MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 27

K bodu: KRONIKA MESTA MICHALOVCE
ROČNÝ ZÁPIS ZA ROK 2015

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
Kroniku mesta Michalovce – ročný zápis za rok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 28

K bodu: VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI TaZS MESTA MICHALOVCE
ZA ROK 2015

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Výročnú správu o činnosti
TaZS mesta Michalovce na rokovanie MsZ v mesiaci apríl 2016.
Z: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 29

K bodu: VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI MsKS MICHALOVCE ZA ROK 2015

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Výročnú správu o činnosti
MsKS Michalovce na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 30

K bodu: ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2015

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2015 na
najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
ved. FO
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 31

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O NAKLADADNÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA
Mestská rada v Michalovciach
1)

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach schváliť návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Michalovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta.

2)

ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta na
rokovanie mestského zastupiteľstva.
T: apríl 2016
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 32

K bodu: NÁVRH NA DELIMITÁCIU ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
PREVODCU MESTO MICHALOVCE NA PREBERAJÚCU ORGANIZÁCIU
ZARIADENIE PRE SENIOROV UL. JÁNA HOLLÉHO 9, MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť návrh na delimitáciu Zariadenia opatrovateľskej služby prevodcu
Mesto Michalovce na preberajúcu organizáciu Zariadenie pre seniorov Ul. Jána Hollého 9,
Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: v texte
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 33

K bodu: INFORMÁCIA O ZMENE ORGANIZAČNÉHO PORIADKU
A ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MESTSKÉHO ÚRADU
V MICHALOVCIACH A ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta informáciu o zmene Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Michalovciach a Zariadenia opatrovateľskej služby účinnej od 1. 7. 2016
predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: v texte
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 34

K bodu: DODATOK Č. 2 ZRIAĎOVACEJ LISTINY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE
MESTA MICHALOVCE ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZMENA NÁZVU
ORGANIZÁCIE NA MICHALOVSKÝ DOMOV SENIOROV

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV, predložiť na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva návrh Dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Mesta
Michalovce Zariadenie pre seniorov a zmena názvu organizácie na Michalovský domov
seniorov.
Z: Ing. Ján Jasovský, ved. OSV
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 35

K bodu: ZMENA ORGANIZAČNÉHO PORIADKU A ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
V ORGANIZÁCII MICHALOVSKÝ DOMOV SENIOROV UL. JÁNA
HOLLÉHO 9, MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Zlatuši Popaďákovej riaditeľke ZpS, predložiť na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva návrh zmeny Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry v organizácii
Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, Michalovce.
Z: v texte
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 36

K bodu: NÁVRH NA VRÁTENIE DOTÁCIE NA REKONŠTRUKCIU BUDOVY
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru IaG predložiť materiál na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: RNDr. Jana Machová, ved. IaG
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE
zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 37

K bodu: NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA
MICHALOVCE V ROKU 2016

Mestská rada v Michalovciach
1. Berie na vedomie
Informáciu o poskytnutí dotácií primátorom mesta.
2. Schvaľuje
poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Michalovce v roku 2016 nasledovne:
Folklórne združenie Zemplín ............................................................. 2 000 €
Zemplínske osvetové stredisko ......................................................... 1 000 €
Klub historických vozidiel Michalovce............................................... 1 500 €
Dom Matice Slovenskej Michalovce.................................................. 1 000 €
Atletický klub Michalovce ................................................................. 3 000 €
Gréckokatolícka eparchia Košice....................................................... 2 000 €
Tanečný klub Grácia Michalovce....................................................... 1 000 €
Steel Monkey – Rastislav Šimko ........................................................... 400 €
3. U k l a d á
zabezpečiť vyúčtovanie poskytnutých dotácií na základe uzavretých zmlúv podľa VZN
č. 145/2012.
T: podľa VZN č. 145/2012
Z: RNDr. Jana Machová
vedúca odboru IaG

