MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 143

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ
RADY MICHALOVCE ZA OBDOBIE JANUÁR – FEBRUÁR 2016

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie január –
február 2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 144

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MICHALOVCE ZA II. POLROK 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za
II. polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 145

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV
PREDLOŽENÝCH NA VII. ZASADNUTÍ MsZ V MICHALOVCIACH DŇA
10. 12. 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na VII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 10. 12. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 146

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

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

zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 147

K bodu: SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY ZA II.
POLROK 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

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

zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 148

K bodu: VYHODNOTENIE OPATRENÍ STRATEGICKÝCH CIEĽOV PROGRAMU
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
vyhodnotenie opatrení strategických cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

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

zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 149

K bodu: VYHODNOTENIE KULTÚRNO – OSVETOVEJ ČINNOSTI MsKS
MICHALOVCE ZA ROK 2015 A PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MsKS
MICHALOVCE NA ROK 2016

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
vyhodnotenie Kultúrno‐osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2015 a Plán hlavných
úloh MsKS Michalovce na rok 2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 150

K bodu: VYHODNOTENIE KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU V MESTE
MICHALOVCE ZA ROKY 2008‐2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie Koncepcie rozvoja športu v meste Michalovce za rok 2008 – 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 151

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE A PRÍPRAVY
PROJEKTOV ZO ZDROJOV EÚ A DOTAČNÝCH POLITÍK

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 152

K bodu: SPRÁVA O STAVE VEREJNÉHO PORIADKU, ČINNOSTI MESTSKEJ
POLÍCIE MICHALOVCE A STAVE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MESTA
MICHALOVCE ZA ROK 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície Michalovce a stave kriminality
na území mesta Michalovce za rok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 153

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:

1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 26 188 370 € na 26 418 128 €, zvýšenie o 229 758 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 23 344 315 € na 23 371 925 €, zvýšenie o 27 610 €
kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 1 722 890 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú z 570 600 € na 1 220 689 €, zvýšenie o 650 089 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 101 420 € na 549 361 €, zvýšenie o 447
941 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 097 765 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 154

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje
1. 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. odmietnutie ponuky na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce
(predmet predaja): stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele
p.č. 4950, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátnica),
postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a časti pozemku
C‐KN p.č. 4955 vo výmere 359 m2 a predložený návrh zmluvy Martina Paulovčáka, Ul.
gen. Petrova č. 21, Michalovce, neprijať s tým, že súťaž sa zopakuje za schválených
podmienok,
3. víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj:
 novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 3267/32, druh pozemku záhrada, výmera
4185 m2, k.ú. Michalovce,
 novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 3267/33, druh pozemku ostatné plochy, výmera
87 m2, k.ú. Michalovce,
ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 02/16, zo dňa 13.1.2016,
 pozemku registra C‐KN p.č. 3267/21, druh pozemku ostatné plochy, výmera 20 m2,
k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom na Liste vlastníctva č. 5157,
spoločnosť LABAŠ s.r.o., Ul. textilná 1, 040 01 Košice, ktorá ponúkla za predmet predaja
kúpnu cenu vo výške 128 760 € s tým, že preberie od kupujúceho pozemky tak, ako sú
k dnešnému dňu užívané, ako záverečné vyhodnotenie súťaže,
4. schváliť:
a) v garážovej lokalite na Ul. Timravy ‐ Chempik,



5.

6.

7.

8.

odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 1976/216, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 21 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),
 odpredaj podielu 118/8614 z pozemku registra C‐KN p.č. 1976/222, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 2094 m2, ktorý je evidovaný na LV 10172,
v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových
priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Ladislava Mattu, rod. Mattu, bytom Tušice
č. 15,
b) na Ul. špitálskej,
 odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 3995, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 17 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),
 odpredaj podielu 1/178 z pozemku registra C‐KN p.č. 4070/64, druh pozemku
zastavané plocha a nádvoria, výmera 4853 m2, ktorý je evidovaný na LV 9974,
v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 €/m2 (pozemok medzigarážových
priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Ing Mateja Babjaka, rod. Babjaka, bytom
Ul. vyškovská 8, Michalovce
odkúpenie pozemku registra E‐KN, p.č. 2077/1, druh pozemku orná pôda, výmera
1423 m2, k.ú. Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce na LV 7395, od
Dagmar Erdélyiovej, bytom Vinné č. 312, vo výške spoluvlastníckeho podielu 4/6, Márie
Kopasovej, bytom Ul. Timravy č. 3610/29, Michalovce, vo výške spoluvlastníckeho
podielu 1/6, a Ľudmily Čuchranovej, bytom Ul. sibírska 165/4, Michalovce, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 1/6, za jednotkovú cenu pozemku 18 €/m2,
odkúpenie pozemku registra E‐KN, p.č. 8860, druh pozemku orná pôda, výmera 228 m2,
k.ú. Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce na LV 10597, od Róberta
Váradyho, bytom Ul. moldavská 176/2, Michalovce, za jednotkovú cenu pozemku
18,80 €/m2,
odkúpenie pozemkov registra E‐KN v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce:
 p.č. 5835/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1142 m2,
 p.č. 5840/1, druh pozemku orná pôda, výmera 2335 m2,
 p.č. 5840/2, druh pozemku orná pôda, výmera 2157 m2,,
ktoré sú evidované na Liste vlastníctva č. 7062, vo vlastníctve nezistených vlastníkov:
Hrehovčíková Mária, r. Hajdučková, (m. Ján (SPF)), v správe SPF, v celosti, za jednotkovú
cenu maximálne 20,23 €/m2.
spôsob prevodu novovytvoreného pozemku, na nároží Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa,
C‐KN, p.č. 3036/117, druh pozemku zastavané plochy, výmera 293 m2, ktorý vznikol
určením Geometrického plánu č. 14328810‐104/2016, zo dňa 21.1.2016, obchodnou
verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 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 1000 € 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 1000 €,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá
za predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
9. spôsob prevodu:
 spoluvlastníckeho podielu 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,
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 osobitne kúpnu cenu za odpredávaný
podiel stavby a osobitne za odpredávanú časť pozemkov,
 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,
 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 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 zámer využitia 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.
Vyhlásenie súťaže sa uskutoční až po márnom konaní uskutočnenom v súlade s § 140,
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, za minimálnu cenu 10 185 € v zmysle
všeobecnej hodnoty stavby podľa znaleckého posudku.

10. zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky na Ul. F. Kráľa:
 pozemok C‐KN, p.č. 4233/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 733 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 642 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/13, druh pozemku zastavané plocha a nádvoria,
výmera 73 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/14, druh pozemku ostatné plochy, výmera 81 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/15, druh pozemku ostatné plochy, výmera 83 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/16, druh pozemku ostatné plochy, výmera 44 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/19, druh pozemku ostatné plochy, výmera 198 m2,
 pozemok na Nám. osloboditeľov č. 13
 pozemok C‐KN, p.č. 1098, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
168 m2, do výmery 30 m2,
 pozemok na Ul. M. okružnej:
 pozemok C‐KN, p.č. 3732/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 6 710 m2,
do výmery 1 700 m2,
 pozemok na Ul. M. Gorkého:
 pozemok C‐KN, p.č. 1073, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
238 m2,
 stavba „Pod kupolou“ na Ul. M. Gorkého:
 stavba 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)
 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 C‐KN, p.č. 1098, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
168 m2, do výmery 30 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 2970/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 208 m2, do výmery 20 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 2971/1, druh pozemku záhrady, výmera 109 m2, do
výmery 25 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 2977, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
83 m2, do výmery 10 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 2978, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
47 m2, do výmery 25 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 2979, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
142 m2, do výmery 10 m2,
 pozemky na Ul. A. Sládkoviča
 pozemok E‐KN p.č. 2668, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
139 m2,
 pozemok E‐KN p.č. 2669, druh pozemku záhrady, výmera 193 m2,
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce:
 sídl. SNP
 rozostavaná stavba zdravotného strediska (skelet) postavená na časti

