ZÁPISNICA
z XXIII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 8. 2014 (utorok) o 14.00 hod. v malej zasadačke
MsKS v Michalovciach
________________________________________________________________

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

1. OTVORENIE
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol XXIII. mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov
médií a ostatných prítomných.
Konštatoval, že na XXIII. zasadnutí MsZ je prítomných 20 poslancov (stav na začiatku
rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň informoval, že sa zo
zasadnutia ospravedlnili: Ing. Dlugoš, Ing. Ďurovčík,CSc., MUDr. Rohoň, MUDr. Hirjak.
Primátor mesta v úvode informoval prítomných poslancov o dôvodoch zvolania
mimoriadneho mestského zastupiteľstva a to z dôvodu prerokovania bodu: Zabezpečenie
spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci ROP prioritnej osi 1 infraštruktúra vzdelávania na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská“.
Aj keď v tomto mesiaci je plánované riadne mestské zastupiteľstvo 26. 8. 2014, mesto sa
chce uchádzať o príspevok a termín podania žiadosti so stanoviskom mestského
zastupiteľstva je do 20. 8. 2014.
PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XXIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ majú poslanci
uvedený na písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdržali spolu
s pozvánkou na zasadnutie MsZ.
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
Keďže k tomuto programu rokovania MsZ neboli predložené iné návrhy, primátor
dal hlasovať o návrhu programu rokovania XXIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ tak, ako je
uvedený v písomnej pozvánke:

(hlasovanie č. 1)
Hlasovanie o programe rokovania
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania XXIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ
bol schválený tak, ako bol predložený.
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XXIII. mimoriadneho zasadnutia MsZ
primátor určil týchto poslancov:
1. MUDr. Pavol Kuchta
2. MUDr. Jozef Makohus
Ďalej informoval, že informátorom zo zasadnutia MsR, ktorá sa uskutočnila dnes t.j.
12. 8. 2014 je MUDr. František Zitrický. Poprosil menovaného poslanca, aby zaujal miesto
za predsedníckym stolom.

BOD č. 2
VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej
komisii pracovali poslanci:
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ Mgr. Martin Nebesník
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej komisie
v zmysle uvedeného návrhu.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 2)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐