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 38

K bodu: NÁVRH ZMIEN VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
O POSKYTOVANÍ DOTÁCII Z ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
RNDr. Jane Machovej vedúcej IaG predložiť materiál na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: RNDr. Jana Machová, ved. IaG
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 39

K bodu: PETÍCIA OBČANOV PROTI NAVRHOVEJ ZMENE ÚZEMNÉHO PLÁNU

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Petíciu občanov proti navrhovanej zmene územného plánu na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Z: JUDr. Gabriel Dorič
zástupca prednostu MsÚ
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 40

K bodu: SPRÁVA O ČINNOSTI MAD V MESTE MICHALOVCE V ROKU 2015

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR predložiť správu na najbližšie rokovanie MsZ
v Michalovciach ako súčasť Informatívnej správy o vyhodnotení rentability jednotlivých
spojov MAD v meste Michalovce, o činnosti MAD v meste Michalovce v roku 2015 a
cenový návrh MAD na rok 2016.
Z: Ing. Anna Mrázová
ved. odboru V,ŽPaMR
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 41

K bodu: NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY O SPOLUPRÁCI MEDZI KOŠICKÝM
SAMOSPRÁVNYM KRAJOM A MESTOM MICHALOVCE NA REALIZÁCII
INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ OSOBNEJ
DOPRAVY

Mestská rada v Michalovciach
1. Berie na vedomie
Návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom
a Mesto Michalovce na realizácii integrovaného dopravného systému verejnej osobnej
dopravy.
2. Odporúča
primátorovi mesta predložiť návrh na rokovanie MsZ mesta Michalovce.
Z: v texte
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 42

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 2

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť Rozpočtové opatrenie č. 2 na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 43

K bodu: NÁVRH NA ZRIADENIE ELOKOVANÉHO PRACOVISKA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLY, UL. ŠTEFÁNIKOVA 20, MICHALOVCE OD
ŠKOLSKÉHO ROKU 2016/2017
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy, Ul.
Štefánikova 20, Michalovce od školského roku 2016/2017 s výučbou výtvarného, hudobného
a tanečného odboru v obci Budkovce a jeho zaradenie do siete škôl a školských zariadení na
rokovanie MsZ.
Z: Ing. Katarína Poláková
vedúca odboru školstva a športu
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 44

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI

Mestská rada v Michalovciach

I. U k l a d á
Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. Schváliť odmietnutie ponuky na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na
Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C‐KN č. 2532 a pozemkov p.C‐KN č. 2532,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré
sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a predložený návrh zmluvy spoločnosti Dobrex,
s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce, neprijať s tým, že súťaž sa zopakuje za
schválených podmienok.
2. Schváliť prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN, p.č. 3369/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 19 m2, v k.ú.
Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐
146/2015, zo dňa 6.6.2015, odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 3369/1, pre
Milana Holana, rod. Holana, Ul. J.I. Bajzu 3648/16, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo
výške 760 €.
3. Schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu, v súlade s § 140, zákona č. 40/1964 Zb.,
Občianskeho zákonníka,:
 stavby súpisné číslo 1885, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby
obchodné priestory, ktorá je postavená na pozemkoch C‐KN, p.č. 2977 až 2993, ktorá
je evidovaná Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva č. 6617, k.ú.
Michalovce, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu vo výške 127/10000
a časti pozemkov registra C‐KN o veľkosti podielu 435/40000 k
 p.č. 2977, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 81 m2,
 p.č. 2978, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 72 m2,
 p.č. 2979, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 77 m2,

