MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 30

K bodu: Vzdanie sa mandátu poslanca a zloženie sľubu nového poslanca
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
a) Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Michalovce pani PhDr. Zlatuši Popaďákovej za
volebný obvod č. II – východ
b) Správu mandátovej komisie
2. K o n š t a t u j e, ž e
Mgr. Ján VÁRADY zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
3. O d v o l á v a
a) z Komisie školstva, mládeže a športu PhDr. Zlatušu Popaďákovú
b) delegovanú zástupkyňu v školských radách v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003
Z.z.
ZŠ Moskovská 1
PhDr. Zlatušu Popaďákovú
MŠ Školská 5
PhDr. Zlatušu Popaďákovú
MŠ Leningradská 1
PhDr. Zlatušu Popaďákovú

4. V o l í
člena Komisie školstva, mládeže a športu: Mgr. Jána Váradyho
5. D e l e g u j e
zástupcu Mesta v školských radách v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.
ZŠ Moskovská 1
Mgr. Jána Váradyho
MŠ Školská 5
Mgr. Jána Váradyho
MŠ Leningradská 1
Mgr. Jána Váradyho

6. U k l a d á
Informovať príslušné školské rady o schválených zmenách.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: 4. 5. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 31

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za obdobie marec – apríl 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie
marec – apríl 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 32

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na II. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 17. 2. 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na II. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 17. 2. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 33

K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1) v y h l a s u j e
V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov voľbu
hlavného kontrolóra Mesta Michalovce na deň 16.6.2015 na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
2) s c h v a ľ u j e
a) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce tajným hlasovaním
poslancov mestského zastupiteľstva. Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a ods. 3
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a volebný
poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra schválený MsZ pre túto voľbu.
b) kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
 minimálne úplne stredné vzdelanie
 bezúhonnosť
c) náležitosti písomnej prihlášky:
 identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska,
telefonický respektíve e‐mailový kontakt, pokiaľ uchádzač vlastní
 súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov na účel vykonania voľby
v mestskom zastupiteľstve podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 životopis s uvedením doterajšej praxe a zastávanej pracovnej pozície
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Kandidát, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je bezúhonný a ktorého
prihláška nespĺňa náležitostí ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený na
hlasovacom lístku kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.
d) termín ukončenia podávania písomných prihlášok: 1.6.2015 (pondelok) do 14.30
hod. Písomné prihlášky musia byť doručené, platí nielen pre osobné doručenie, ale aj

pre doručenie iným spôsobom (hmotnoprávna lehota).
e) miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku vrátane náležitosti
kandidáti zašlú alebo doručia do určeného termínu na adresu: Mestský úrad,
Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením „Voľba hlavného
kontrolóra – neotvárať.“ Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu
podávajúceho. Pri osobnom doručení sa prihláška podáva výlučne na podateľňu
Mestského úradu, kancelária č. 106, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce.
f) komisiu zloženú z poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorá overí splnenie
kvalifikačných a ďalších predpokladov: MUDr. Benjamín Bančej predseda komisie,
Ing. Michal Stričík, PhD., MUDr. Ján Paľovčík
g) určuje pracovný čas hlavného kontrolóra 37,5 hodín, týždenný pracovný čas, bez
prestávky na jedenie a oddych t.j. plný pracovný úväzok.
2) žiada
a) primátora mesta zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra za schválených
podmienok na úradnej tabuli, v novinách Michalovčan, webovej stránke mesta
a infotexte TV Mistral.
Termín: 29.4.2015 a v najbližšom čísle
novín Michalovčan
5) u k l a d á
a) vedúcej organizačného odboru pozvať uchádzačov spĺňajúcich podmienky na voľbu
hlavného kontrolóra na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach na deň
16.6.2015 a doručiť pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
podklady pre voľbu hlavného kontrolóra ako samostatnú súčasť pozvánky na
zasadnutie MsZ, ktoré po voľbe odovzdajú do archívu mesta.
Termín a zodpovednosť: v texte
b) pripraviť podklady pre voľbu hlavného kontrolóra v súlade so zákonom a schváleným
volebným poriadkom pre voľbu hlavného kontrolóra
T.: 16.6.2015
Z.: Mgr. Natália Slaninková,
ved. organizačného odboru