pozemkov registra E‐KN, p.č. 5884/1, p.č. 5885/1 a 5886/1, v ploche
zastavaného pozemku skeletom cca 550 m2.
11. spôsob prevodu rozostavanej stavby zdravotného strediska bez súpisného čísla na sídl.
SNP obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho využívania objektu v súlade s
územným plánom mesta,
 návrh kúpnej ceny za objekt (pozemky pod rozostavanou stavbou nie sú predmetom
ponuky obchodnej verejnej súťaže, nie sú vlastníctvom mesta),
 úhrada kúpnej ceny za objekt po podpísaní kúpnej zmluvy, najneskôr však do 60 dní
od schválenia v mestskom zastupiteľstve,
 čestné prehlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to na vedomie,
 predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
12. zámenu medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou HM REAL INVEST s.r.o., na základe
ktorej si vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov takto:
 HM REAL INVEST, s.r.o., Michalovce, zámenou prevedie na Mesto Michalovce:
a) v celosti pozemky:
 E‐KN p.č. 2758, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 697 m2,
 E‐KN p.č. 2761, druh pozemku záhrady, výmera 444 m2,
 E‐KN p.č. 2763, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 668 m2,
 E‐KN p.č. 2883, druh pozemku záhrady, výmera 606 m2,
 E‐KN p.č. 2888, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 32 m2,
 E‐KN p.č. 2890, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 228 m2,
v k.ú. Michalovce, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na liste
vlastníctva číslo 771,
 E‐KN p.č. 2755, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 187 m2,
 E‐KN p.č. 2756, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 128 m2,
v k.ú. Michalovce, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na liste
vlastníctva číslo 1304.
 novovytvorený pozemok C‐KN p.č. 1165/25, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 121 m2,
 novovytvorený pozemok C‐KN p.č. 1165/26, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 103 m2,
 novourčený pozemok E‐KN p.č. 2629, druh pozemku záhrady, výmera 464 m2,
ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 36582972‐12/2016, zo dňa
26.1.2016,
b) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/20 k pozemkom:
 E‐KN p.č. 2887, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 444 m2,
v k.ú. Michalovce, ktorý je evidované Okresným úradom Michalovce na liste
vlastníctva číslo 772,
c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/14 k pozemkom:
 E‐KN p.č. 2752, druh pozemku ostatné plochy, výmera 375 m2,
v k.ú. Michalovce, ktorý je evidované Okresným úradom Michalovce na liste
vlastníctva číslo 3830,
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 3847,16 m2.
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na HM REAL INVEST, s.r.o., Michalovce,
v celosti pozemky
 E‐KN p.č. 2668, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 139 m2,

 E‐KN p.č. 2669, druh pozemku záhrady, výmera 193 m2,
v k.ú. Michalovce, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na liste
vlastníctva číslo 6438
a novovytvorené pozemky
 C‐KN p.č. 1121/42, druh pozemku zastavané plochy, výmera 1535 m2,
 C‐KN p.č. 1165/28, druh pozemku zastavané plochy, výmera 35 m2,
 C‐KN, p.č. 1192/65, druh pozemku zastavané plochy, výmera 717 m2,
 C‐KN p.č. 1192/66, druh pozemku zastavané plochy, výmera 207 m2,
 C‐KN p.č. 5378/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 892 m2,
ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 36582972‐12/2016, zo dňa
26.1.2016, t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 3718 m2,
ktorá 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.
13. odkúpenie pozemku E‐KN p.č. 4866/1, druh pozemku trvalé trávne porasty, výmera
193 m2, k.ú. Stráňany, ktorý je evidovaný okresným úradom Michalovce, katastrálnym
odborom, na Liste vlastníctva č. 6925, od Gabriela Rodinu, bytom Ul. T.J. Moussona
2498/27, za cenu 5 €/m2, ako opravu uznesenia.
14. predĺženie termínu splatnosti kúpnej ceny z uznesenia MsZ č. 133 z 10.12.2015 o 60 dní,
kupujúcemu Ing. Pavlovi Dlugošovi, bytom Ul. minská 3880/3, Michalovce.
15. neuplatnenie predkupného práva, v súlade s Článkom V. ods. 4., Kúpnej zmluvy
č. 54/2006/SM, na budovu na vykonávanie náboženských aktivít, súp. č. 2, postavenú na
pozemku C‐KN p.č. 3 a na pozemky C‐KN p.č. 3 a p.č. 8/3 v k.ú. Michalovce.
II.
Ruší
 uznesenie MsZ č. 89, zo dňa 25.8.2015, v bode 12, s platnosťou zrušenia odo dňa
23.2.2016.
III.
Splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov
I/3,4,5,6,7,12.
T: marec 2016
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE

z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 155

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 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri
nehnuteľností ako pozemok registra C‐KN p.č. 4774/37, v k.ú. Michalovce (v
celkovom rozsahu 42 m2 v súlade s Geometrickým plánom č. 36582972‐182/2015,
zo dňa 29.10.2015), v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby
„Prístavba 2. etapy výrobno – skladovacej haly ConvaTec“, zriaďovaných pre
potreby stavby, navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 4774/104, k.ú. Michalovce –
priemyselný park, s CPA 18 Con s.r.o., Cintorínska 3/a, 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 vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek
iného budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich častí),
2.2 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizácie s príslušenstvom, na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedených v katastri nehnuteľností
ako pozemky registra C‐KN p.č. 5381/1 a E‐KN p.č. 9437/1, v k.ú. Michalovce (v
celkovej dĺžke cca 387 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, v rámci stavby „Michalovce Ul. farská –
rekonštrukcia kanalizácie“, zriaďovaných pre potreby občianskej vybavenosti v
lokalite Ul. farskej a Kostolného námestia, s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, Ul. Komenského č. 50, 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 dotknutých mestských komunikácií a
chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno bude právom
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizácie, alebo jej
častí),
2.3 zmenu uznesenia MsZ č. 114 zo dňa 27.10.2015 pre uloženie vodovodu na
pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemky
 v k.ú. Stráňany: pozemky C‐KN p.č. 1555/4, E‐KN p.č. 5029, p.č. 5030, p.č.
5031, p.č. 5032, p.č. 5036, p.č. 5033, p.č. 4715/1, p.č. 4686/4,
 v k.ú. Michalovce: pozemky C‐ KN p.č. 4730/5, p.č. 4714/9, p.č. 4714/1, p.č.
4659/1, p.č. 5399, 4714/10, E‐KN p.č. 9447/1, p.č. 9593, p.č. 31/33, p.č. 8872,
p.č. 8871, p.č. 8870, p.č. 8869, p. č. 8866, p.č. 8868, p.č. 8867, p.č. 8866, p.č.
8881, p.č. 8880, p.č. 8879, p.č. 8878, p.č. 8877, p.č. 8876, p.č. 8874, p.č. 8873,
 v k.ú. Močarany: pozemky E‐KN p.č. 48/104
(v celkovej dĺžke cca 2000 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 stavby „ÚV Lastomír – VDJ Biela
Hora – výtlačné potrubie“, realizovanej za účelom obnovy verejných rozvodov
vody, s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Ul. Komenského č. 50,
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 (vecné bremeno bude právom
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizácie, alebo jej
častí),
2.4 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 5277/3, p.č. 1248/7 a p.č. 1248/58 v
k.ú. 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 „INS FTTH MI Michalovce P.O. Hviezdoslava“,

zriaďovaných za účelom pripojenia lokality IBV Michalovce – Ul. P.O. Hviezdoslava
k optickej sieti, so Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 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).
Vecné bremeno sa bude považovať za bremeno pre verejno prospešnú stavbu
v rozsahu v zmysle zmluvy o spolupráci s OIG MsÚ Michalovce, ak dôjde k jej
podpísaniu.
2.5 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 1976/2, p.č. 5308, p.č. 5306, p.č.
5307, p.č. 5305, p.č. 1837/172, p.č. 5302, p.č. 5301, p.č. 5300/1, p.č. 5300/2, p.č.
5297; 5298, p.č. 5293, 5293, p.č. 5292/1, p.č. 5294/2, p.č. 5322, p.č. 5323, p.č.
2816/2, p.č. 5320, p.č. 5318, p.č. 5317, p.č. 5316, p.č. 5315 a p.č. 2228/8 v k.ú.
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 „INS FTTH MI Michalovce Pod Hrádkom“, zriaďovaných za účelom
pripojenia IBV v lokalite Michalovce – Pod Hrádkom k optickej sieti, so Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 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). .
Vecné bremeno sa bude považovať za bremeno pre verejno prospešnú stavbu
v rozsahu v zmysle zmluvy o spolupráci s OIG MsÚ Michalovce, ak dôjde k jej
podpísaniu.
2.6 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 1000/2, p.č. 1002/2 a p.č. 1010/2 v
k.ú. Topoľany, (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 „INS FTTH MI Michalovce Polygon3 Topoľany“,
zriaďovaných za účelom pripojenia mestskej časti Topoľany k optickej sieti, so