 p.č. 2980, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 78 m2,
 p.č. 2981, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 306 m2,
 p.č. 2982, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 83 m2,
 p.č. 2983, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 77 m2,
 p.č. 2984, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 84 m2,
 p.č. 2985, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 299 m2,
 p.č. 2986, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 159 m2,
 p.č. 2987, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 75 m2,
 p.č. 2988, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 162 m2,
 p.č. 2989, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 391 m2,
 p.č. 2990, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 84 m2,
 p.č. 2991, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 226 m2,
 p.č. 2992, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 295 m2,
 p.č. 2993, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 91 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva č. 7331, k.ú.
Michalovce, ako časť spoluvlastníckeho podielu, ktorá prislúcha odpredávaným WC,
spoločnosti GAMA PM, spol. s r.o., Ul. Štúrova 59/31, 071 01 Michalovce, za cenu
10 185 €, ako spoluvlastníkovi, ktorý využil predkupné právo k tomuto predmetu
prevodu.
4. Schváliť zámenu pozemkov medzi Mestom Michalovce a COOP JEDNOTA SD Michalovce,
na základe ktorej si vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov takto:
 COOP JEDNOTA SD Michalovce, zámenou prevedie na Mesto Michalovce v celosti
novovytvorené pozemky C‐KN:
 p.č. 1192/64, druh pozemku zastavané plochy, výmera 66 m2, ktorý vznikol
odčlenením z pôvodného pozemku E‐KN p.č. 2910, k.ú. Michalovce,
 p.č. 1192/63, druh pozemku zastavané plochy, výmera 156 m2, ktorý vznikol
odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 1192/8, k.ú. Michalovce,
obidva na základe určenia Geometrického plánu č. 14322810‐21/2014, zo dňa
20.5.2014,
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 222 m2.
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na COOP JEDNOTA SD Michalovce, v celosti:
 pozemok C‐KN p.č. p.č. 1045/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 32 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom
Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157,
 novovytvorený pozemok p.č. 1192/62, druh pozemku zastavané plochy, výmera
190 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku E‐KN p.č. 2924, k.ú.
Michalovce, na základe určenia Geometrického plánu č. 14322810‐21/2014, zo
dňa 20.5.2014,
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 222 m2.
Zámena sa uskutočni v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods. 8e, ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že Mesto nadobúda pozemky prostredníctvom
nefinančného plnenia majetkovoprávneho vysporiadania zmluvných strán, pri rovnakej
výmere a v rovnakej lokalite.
5. Schváliť zámenu pozemkov medzi Mestom Michalovce a Košickým samosprávnym
krajom, na základe ktorej si vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov takto:
 Košický samosprávny kraj, zámenou prevedie na Mesto Michalovce v celosti
pozemok registra C‐KN, p.č. 8/4, druh pozemku ostatné plochy, výmera 145 m2, v k.ú.

Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo
1902, t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 145 m2.
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na Košický samosprávny kraj novovytvorený
pozemok C‐KN p.č. 8/6, druh pozemku ostatné plochy, výmera 145 m2, ktorý vznikol
odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 8/2, k.ú. Michalovce, na základe určenia
Geometrického plánu č. 14322810‐8/2016, zo dňa 14.3.2016, t.j. v celkovej výmere
zamieňanej plochy 145 m2.
Zámena daných pozemkov sa uskutočni v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.
8e, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že Mesto nadobúda pozemky
prostredníctvom nefinančného plnenia majetkovoprávneho vysporiadania zmluvných
strán, pri rovnakej výmere a rovnakej lokalite.
6. Schváliť majetkovo‐právne vysporiadanie kanalizácie na Ul. topolianskej, kapušianskej,
močarianskej, mlynskej a IBV vyškovská, v prospech Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Košice za zostatkovú hodnotu v čase odpredaja s tým, že kúpnu cenu
VVS splatí postupne v období 5 rokov započítaním poplatkov za odvádzanie vody
z verejného vodovodu, odpadových vôd do verejnej kanalizácie a vody z povrchového
odtoku do verejnej kanalizácie, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu
zosúladenia starostlivosti a vlastníctva tejto kanalizácii,
7. Schváliť odkúpenie:
 vodovodnej prípojky vybudovanej v rámci stavby Skladová hala, objekt SO‐01
Vodovodná prípojka za cenu 1 € bez DPH,
 plynovej prípojky vybudovanej v rámci stavby Pripojovací plynovod k distribučnej sieti
Michalovce, Močarianska za cenu 1 € bez DPH.
8. Schváliť spôsob prevodu pozemku registra C‐KN p.č. 4072/19, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 175 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, formou obchodnej verejnej súťaže za
nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, s návrhom kúpnej
ceny za odpredávané pozemky,
 účastník súťaže predloží zámer využitia predmetu predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 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 SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí

súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 500 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
500 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena, zámer
využitia a komplexnosť riešenia územia,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
9. Schváliť spôsob prevodu pozemku registra C‐KN, p.č. 1073, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 238 m2, a stavby „Pod kupolou“ na Ul. M. Gorkého, súpisné
číslo 2954, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby obchodné priestory,
ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1073 (evidovaná kultúrna pamiatka v UKZP č.
4113), ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, formou obchodnej verejnej
súťaže za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
 účastník súťaže predloží podnikateľský zámer 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 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 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 5000 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 5000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
5000 € 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.
10. Schváliť spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 1098/2, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 36 m2, p.č. 1097/11, druh pozemku zastavané plochy, výmera
54 m2 a p.č. 1098/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 7 m2, k.ú. Michalovce,
ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐128/2016, zo dňa
29.3.2016, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, s návrhom kúpnej
ceny za odpredávané pozemky,
 účastník súťaže predloží zámer využitia predmetu predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i samostatne na jednotlivé parcely,
 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 SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 500 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
500 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena, zámer
využitia a komplexnosť riešenia územia,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
11. Schváliť zaradenie nehnuteľnosti do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok na sídl. SNP:
 C‐KN, p.č. 1702/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
9 007 m2, do výmery 70 m2,

 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok na Nám. osloboditeľov č. 13
 pozemok C‐KN, p.č. 1098, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
168 m2, do výmery 6 m2,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok na Nám. osloboditeľov č. 13
 pozemok E‐KN, p.č. 2971/1, druh pozemku záhrady, výmera 109 m2, do
výmery 3 m2,
 E‐KN, p.č. 2971/3, druh pozemku záhrady, výmera 2 m2,
II. Schváliť splnomocnenie
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/2‐8.
T: apríl 2016
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 45

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. P r i j í m a
2.1. Návrh Hodnotiacej komisie na prenájom nebytových priestorov v objekte na
Nám. osloboditeľov č. 25, Michalovce, pre navrhovateľa Dagmar Bulíkovú, Komenského
20, Michalovce, s výškou nájmu 13 263,76 €/rok, podľa ponuky ceny pre priamy
prenájom, ako záverečné vyhodnotenie súťaže zo strany vyhlasovateľa.
3. Odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach:
3.1. Schváliť prenájom časti pozemkov za účelom užívania na poľnohospodárske účely pre
TRA.CE.R, export‐import s.r.o. Hospodársky dvor Meďov, za cenu 50,00 €/ha/rok, na
dobu určitú 10 rokov t.j. od 1.1.2016 do 31.12.2025 pri jednoročnej výpovednej
lehote, s tým, že uhradia nájomné aj za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2015, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, z dôvodu využitia pozemku, resp. jeho podielov, ako
uceleného celku jedným užívateľom.
3.2. Schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla
na pozemkoch registra C‐KN p.č. 92 vedených na LV 5157, a pozemkoch registra
E‐KN p.č. 677/7 vedený na LV 6550, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Michalovce (dĺžka
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, v rámci stavby „Rozšírenie
optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0479KO Michalovce
Močarany“, zriaďovaných za účelom pripojenia základňovej stanice Orange 0479KO
Michalovce Močarany k existujúcej regionálnej optickej sieti na trase Trebišov –
Michalovce so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
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 dotknutých mestských komunikácií a
chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno bude právom
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optického kábla alebo jeho
častí).
3.3. Schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla
na pozemok registra C‐KN p.č. 1307/1 vedený na LV 5157, ktorý je vo vlastníctve Mesta
(dĺžka 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, v rámci stavby
„Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 044KO Michalovce
– Ul. nad Laborcom “, zriaďovaných za účelom pripojenia základňovej stanice Orange
044KO Michalovce – Ul. nad Laborcom č.4 k existujúcej regionálnej optickej sieti so
spoločnosťou Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, 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 dotknutých mestských komunikácií a chodníkov
v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optického kábla alebo jeho častí).
3.4. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky, na pozemku vo vlastníctve 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 6 a 3m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007,
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí s Ing. Viktorom Hrehom, Štefánikova 17, 071 01 Michalovce , v rámci
plánovanej výstavby rodinných domov 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.
3.5. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej kanalizačnej,
a plynovej prípojky, na pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN, p.č. 1000/2 v k.ú. Topoľany
(v celkových dĺžkach: voda – cca 2,5 m, kanalizácia – cca 4,2 m, plyn – 14,5 m, ktoré
budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, s Milanom Kaločaiom, Hollého