Primátor mesta konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení: pán
poslanec MUDr. Paľovčík, Ing. Sokologorský a Mgr. Nebesník.
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BOD č. 3
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci ROP prioritnej osi 1
infraštruktúra vzdelávania na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a prístavba
Základnej školy Moskovská“.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca IaG
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Tak ako odznelo v úvodných slovách, mesto sa chce uchádzať o nenávratný finančný
príspevok svojho projektového zámeru v rámci schválenej Lokálnej stratégie komplexného
prístupu. Na poslednú výzvu, ktorá bola zverejnená v júli 2014 môžu reagovať len mestá
resp. obce, ktoré majú schválenú Lokálnu stratégiu a zámer rekonštrukcie školy, kde väčšia
časť žiakov sú príslušníci marginalizovaných rómskych komunít. Žiadosť musí byť podaná do
20. 8. 2014 a jej súčasťou musí byť uznesenie o spolufinancovaní mesta. Výška
spolufinancovania je 5% t.j. 74 742,40 €. Celý finančný príspevok vo výške 1 494 848,‐€ sa
využije predovšetkým na rekonštrukciu budovy ZŠ na Moskovskej ulici – na výmenu okien
a rekonštrukciu strechy. Ďalej na rekonštrukciu budovy na Ul. mlynskej a jej prístavbu. Zväčší
sa počet tried o 5 a tak isto sa vytvorí jedáleň, ktorá v danej lokalite chýba. Okrem iného
budú fin. prostriedky využité na prípojky, ich preklad – vodovodné i kanalizačné. Súčasťou
rozpočtu sú aj spevnené plochy a oplotenie uvedenej budovy s prístavbou. Z uvedených
dôvodov je predkladaný materiál a uznesenie na schválenie s výškou spolufinancovania.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Doplnil informáciou, že uvedené prostriedky sa čerpajú ešte z predchádzajúceho
programovacieho obdobia. Mesto má výhodu oproti ostatným mestám, že spĺňame
podmienku t.j. schválenú Lokálnu stratégiu komplexného prístupu. Verí, že v konečnom
dôsledku bude mesto úspešné.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Nespochybňuje daný materiál a predložil tri otázky.
1. Rozšírenie o 5 tried, je to čo škola potrebuje, alebo to vyplýva z toho, že výzva má
určitý finančný rámec.
2. Keďže ide o fin. prostriedky programov. obdobia 2007‐2013, je predpoklad že môže
mesto čerpať fin. prostriedky aj po roku 2014 ?
3. Má mesto zhotoviteľa, ktorý bude schopný vyčerpať získané fin. prostriedky?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na otázku č. 3. Výber zhotoviteľa nie je až taký problém. Problém je to, aby proces
verejného obstarávania nebol spochybňovaný, aby potom nebolo všetko posudzované na
úrade verejného obstarávania, s čím žiaľ má mesto negatívne skúsenosti aj pri iných
investičných aktivitách a projektoch. Stále sa nájde niekto nespokojný a potom vznikajú
prieťahy.
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RNDr. Jana Machová, vedúca IaG
Reagovala na prvé dve otázky pána poslanca Ing. Bobíka.
Vychádza sa z projektového zámeru prístavby, ktorá rieši odstránenie dvojzmennosti.
Existujúce triedy nepostačujú pre ročníky 1 až 4. Štyri triedy odstránia dvojzmennosť a jedná
trieda je pre MŠ, resp. bude využívaná ako prípravný ročník MŠ. Súčasne s prípravou žiadosti
beží aj verejné obstarávanie. Celý projektový zámer, celá výstavba je naplánovaná na 10
mesiacov. Je predpoklad, že dokonca roka sa nielen podpíše zmluva, ale taktiež bude
odobrený celý proces verejného obstarávania a podmienka pre budúceho zhotoviteľa, ktorý
vzíde s verejného obstarávania bude ukončiť celú stavbu do októbra 2015.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta doplnil ešte, že mesto si je vedomé toho, že v objekte ktorý je na Mlynskej
ulici nebudú vyriešené všetky problémy. Vedenie mesta malo aj ďalšie úvahy, aby tam vznikli
priestory aj pre komunitné centrá. Predkladaný projekt môže problémy zlepšiť, ale nebude
brániť ďalším investíciám.
Ing. Jaroslav Kapitán
Vážený pán primátor, vážení kolegovia!
Ako reprezentant strednej školy „závidí“ aktívny prístup zriaďovateľa v danej problematike.
Určite návrh podporí.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ján Paľovčík v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP‐1.1‐2014/01 ROP za účelom
realizácie projektu Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 74 742,40 eur.
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 3)
za: 21 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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Bod č. 4
Rôzne
MUDr. Benjamín Bančej
Upriamil pozornosť poslancov na to, že tento týždeň sa uskutoční 45. ročník ZJ, 55. ročník
Zemplínskych slávností od piatku počas celého víkendu. Pozval všetkých prítomných na
aktivity, ktoré mesto pripravilo na uvedené obdobie. Program je veľmi bohatý a rôznorodý.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Informoval, že na budúci týždeň organizátori futbalového turnaja Michalovce CUP pozývajú
všetkých na futbalové stretnutia.
V ďalšom ešte informoval o novom režime prímestskej dopravy v meste. Začala už fungovať
nová autobusová stanica. V týchto dňoch sa vyhodnocujú prvé podnety a uskutočňujú sa
prvé stretnutia. Vedenie mesta sa bude snažiť upraviť a skorigovať všetko tak, aby
spokojnosť cestujúcej verejnosti bola čo najvyššia.

Bod č. 5

ZÁVER
Keďže program rokovania mimoriadneho MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam
ZAHORČÁK poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
Na záver pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
26. 8. 2014. Zaželal všetkým prítomným a občanom mesta príjemné prežitie letných
mesiacov.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ukončil XXII. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. MUDr. Pavol Kuchta
2. MUDr. Jozef Makohus

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ

5