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 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).
Vecné bremeno sa bude považovať za bremeno pre verejno prospešnú stavbu
v rozsahu v zmysle zmluvy o spolupráci s OIG MsÚ Michalovce, ak dôjde k jej
podpísaniu.
2.7 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 6400/1 a C‐KN p.č. 1837/64, p.č.
1837/173, p.č. 1837/172, p.č. 1837/4, p.č. 5308, p.č. 1837/175, p.č. 1838/1 a p.č.
1838/298 v k.ú. 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 „INS FTTH MI Michalovce Polygon4
Tehelné pole“, zriaďovaných za účelom pripojenia mestskej časti Tehelné pole
k optickej sieti, so Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 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).
Vecné bremeno sa bude považovať za bremeno pre verejno prospešnú stavbu
v rozsahu v zmysle zmluvy o spolupráci s OIG MsÚ Michalovce, ak dôjde k jej
podpísaniu.
2.8 zmenu uznesenia MsZ č. 267, zo dňa 23.4.2013 pre zriadenie vecného bremena, za
účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej, VN a telekomunikačnej
prípojky na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedených v katastri
nehnuteľností ako pozemky registra E‐KN p.č. 2903/1, p.č. 2918, p.č. 2920, p.č.
2865, p.č. 2903/2, p.č. 2924, p.č. 2909, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 69
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, v rámci
stavby „Obchodné centrum ÁTRIUM“, zriaďovaných za účelom zabezpečenia
dodávok médií a služieb pre potreby tejto stavby, s APV Investment s.r.o., Dlhá 88,

Žilina, 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),
2.9 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia elektrického NN vedenia
s príslušenstvom na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedených
v katastri nehnuteľností ako pozemky C‐KN p.č. 5278/1 – E‐KN 9381/1, a p.č.
4955/1 v k.ú. Michalovce, (v celkovej dĺžke cca 310 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, zriaďovaných za účelom
zabezpečenia dodávok elektrickej energie pre potreby jestvujúcich stavieb na Ul.
močarianskej (autoservis) a Ul. priemyselnej (bývalý Otex), s Východoslovenskou
distribučnou spoločnosťou, a.s., Ul. mylnská 31, 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 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),
2.10 zmenu uznesenia MsZ č. 69, zo dňa 16.6.2015 pre uloženie inžinierskych sietí –
prípojok plynu, kanalizácie, vody a preložky jestvujúceho NN vedenia na
pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 2870/1, 5281/8 a 3845/1, v k.ú. Michalovce (v
celkovej dĺžke cca 48 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 „„Polyfunkčný
objekt „JCH““, ktorá má byť umiestnená na pozemku C‐KN, p.č. 3845/10, k.ú.
Michalovce, s Jasminepharm s.r.o., Štefánikova 853, 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 a ďalších podmienok v zmysle Dohody o postúpení povinností
a záväzkov zo záruky za dielo vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. 82/Z/10.

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 Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 156

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE TITULU ČIN ROKA 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
udeľuje
titul Čin roka 2015
jednotlivci
oblasť humanizmu: MUDr. Martina MUCHOVÁ
oblasť kultúry:
Mgr. Katarína ČORNEJOVÁ
Nika KARCH
oblasť pedagogiky: Mgr. Mária ADAMČÍKOVÁ
Mgr. Martin MELNÍK
Bc. Alena NIKLASOVÁ
oblasť školstva:
Mgr. Henrich MARCINČÁK
PhDr. Anna KAPUTOVÁ
oblasť športu:
Ella FRANKOVÁ
Marco LAZAR
Mgr. Gerhard PUCHÍR

kolektívy
oblasť architektúry: HEON, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1/940, Michalovce
RAHAR,.s.r.o. Michalovce, Ing. Radoslav Harbuľák
DENNON, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, Michalovce
oblasť kultúry:

Detský spevácky zbor PRO MUSICA
Tanečná skupina Estrella a Estrellka pri ZUŠ Michalovce
Spevácko ‐ dychový súbor Flauto Cantabile

oblasť školstva:

Kolektív 4.B triedy na ZŠ T.J.Moussona
Základná škola T.J.Moussona, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce
Základná škola, Ul. okružná 17, Michalovce

oblasť športu:

Florbalový klub (FBK) Michalovce ‐ Eastern Wings
IUVENTA Michalovce ‐ ženy
MFK Zemplín Michalovce ‐ muži

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 157

K bodu: NÁVRH NA ZVOLANIE ZHROMAŽDENÍ OBYVATEĽOV MESTA

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) s c h v a ľ u j e
1. Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta v mesiaci marci 2016
2. Harmonogram zhromaždení obyvateľov mesta
b) u k l a d á
vedúcej organizačného odboru zabezpečiť zhromaždenia obyvateľov mesta.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: podľa harmonogramu

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 158

K bodu: NÁVRH NA VYDANIE PUBLIKÁCIE MICHALOVCE A ICH PODOBY NA
FOTOGRAFIÁCH A POHĽADNICIACH

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. S c h v a ľ u j e
Návrh na vydanie publikácie MICHALOVCE A ICH PODOBY NA FOTOGRAFIÁCH A
POHĽADNICIACH.