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 34

K bodu: Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje

Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 35

K bodu: Správa o výsledkoch kontroly

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 36

K bodu: Protest prokurátora Pb 176/14/8807‐5 voči VZN Mesta Michalovce
č. 108 o podmienkach vydávania a používania SENIOR KARTY

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.Vyhovuje
Protestu prokurátora č. 176/14/8807‐5 voči VZN Mesta Michalovce č. 108 o podmienkach
vydávania a používania senior karty.
2. R u š í
VZN Mesta Michalovce č. 108 o podmienkach vydávania a používania senior karty.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 37

K bodu: Protest prokurátora Pb 177/14/8807‐5 voči VZN Mesta Michalovce
č. 82 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Vyhovuje
Protestu prokurátora č. 177/14/8807‐5 voči VZN Mesta Michalovce č. 82 o konaní
a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov.
2. Ruší
VZN Mesta Michalovce č. 82 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva
Michalovce o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 38

K bodu: Protest prokurátora Pb 175/14/8807‐5 voči VZN Mesta Michalovce
č. 165 o letných terasách

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Vyhovuje
Protestu prokurátora č. 175/14/8807‐5 voči VZN Mesta Michalovce č. 165 o letných
terasách.
2. R u š í
VZN Mesta Michalovce č. 165 o letných terasách.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 39

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o podmienkach vydávania a používania SENIOR KARTY v meste
Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č. 174 o podmienkach
vydávania a používania Senior karty v meste Michalovce.
2. U k l a d á
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu odboru sociálnych vecí, vydať predmetné Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Michalovce o podmienkach vydávania a používania Senior
karty v meste Michalovce.
Z: Ing. Ján Jasovský
vedúci OSV
T: apríl 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 40

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných
priestranstiev v meste Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. S c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 175 o procese a podmienkach pri
povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce.
2. U k l a d á
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejniť schválené
platné znenie VZN.
Z: v texte
T: apríl 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 41

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v meste Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č. 176 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.
2. U k l a d á
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu odboru sociálnych vecí, vydať predmetné VZN
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Michalovce.
Z: v texte
T: máj 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 42

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení príspevku
od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu
výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských
kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských
jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Michalovce.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 177 o určení príspevku od zákonného
zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri
základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 43

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 178 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Michalovce na rok 2015.
2. U k l a d á
poukázať rozdiel výšky dotácie za mesiace január až apríl 2015 pre neštátnych
zriaďovateľov v mesiaci máj 2015.
Z: vedúca OŠKaŠp
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 44

K bodu: Návrh pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom
spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej
a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce pre dôchodcov
a určené skupiny občanov mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
návrh Pravidiel na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného
stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce pre dôchodcov a pre určené skupiny občanov mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 45

K bodu: Návrh na zrušenie VZN MsZ Michalovce č. 155/2013 o podmienkach
poskytovania stravovania pre dôchodcov a určené skupiny občanov
mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
ruší
VZN MsZ Michalovce č. 155/2013 o podmienkach poskytovania stravovania pre dôchodcov
a určené skupiny občanov mesta Michalovce s účinnosťou k 30. 6. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 46

K bodu: Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenia Mesta
b) s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet mesta Michalovce za r. 2014
a
‐ celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2014 bez výhrad.

2. Rozdelenie 1 162 510 € do fondov takto:
a) do fondu ochrany psov
(50 % z dane za psa)
b) do fondu pešej zóny
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
c) do FRB
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)
d) do rezervného fondu

12 025 €
2 513 €
41 860 €
1 106 112 €

c) ukladá
1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca FO
T: 30.6.2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 47

K bodu: Výročná správa o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2014.
2. S c h v a ľ u j e
Výsledok hospodárenia TaZS za rok 2014
‐ z hlavnej činnosti vo výške
‐ z podnikateľskej činnosti vo výške

+ 286 EUR
‐ 2 298 EUR
+ 2 584 EUR

3. U k l a d á
a) stratu z hlavnej činnosti vo výške 2 298 EUR vysporiadať zo zisku podnikateľskej činnosti.
b) zisk z podnikateľskej činnosti zúčtovať v súlade s účtovnými postupmi na účet
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia. Odporúčaný návrh realizovať až po schválení
výsledku hospodárenia za rok 2014 v MsZ.

