vedúca odboru  
Výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja Ing. A. Mrázová mi odpovedala že: 
„Mesto Michalovce nemá vypracovaný program na monitorovanie ovzdušia a nemáme 
ani vedomosti o žiadnych podporách zo strany ministerstiev, alebo iných zdrojov na 
daný účel“.  To však nie je pravda, len zahmlievanie daného vážneho problému. Viem 
totiž, že ešte koncom r. 2019 Ministerstvo životného prostredia SR zo žiadostí miest 
a obcí celého Slovenska vypracovalo výzvu a následne aj projekt na rozmiestnenie 200 
meračov kvality ovzdušia. Napr. mesto Poprad a okolie ich nainštalujú 20. Tieto merače 
budú pravidelne  monitorovať celú popradskú oblasť a cez sieť počítačov budú 
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informovať aj políciu, hasičov, regionálne úrady verejného zdravotníctva, okresné, 
mestské aj obecné úrady. Čo mi na to odpoviete? O koľko meračov sme požiadali? Kde 
budú nainštalované? Myslíme aj na Strážske, Vojany, Bukózu Vranov a iných kritických 
znečisťovateľov?! 

3. Obrátili sa na mňa občania Ul. volgogradskej so žiadosťou o presun stojísk kontajnerov 
TKO z nárožia bloku B3 trochu ďalej, lebo kontajnery TKO stoja na chodníku, chodci 
musia využívať cestu, ktorá je dosť frekventovaná, lebo vedie k dvom veľkým 
parkoviskám, ale zároveň je prejazdovou komunikáciou, ba aj príjazdovou k 88 
poschodovým garážam! 

 

BOD č. 18 
ŠTVRŤHODINA PRE OBČANOV 
 
O slovo písomne požiadala Mgr. Podstavská. 
 

Mgr. Podstavská 

Vážení spoluobčania, môj problém s Mestom  trvá vyše 30 rokov, preto žiadam od Mesta 
termín na jeho riešenie podľa zákona č. 138/1991, § 3 pís. b). Bránim si svoj majetok priamou 
demokraciou, ktorú mi zaručuje ústava SR. Pod pojmom Mesto, ktorý budem používať mám 
na mysli mestský úrad, okresný úrad, štátne notárstvo, katastrálny odbor OÚ, pozemkový 
úrad, súd, vedenie týchto úradov a všetkých poslancov. Zákon s názvom o majetku obcí t.j. 
reštitučný zákon 138/1991 § 3  pís. b) hovorí, vlastníctvom obcí sa nestávajú pozemky 
v osobnom užívaní občanov. Pre mňa to znamená, že pozemok 718 na križovatke ulíc 
Čajkovského a Jilemnického je môj. Dodnes som nevidela delimitačné protokoly. Uplynuli 3 
mesiace, zákon o slobodnom prístupe k informáciám hovorí o 5 dňoch. Zákon pre mňa 
neexistuje. V dokumente z roku 1990, identifikácia parciel z katastra sa uvádza, že ešte pred 
platnosťou zákona o majetku obcí, som pozemok odpredala mestu, podľa mojej kúpnej zmluvy 
so Stavoinvestou. Tak sa stalo  9.9.2004 podľa zákona o pôde a lesoch 503/2003. Originál 
kúpnej zmluvy, ktorá vraj súhlasí s tou z katastra má len 4 strany, čiže 2 listy. Tá z katastra len 
jeden a dátum odpredaja Stavoinveste je zistený a  prenesený z tretej strany. Sú tam pečiatky 
notára a z  katastra  s dátumom 9.9.2004. V kúpnej zmluve so Stavoinvestou sa hovorí: kupca 
potrebuje nehnuteľnosť do štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, a že ak by  
nedošlo k uzavretiu zmluvy, sú dané predpoklady na vyvlastnenie. Zákon o mimosúdnych 
rehabilitáciách 87/1991 § 6 hovorí: povinnosť vydať vec sa vzťahuje na tie prípady, keď 
v rozhodnom období prešla vec na štát. Bod i) vyvlastnením za náhradu vec, pokiaľ vec existuje 
a nikdy neslúžila účelu, na ktorý bola vyvlastnená. Čiže vykúpená za náhradu s predpokladom 
vyvlastnenia, alebo vyvlastnená za náhradu a to je môj prípad. Na odporúčanie Úradu vlády 
SR som sa 24 rokov domáhala zákona prípad hodný osobitného zreteľa 138/1991 § 9, odst.8 
písm. l). Nie je však možné ho uplatniť, lebo dva paragrafy v tom istom zákone sa vylučujú. 
Poslanci nemôžu verejne odhlasovať niečo, čo mestu nepatrí podľa toho istého zákona, len 
v inom paragrafe. V dokumentoch z katastra prešetrenie vlastníckych vzťahov, Mesto 
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reštituovalo môj pozemok 16.11.1991 podľa zákona 138/1991, ale bez uvedenia paragrafu. 
Jednoduchým zrušením vlastníctva štátu a prepísaním parcely 718 na Mesto, ktorý  zákon § 3, 
pís. b) mu to neumožňuje, urobilo nový list vlastníctva na Mesto. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Primátor mesta, upozornil pani Podstavskú, že vyčerpala svoj časový limit a odobral jej slovo. 
Problém pani Podstavskej je známy a vystúpila s ním na mestskom zastupiteľstve už 
niekoľkokrát. 

 

BOD č. 19 
ZÁVER 
 
Vážení páni poslanci, program dnešného rokovania sme vyčerpali. Rokovanie končím, 
ďakujem vám za účasť a teším sa na ďalšie pracovné stretnutia. Stretneme sa na rokovaní 
mestského zastupiteľstva v máji, dovtedy dovidenia. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prednosta MsÚ:                                                                                             Primátor mesta: 

Ing. Zdenko VASIĽ                         Viliam ZAHORČÁK 
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