2. U k l a d á
vedúcej organizačného odboru začať s prácami na príprave a vydaní publikácie podľa
schváleného harmonogramu.
Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. OrgO
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

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

zo dňa: 23. 2. 2016

číslo: 159

K bodu: NÁVRH NA DELEGOVANIE ZÁSTUPCOV ZRIAĎOVATEĽA DO ŠKOLSKÝCH RÁD
ZÁKLADNÝCH, MATERSKÝCH ŠKÔL A ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE V ZMYSLE ZÁKONA NR SR Č. 596/2003 O ŠTÁTNEJ
SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH
ZÁKONOV

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád základných, materských škôl a
základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce v zmysle zákona
NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na nové funkčné obdobie 2016 – 2020 :
Základná škola (I.)

Moussona 4

Základná škola (II.)

Švermu 6

Základná škola (III.)

Moskovská 1

Základná škola (IV.)

Komenského 1

Ing. Vladimír Braník
RNDr.Lýdia Sidivárová
Ing. Jozef Bobík
Mgr. Juliana Pregová
MUDr. Benjamín Bančej
PhDr. Marta Horňáková
MUDr. Ján Mihalečko
Ing. Katarína Poláková
Mgr. Martin Nebesník
MUDr. Dušan Goda
Mgr. Ján Várady
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Jozef Valiska
MUDr. Ľubomír Rohoň
Mgr. Lívia Kalaninová

Základná škola (V.)

Školská 2

Základná škola (VI.)

Okružná 17

Základná škola (VII.)

Krymská 5

.

Základná škola (VIII.)

Kpt. Nálepku 16

.

Základná umelecká
škola

Štefánikova 20

Materská škola (II.)

Fraňa Kráľa 78

Materská škola (IV.)

Školská 5

Materská škola (IX.)

Komenského 2

Materská škola (XI.)

Masarykova 30

Materská škola(XIII.)

Okružná 19

Materská škola(XVIII.)

Leningradská 1

PhDr. Marta Horňáková
Ing. Jaroslav Kapitán
Doc.Ing. Michal Stričík,
PhD.
JUDr. Gabriel Dorič
Ing. Mgr. Mirko Gejguš
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
Mgr. Ján Eštok
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Pavol Kuchta
MVDr. Vladimír Kostovčík
MUDr. Tibor Prunyi
Anna Hrehovčíková
Ing. Jozef Sokologorský
Mgr. Martin Nebesník
PhDr. Jana Cibereová
Ján Bumbera
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
MUDr. Ľubomír Rohoň
MUDr. František Farkaš
Ing. Zdenko Vasiľ
PhDr. Jana Cibereová
Mgr. Martin Nebesník
MUDr. Jozef Valiska
Ing. Katarína Poláková
Doc.Ing. Michal Stričík,
PhD.
Mgr. Ján Várady
MUDr. Ján Mihalečko
JUDr. Gabriel Dorič
MUDr. Štefan Lipčak
Ing. Vladimír Braník
Mgr. Martin Nebesník
Mgr. Lívia Kalaninová
Ing. Vladimír Braník
Ing. Jozef Sokologorský
RNDr. Lýdia Sidivárová
PhDr. Beáta Paľovčíková
Ing. Mgr. Mirko Gejguš
MUDr. Ján Paľovčík
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
Mgr. Juliana Pregová
MUDr. Pavol Kuchta
MUDr. Dušan Goda
Mgr. Ján Várady
Anna Hrehovčíková

Materská škola (XXI.)

Vajanského 5

Materská škola (XXII.)

Švermu 8

MUDr. Jozef Makohus
Mgr. Ján Eštok
MVDr. Vladimír Kostovčík
Ing. Iveta Čelovská
Ing. Jozef Bobík
Ing. Vladimír Braník
MUDr. František Farkaš
Alžbeta Varoščáková

2. U k l a d á
vedúcej odboru školstva a športu písomne informovať riaditeľov škôl a školských zariadení
o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do školských rád na funkčné obdobie 2016 – 2020.
Z: v texte
T: ihneď

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