T: do 30. júna 2015
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:

1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 48

K bodu: Výročná správa o činnosti MsKS Michalovce za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti MsKS Michalovce za rok 2014.
2. Schvaľuje
Prídel kladného výsledku hospodárenia vo výške 387,56 € do rezervného fondu.
3. Ukladá
Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 387,56 € do rezervného fondu.
T: apríl 2015
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:

1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 49

K bodu: Návrh na zriadenie Denného centra č. 8 v meste Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. S c h v a ľ u j e
‐
‐

zriadenie Denného centra č. 8 v Meste Michalovce, so sídlom na Ul. A. Šándora
č.1
rozhodnutie o zriadení DC č. 8, ktoré nadobúda účinnosť dňom registrácie
v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja.

2. Ukladá
a) Zabezpečiť zápis nového denného centra do Registra poskytovateľov sociálnych
služieb KSK.
Z: Ing. Ján Jasovský
T: júl 2015
b) Organizačne zabezpečiť vznik denného centra.
Z: Ing. Ján Jasovský
T: august 2015

c) Zabezpečiť aktualizáciu zmluvných vzťahov súvisiacich s užívaním priestorov
denného centra.
Z: Ing. Ján Jasovský, Ing. Doležal
T: august 2015

d) Zabezpečiť financovanie činnosti denného centra.
Z: Ing. Ján Jasovský, Ing. Bereznaninová
T: august 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:

1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 50

K bodu: Informatívna správa o činnosti MAD v meste Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce.
2. U k l a d á
vedúcej finančného odboru pripraviť zmenu rozpočtu.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
T: apríl 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík

2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 51

K bodu: Územný plán Mesta Michalovce
‐ návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)

schvaľuje
obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Michalovce.

b)

ukladá
1. vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Michalovce,
s úplnou úhradou finančných nákladov na obstaranie zo strany žiadateľa.
T: rok 2015
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
2. vedúcej finančného odboru MsÚ:
Zahrnúť finančné prostriedky na financovanie predmetných zmien Územného plánu
mesta Michalovce do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Michalovce.
T: podľa textu
Z: Ing. Oľga Bereznaninová

c) Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom pripísania finančných prostriedkov, v zmysle
písm. b) ods. 1. tohto uznesenia, na účet Mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:

1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 52

K bodu: Územný plán Mesta Michalovce
‐ návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)

schvaľuje
obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce.

b)

ukladá
1. vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce,
s čiastočnou úhradou finančných nákladov na obstaranie zo strany žiadateľov.
T: rok 2015
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
2. vedúcej finančného odboru MsÚ:
Zahrnúť finančné prostriedky na spolufinancovanie predmetných zmien Územného
plánu mesta Michalovce do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Michalovce.
T: podľa textu
Z: Ing. Oľga Bereznaninová

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:

1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 53

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje
1. Prijatie cenovej ponuky a priamy predaj pozemku E‐KN, p.č. 6309/2, orná pôda o výmere
109 m2, v k.ú. Michalovce, pre JUDr. Juraja Kusa, bytom Ul. Dobrianskeho č. 4,
071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 2 616 €.
2. Prijatie cenovej ponuky a priamy predaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 2969/31
o výmere 45 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu
č. 14328810‐10/2014, zo dňa 12.3.2014, pre LA‐MAR s.r.o., Mirka Nešpora č. 13, 071 01
Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 1 200 €.
3. Odplatný prevod vlastníckeho práva k elektroenergetickému zariadeniu vybudovanému
v rámci stavby „Michalovce – MsKS – Prevádzkové priestory Snack baru No 17 – NN
rozvody“, SO 101 NN rozvody, za cenu vo výške 2 479,45 €, zodpovedajúcu nadobúdacej
hodnote zariadenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu odpredaja majetku
špecifického druhu odborne spôsobilej osobe, ktorou je prevádzkovateľ distribučnej
siete, Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, Košice.
4. Odpredaj pozemkov, zastavaných objektmi garáží:
 v garážovej lokalite na Ul. okružnej, vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako
pozemok C‐KN p.č. 3678, vo výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, pre vlastníka
stavby, Igora Onda, bytom Ul. Vajanského 2400/66, Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2,
 v garážovej lokalite na Ul. Timravy, vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako
pozemok C‐KN p.č. 1976/214, vo výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, pre
vlastníka stavby, Stanislava Šimka, bytom Ul. Štefánikova č. 1397/28, Michalovce, za
cenu 3,3193 €/m2,
 v garážovej lokalite na Ul. Kuzmányho, vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako
pozemok C‐KN p.č. 2969/28, vo výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, pre