83, 071 01 Michalovce v rámci plánovanej výstavby rodinných domov 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.
3.6. Schváliť Veterinárnej klinike ANIMAL s.r.o., Jilemnického 3932/4, Michalovce.,
investorovi a budúcemu vlastníkovi vodovodnej prípojky a prípojky dažďovej
kanalizácie, ich uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 5318, v k.ú. Michalovce
(v celkovej dĺžke cca 16 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 „Veterinárna klinika ANIMAL“ 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.
3.7. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej kanalizačnej,
a plynovej prípojky, na pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C‐KN, p.č. 1838/1 v k.ú.
Michalovce (v celkových dĺžkach: voda – cca 11 m, kanalizácia – cca 6 m, plyn – 1 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 so Slavomírou
Varešinskou, Staré nábrežie 3286/9, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej výstavby
rodinných domov 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.
3.8. Schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla
na pozemkoch registra E‐KN p.č. 9491 evidované na LV 6438, a pozemky parcely registra
C‐KN p.č. 5293, p.č. 5300/2, p.č. 5308, 5306 evidované na LV 5157, ktoré sú vo
vlastníctve Mesta (dĺžka 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, v rámci
stavby „Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 1081KO
Michalovce T.J.Moussona“, zriaďovaných za účelom pripojenia základňovej stanice
Orange 1081KO Michalovce T.J.Moussona k existujúcej regionálnej optickej sieti na

trase Michalovce ‐ Humenné so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821
08 Bratislava, 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 dotknutých mestských komunikácií a
chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno bude právom
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optického kábla alebo jeho
častí).
3.9. Schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia distribučného a pripojovacieho
plynovodu prechádzajúcich po pozemku C‐KN p.č. 5347/5 vo vlastníctve Mesta
Michalovce (dĺžka 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 distribučného a pripojovacieho plynovodu
v rámci stavby „Rozšírenie distribučnej siete SPP Michalovce – Ul. okružná“, za účelom
rozšírenia distribučnej siete STL plynovodu a pripojovacie plynovody pre firmy Ecofil,
s.r.o., Pneuservis a autoumyvárka Balogh a Moto‐Pub, reštaurácia Karaman na Ulici
okružnej, dotýkajúcich sa pozemkov vo vlastníctve Mesta Michalovce so spoločnosťou
Ecofil, spol. s r.o., Okružná 6001, 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 dotknutých mestských komunikácií a chodníkov v celej dĺžke, šírke a
priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka distribučného a pripojovacieho plynovodu).
3.10. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, na
pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C‐KN p.č. 5316 zaevidovaného na LV 5157
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, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí s Ing. Branislavom Mečiarom, Štefana Moyzesa 6, 071 01 Michalovce,
v rámci plánovanej výstavby rodinných domov 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.

4. U k l a d á
4.1. ved. odboru hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 46

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontroly na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková
hl. kontrolórka
T: apríl 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 5. 4. 2016

číslo: 47

K bodu: NÁVRH PROGRAMU IX. ZASADNUTIA MsZ MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
program IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 19. 4.
2016 o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