vlastníka stavby, Michala Vaľka, bytom Ul. Švermova č. 9, Michalovce, za cenu 3,3193
€/m2.
5. Odkúpenie pozemku p. E‐KN č. 4861/1, trvalé trávne porasty o celkovej výmere 29 m2,
vedený na LV č. 5733 v k.ú. Stráňany od Ing. Jána Vrlíka, bytom Lipová 32, Michalovce, za
cenu 3,3196 €/m2.
6. Odkúpenie 12 ks modulov zástavkových prístreškov od NIKA PRESS, spol. s r.o., Ul. Ivana
Krasku 21, Michalovce, za cenu 49 062 € bez DPH.
7. Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 2714/1 o výmere 56 m2 záhrada,
p.č. 2714/2 o výmere 56 m2, záhrada a p.č. 2714/3 o výmere 17 m2, záhrada, k.ú.
Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2014, zo dňa
19. 5. 2014, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v
hodnote 500 €,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na časť predmetu predaja, 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
500 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a cena ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
Do súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,

 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž,
8. Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1427 o výmere 119
m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 34834001‐35/2012,
zo dňa 23.11.2012, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1427 o výmere 119 m2, zastavané plochy,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku v zmysle znaleckého posudku,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorenom pozemku C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1427 o výmere 119
m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu 34834001‐
35/2012, zo dňa 23.11.2012, v k.ú. Stráňany, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorený pozemok C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č., priamym
predajom.
9. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov p. C‐KN č.
682/72 o výmere 144 m2, č. 682/73 o výmere 23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75
o výmere 21 m2, č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78
o výmere 23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81
o výmere 21 m2 a č. 682/82 o výmere 23 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, vyhlásenej na základe
uznesenia MsZ č. 266, zo dňa 23. 4. 2013.
10. Spôsob prevodu prevod novovytvorených pozemkov p. C‐KN č. 682/72 o výmere 144 m2,
č. 682/73 o výmere 23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75 o výmere 21 m2, č.
682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 23 m2, č. 682/79
o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81 o výmere 21 m2 a č. 682/82
o výmere 23 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č.
14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, s určenou všeobecnou hodnotou 17,09 €/m2, za
nasledujúcich podmienok:
 kúpna cena pozemkov určených pre stavbu garáží bude určená formou dražby,
 základná cena parciel p. C‐KN č. 682/73, 682/77, 682/78 a 682/82 v k.ú. Michalovce
je 393,07 €/ 1 pozemok,
 základná cena parciel p. C‐KN č. 682/74, 682/75, 682/76, 682/79, 682/80 a 682/81
v k.ú. Michalovce je 358,89 €/ 1 pozemok,
 pozemky sú určené výlučne na výstavbu garáží,
 pozemok 682/72, tvorí medzigarážový priestor, sa odpredáva do podielového
spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10. Cena jedného podielu
predstavuje 246,10 €,
 záujemca sa v kúpnej zmluve zaviaže na vlastné náklady vybudovať spevnenie
medzigarážovej plochy a preložku oplotenia a brány ako súčasť stavby garáží,
 záujemca sa zaviaže k zriadeniu bezplatného vecného bremena pre Mesto na parcele
682/72 v k.ú. Michalovce pre prístup do areálu školy peši aj povozom,

 obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť občania s trvalým pobytom v bytových
domoch na Ul. moskovskej, Ul. volgogradskej a Ul. J. Hollého, ktorí v byte trvale
bývajú a nevlastnia garáž v meste Michalovce,
 z príslušného bytu sa môže do súťaže prihlásiť iba 1 záujemca s plnou spôsobilosťou
na právne úkony,
 prihláška do OVS musí obsahovať:
 meno a priezvisko prihláseného,
 uvedenie trvalého pobytu,
 čestné prehlásenie s overeným podpisom, že uchádzač skutočne býva v mieste
uvedeného trvalého pobytu a že on, ani osoby s ním trvalo bývajúce nie sú
vlastníkmi garáže v meste Michalovce,
 vyhlásenie, že bude rešpektovať podmienky výstavby určené stavebným úradom,
pre výstavbu týchto garáží,
 záväzok vybudovať spevnenie medzigarážových plôch a preložiť oplotenie a bránu
 záväzok zriadenia vecného bremena pre Mesto Michalovce,
 uchádzač zloží zábezpeku vo výške 100 € na účet MsÚ Michalovce č.ú.
4204223001/5600, alebo do pokladne minimálne 1 hodinu pred začatím dražby,
s dokladom o úhrade zábezpeky sa preukáže pred zahájením dražby,
 úspešnému účastníkovi OVS sa zábezpeka započíta oproti cene. V prípade, že úspešný
uchádzač neuzatvorí zmluvu a neuhradí kúpnu cenu najneskôr do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti príslušného uznesenia mestského zastupiteľstva,
zábezpeka prepadá v prospech Mesta.
11. Zrušenie:
 uznesenia č. 357, zo dňa 25.2.2014, v bode I/2 a uznesenie č. 383, zo dňa 17.6.2014,
v bode I/2, vzhľadom na to, že v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Michalovce stratili platnosť, s tým, že splatená zábezpeka sa uchádzačom vráti,
 obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele C‐
KN č. 1093 a pozemok p. C‐KN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
130 m2, v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla určením Geometrického plánu č. 14328810‐
24/2012, zo dňa 25.4.2012, vyhlásenej na základe uznesenia MsZ č. 309, zo dňa
3.9.2013.
12. Spôsob prevodu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele C‐KN č. 1093 a pozemok p.C‐KN č.
1093, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce, ktorá
vznikla určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2012, zo dňa 25.4.2012, za
nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia predmetu predaja,
 odkúpenie stavby a pozemkov je možné aj do podielového spoluvlastníctva,
 v prípade záujmu o kúpu stavby v celosti jedným záujemcom, tento musí rešpektovať
právne vzťahy k predmetným nehnuteľnostiam uzavreté doteraz Mestom, čo
v zmluve deklaruje ako ťarchu,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť občania s trvalým pobytom v bytových
domoch na Nám. osloboditeľov, ktorí v byte trvale bývajú, resp. uchádzači sú

nájomcovia nebytových priestorov v tejto stavbe,
 v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu a osobitne
kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
 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 zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že má vyrovnané voči mestu Michalovce
a správcom jeho nebytových priestorov akékoľvek prípadné podlžnosti,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1 000 € na číslo účtu
4204223001/5600 v Prima banke Slovensko a.s., 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 1 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a cena ponúknutá za predmet kúpy 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,
13. Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN, parcelné číslo 5304/11 o výmere 2
m2, ostatné plochy, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č.
14328810‐24/2015, zo dňa 1.4.2015, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN, parcelné číslo 5304/11 o výmere 2 m2, ostatné plochy, k.ú.
Michalovce
 všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 19,94 €/m2,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorenom pozemku C‐KN, parcelné číslo 5304/11 o výmere 2 m2,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2015, zo dňa 1.4.2015,
na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
 prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),

 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 5304/11 priamym predajom.

14. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 nebytové priestory v bytovom dome na Ul. Š. Kukuru č. s. 1232 na parcele č. 4187
v k.ú. Michalovce, vedené na LV 8000 v katastrálnom území Michalovce, ktoré
predstavujú majetkový podiel Mesta 20959/156752,
 pozemok katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
vedený Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to pozemok E‐
KN p.č. 3036/1 o výmere 29680 m2, ostatné plochy,
 pozemok v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, vedený
Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to pozemok E‐KN, p.č.
3386, o výmere 166 m2, orná pôda,
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to pozemok C‐KN p.č. 817/52,
o výmere 340 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok C‐KN, p.č. 5377/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok C‐KN p.č. 1109 o výmere 37 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok E‐KN p.č. 9531 o výmere 79 m2, ostatné plochy,
 pozemok E‐KN p.č. 9532/1 o výmere 315 m2, ostatné plochy,
 pozemok E‐KN p.č. 9533/2 o výmere 55 m2, ostatné plochy,
 pozemok E‐KN p.č. 2970/2 o výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria.
II. R u š í
 uznesenia: číslo 287 zo dňa 18.6.2013, v bodoch I/6, 7 a 8, číslo 324, zo dňa
22.10.2013, v bode I/4 a číslo 288, zo dňa 18.6.2013, v bode 2/2.1.
III. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐6 návrhu
uznesenia.
T: 2015
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 54

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 3

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Bežné príjmy sa znižujú z 24 197 853 € na 24 171 159 €, zníženie o 26 694 €
Bežné výdavky sa zvyšujú z 21 691 022 € na 21 949 220 €, zvýšenie o 258 198 €
Kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 6 013 936 €, na 6 016 601 €, zvýšenie o 2 665 €
Kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 788 774 € na 5 917 807 €, zvýšenie o 129 033 €
Finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 863 082 € na 1 443 082 €, zvýšenie
o 580 000 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 3 595 075 € na 3 763 815 €, zvýšenie
o 168 740 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 55

K bodu: Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2015 takto:
‐ bežný transfer sa zvyšuje
‐ náklady celkom sa zvyšujú

z 205 000 € na 210 000 €, zvýšenie o 5 000 €
z 841 807 € na 846 807 €, zvýšenie o 5 000 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 56

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. B e r i e n a v e d o m i e
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2.

Schvaľuje
2.1 prenájom pozemkov pre Okresný súd Michalovce, za účelom riešenia
priestorových potrieb investičného zámeru "Rekonštrukcia a prístavba budovy
Okresného súdu v Michalovciach", o výmere 93 m2, ktorá predstavuje časť z
pozemkov vedených na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako pozemky registra C‐KN
a ich častí nasledovne:

p.č. 2870/1 – časť o výmere 24 m2

p.č. 2876/5 – časť o výmere 1 m2

p.č. 2877 – časť o výmere 19 m2

p.č. 2879/1 – časť o výmere 4 m2

p.č. 2880/1 – časť o výmere 8 m2

p.č. 2881/1 – časť o výmere 13 m2

p.č. 2881/2 – časť o výmere 24 m2
za cenu 0,29 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu povinnosti
Mesta vo vzťahu k štátu, v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb., poskytovať súčinnosť
pri zabezpečovaní priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo
pracovisko,
2.2 uloženie elektromerovej skrine na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 5383, v k.ú.
Michalovce (s celkovým záberom cca 1 m2, ktorý bude spresnený geometrickým
plánom), v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na

2.3

2.4

2.5

2.6

zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre umiestnenie elektromerovej skrine, v rámci realizácie podzemných
inžinierskych sietí plánovanej stavby „RDG, s.r.o., Michalovce, miesto Štúrova ulica
9, Michalovce“, s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, Košice,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že umiestnenie elektromerovej skrine
nesmie vytvoriť prekážku na dotknutých plochách, na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.),
pričom po ukončení prác musia byť tieto plochy uvedené, investorom stavby, na
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile,
uloženie elektro‐energetického zariadenia na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č.
1045/3, v k.ú. Michalovce, s celkovým záberom vyznačeným v Geometrickom
pláne č. 36582972‐49/2011, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
zriadení vecného bremena in persónam, pre uloženie elektro ‐energetického
zariadenia s terajším vlastníkom Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská
31, Košice,
uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 1838/1, v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 10 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej výstavby rodinných
domov, s Mgr. Kužmom Kamilom, Kpt. Nálepku 5, 071 01 Michalovce,
Mgr.
Porvazníkom
Dušanom,
Timravy
8,
071
01
Michalovce,
Bc. Kachničovou Petrou, Timravy 28, 071 01 Michalovce, 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,
prijatie súťažného návrhu
spoločnosti INVEST KM, s.r.o. Jilemnického 20,
Michalovce na prenájom priestorov v objekte Zimný štadión, pavilón C, a
zhodnotenie majetku Mesta vo výške 300 000,‐ € s DPH v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce a výšku nájomného
10 000,‐ €/rok, na základe VZN č. 101/2007, čl. XIV. Prenájom ostatného majetku,
v súlade s podmienkami súťažného návrhu.
uloženie preložiek vodovodu a elektrických NN rozvodov na pozemkoch Mesta,
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky E‐KN p.č. 9526, p.č. 2642 a p.č. 2643 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke
cca 38,20 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom
1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci plánovanej stavby „Zdravotnícke centrum – prístavba a stavebné úpravy“,

2.7

2.8

2.9

Ul. Obchodná Michalovce, umiestnenej na pozemkoch C‐KN p.č. 1192/25, p.č.
1192/26, p.č. 1192/28, p.č. 1192/29, p.č. 1192/30, p.č. 1192/32 a p.č. 1192/34
v k.ú. Michalovce, so spoločnosťou HM REAL INVEST, s.r.o., Nám. osloboditeľov č.
1, Michalovce, 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,
uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 1000/2 v k.ú.
Topoľany (v celkovej dĺžke cca 5 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej stavby „Michalovce –
Topoľany, Rodinný dom na p.č. 69 – dokončenie prípojky kanalizácie, so
Stanislavom Dankom, Ul. maďarská 5, Košice, 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,
uloženie kanalizačnej a elektrickej NN prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok E‐KN p.č. 9496 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 9,5 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej
stavby „Rodinný dom, prestavba a rekonštrukcia, Pribinova ulica, Michalovce, p.č.
2525“ s Mgr. Petrom Sudzinom, Ul. P. Jilemnického 3551/78, Michalovce,
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,
uloženie vodovodnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 6395/1 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 1 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej napojenia stavby
rodinného domu postaveného na pozemku C‐KN p.č. 1716/1 v k.ú. Michalovce,

s PaedDr. Alenou Herstekovou, Zemplínska 30, Michalovce, 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,
2.10 schváliť plynovej a elektrickej NN prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č.
3069/3, p.č. 3066/319 a 3066/287 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 22 m,
ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci
plánovanej stavby „Samoobslužná autoumývareň ‐ Michalovce“, umiestnenej na
pozemkoch C‐KN p.č. 3066/203 a p.č. 3066/273 v k.ú. Michalovce, s Branislavom
Ondruškom, Ul. kostolná 15, Košice, 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,
2.11 uloženie plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 9468 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 8,80 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej stavby „Pripojovací
plynovod – úprava, Michalovce, F. Kráľa č. 1137“, s Jánom Slovjaninom, Ul. F. Kráľa
č. 1137, Michalovce, 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,
2.12 uloženie vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok C‐KN, p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 15 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Rodinný dom ‐ novostavba, p.č. 1838/408“ s vlastníkom
inžinierskej siete (právo zodpovedajúce vecnému bremenu spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti), 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,
2.13 uloženie prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie na pozemku Mesta, vedenom
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN,
p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 3 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby
„Rodinný dom ‐ novostavba, p.č. 1838/224“ s Erikou Točenou, Ul. J. Švermu č.
1345/9, Michalovce, 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,
2.14 umiestnenie rozvodnej skrine SR6 na pozemku Mesta, vedeného na Okresnom
úrade Michalovce, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 2887 v k.ú.
Michalovce, Okresnému súdu v Michalovciach, so súhlasným stanoviskom
Ministerstva pôdohospodárstva SR.

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 57

K bodu: Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci (Družobnej zmluvy)
medzi mestami Michalovce a Cognac

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o spolupráci (Družobnej zmluvy) mesta Michalovce s mestom Cognac.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 58

K bodu: Vstup obce Čečehov do Spoločného obecného úradu Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
vstup obce Čečehov do Spoločného obecného úradu Michalovce pre výkon prenesenej
štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku bez riešenia agendy
priestupkov s účinnosťou od 01. 05. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 4. 2015

číslo: 59

K bodu: Vstup obce Jastrabie pri Michalovciach do Spoločného obecného
úradu Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
vstup obce Jastrabie pri Michalovciach do Spoločného obecného úradu Michalovce pre
výkon prenesenej štátnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku bez
riešenia agendy priestupkov s účinnosťou od 01. 05. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Paľovčík
2. MUDr. Tibor Prunyi

