ZÁPISNICA
zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 10. 12. 2015 (utorok) o 10.00 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 VII. 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, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich
zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.
Primátor mesta konštatoval, že na VII. zasadnutí MsZ je prítomných 18 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnili Ing. Jozef Bobík, MUDr. Štefan Lipčák a Ing. Mgr. Mirko Gejguš.
‐ V rámci organizačných záležitostí primátor mesta navrhol, aby obed bol po skončení
zasadnutia MsZ.
PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu VII. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na
zasadnutie MsZ.
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
dal hlasovať o návrhu programu rokovania VII. zasadnutia MsZ.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 1)
za: 18 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval,
bol schválený.

že

návrh

programu

rokovania

VII.

zasadnutia

MsZ

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania VII. zasadnutia MsZ primátor mesta
určil týchto poslancov:
1. MUDr. Pavla Kuchtu
a
2. Ing. Jána Ďurovčíka,CSc.
Informátorom zo zasadnutia Mestskej rady Michalovce, ktorá sa uskutočnila dňa
1. 12. 2015 je p. poslanec MUDr. Jozef Makohus. Primátor mesta poprosil menovaného
poslanca, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom.

Bod č. 2.
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Primátor mesta v úvode informoval o dôvodoch voľby volebnej komisie, ktorá súvisí s bodom
č. 21 schváleného programu rokovania MsZ.
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej
komisie:

a volebnej

‐ Mgr. Ján Eštok
‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 17 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1

BOD č. 3
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za
obdobie november – december 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období bolo jedno zasadnutie mestskej rady
a väčšina z bodov, ktoré boli predmetom rokovania decembrovej MsR, sú aj v programe
tohto mestského zastupiteľstva.

2

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie november ‐
december 2015.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 4)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 4
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na VI.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. 10. 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že na interpelácie vznesené na MsZ dňa
27. 10. 2015 dostali poslanci písomné odpovede, ktoré boli zároveň publikované v novinách
Michalovčan.

Rozprava:

Ing. Vladimír Braník
Poďakoval za riešenie interpelácií, ktoré predniesol na minulom zastupiteľstve. Všetky
prednesené interpelácie boli v krátkom termíne splnené, čo vyvolalo pozitívnu reakciu
obyvateľov sídliska Juh. Požiadal o doplnenie odpovede k interpelácii týkajúcej sa
predzáhradiek na Ul. Murgašovej.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Odpoveď bude doplnená písomne.
Mgr. Ján Várady
Poďakoval prednostovi MsÚ za odpoveď na vznesené interpelácie. Ostala už len nevyriešená
fasáda na III. ZŠ. Dúfa, že sa podarí zohnať finančné prostriedky aj na ňu. Strecha bola
dokončená. XVIII. MŠ má nevyhovujúce chodníky, ktoré ohrozujú bezpečnosť detí aj rodičov.
Bolo by dobre zabetónovať aspoň najväčšie diery. Pripravujú za tým účelom aj petíciu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Petíciám sa Mesto nebráni. Stále platí odpoveď, ktorá bolo odoslaná na danú interpeláciu.
Momentálne v najbližšom období sa nepripravuje rozsiahla rekonštrukcia uvedených
komunikácií a spevnených plôch v areáloch našich MŠ. V programe rozvoja na roky 2015‐
2018 je táto rekonštrukcia zahrnutá. Mesto o nej vie, netreba na to stále upozorňovať.
Mesto to chce riešiť. Všetko závisí od finančných možností Mesta. V okamihu ako to bude
možné, sa tým bude vedenie Mesta zaoberať. Havarijné stavy sa riešia postupne a čím skôr.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na VI. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 27. 10. 2015.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 5)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 5
Správa o výsledkoch kontroly
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta
Michalovce.
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Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
V súlade so zákonom o obecnom zriadení Vám predkladám správu o výsledkoch vykonaných
a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery z kontrol a
stanoviská kontrolovaných subjektov ku kontrolným zisteniam podľa jednotlivých kontrol
vykonaných v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
schváleného uznesením MsZ č. 73 zo dňa 16. 6. 2015, ktoré boli ukončené na ÚHK. Jedná sa
o 4 kontroly, ktoré boli vykonané a prerokované od posledného mestského zastupiteľstva.
1. Správa HK č. 18 /2015: Hotovostné výdavky, ich evidencia a sledovanie.
Výdavkové pokladničné doklady, ich kontrola a náležitosti
Kontrolované obdobie : rok 2014,
Kontrola vykonaná : Mestský úrad ‐ FO
2. Správa HK č. 20 /2015: Hospodárenie školy, zmluvné dojednania a dodržiavanie
pracovno‐právnych predpisov a nariadení.
Kontrolované obdobie : k 15.9.2015
Kontrola vykonaná : Základná škola Krymská 5 Michalovce
3. Správa HK č. 21 /2015: Dodržiavanie VZN a uznesení MsZ pri prenájme nebytových
priestorov vo vlastníctve Mesta
Kontrolované obdobie : k 30.9.2015
Kontrola vykonaná : odbor HsM MsÚ Michalovce
4. Správa HK č. 22 /2015: Dodržiavanie VZN a uznesení MsZ pri prenájme nebytových
priestorov v objekte Zlatý býk
Kontrolované obdobie : k 30.9.2015
Kontrola vykonaná : odbor HsM MsÚ Michalovce
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 5)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 6
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
154/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými
odpadmi a elektroodpadmi z domácností v znení zmien a doplnkov
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR za účasti
Ing. Pavla Fecáka, odborného referenta ŽP.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Od 1. 1. 2016, kedy nadobudne účinnosť zákon č. 79/2015 o odpadoch vznikne obciam
a mestám povinnosť v zmysle paragrafu 81 ods. 20 tohto zákona zaviesť množstvový zber
drobného stavebného odpadu. Týmto odpadom sa rozumie odpad z bežných udržiavacích
prác vykonávaných fyzickou osobou, alebo vykonávaných pre fyzickú osobu. V zmysle
stavebného zákona na túto činnosť podľa paragrafu 139 b ods. 15 stavebného zákona, nie je
potrebné ohlasovanie práce stavebnému úradu. Zákon presne špecifikuje o ktoré práce ide.
Ak takýto stavebný odpad vznikne bude odovzdávaný na zberný dvor, kde bude zvážený
a v zmysle miestneho poplatku zaplatený s odkazom na zákon č. 582/2004 Z.z. Na základe
týchto spomínaných legislatívnych zmien bol predložený na rokovanie MsZ Dodatok č. 1
k VZN č. 154/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a to zmenou v čl. č. 1 bod 1.9,
zmenou čl. 6 a zmenou čl.13 bod 13.2.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštatoval, že uvedená legislatívna zmena núti mesto reagovať tak, ako je to predložené na
rokovanie. V minulosti platilo, že vyprodukovaný drobný stavebný odpad do 1m3 mohol
občan uložiť na zberný dvor bezplatne. Súčasná legislatíva to už neumožňuje. V dodatku je
špecifikované čo je drobný stavebný odpad, čo je stavebný odpad, kde je ho možné uložiť
a v ďalšom VZN sa bude hovoriť aj o poplatku za uvedený odpad.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č. 154/2013 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností
v znení zmien a doplnkov.

Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 6)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že v meste Michalovce sa od r. 2007 neupravovali poplatky za tuhý
komunálny odpad a neupravovali sa dane. Ak sa neráta to, že sa prispôsobovali poplatky
novej mene t. j. euru. Na základe istých skutočností, konkrétne, že pribudla nová služba
likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu, sa vedenie mesta rozhodlo zvýšiť poplatok za
TKO.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO
Z dôvodu doplnenia zákona o miestnych daniach a o miestnom poplatku, ktoré boli
schválené národnou radou, ako aj z dôvodu zmeny zákona o drobnom stavebnom odpade,
Mesto pristupuje k zmene VZN o miestnom poplatku za TKO a to z titulu zavedenia novej
sadzby sa drobný stavebný odpad a to vo výške 0,033 €/kg. Mesto pristupuje aj k zvýšeniu
poplatku za TKO. Je potrebné povedať, že náklady odpadového hospodárstva, ktorého
správcom sú TaZS mesta Michalovce, vzrastu v roku 2016 minimálne o prevádzkovanie
kompostárne. Poplatok sa zvyšuje na osobu a deň. V prepočet na obyvateľa a rok ide
o zvýšenie 1,85 €. Ostatné zmeny a doplnky vychádzajú z aplikačnej praxe. Vychádza sa
v ústrety občanom a týkajú sa predkladania dokladov pri uplatňovaní si úľavy za TKO.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pôvodný poplatok za TKO bol 0,065 € na deň. Dnes sa upravuje na 0,07 € na deň. Na rok je to
už spomínané zvýšenie vo výške 1,85 € na rok. Nejde o dramatickú sumu pre rodinu a pre
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Mesto to bude príjem, vďaka ktorému sa môžu riešiť neočakávané záležitosti. Sadzba 0,033 €
za drobný stavebný odpad je identická so sadzbou za bežný stavebný odpad. Úľavy sú
zachované. Všetko platí ako doposiaľ.

Rozprava:

Mgr. Ján Várady
Na základe pripomienok občanov vzniesol dotaz, či by v okrajových častiach mesta, ale aj ľudí
žijúcich v rodinných domoch nebolo možné zaviesť množstvový zber. Občania, ktorí majú
vlastné kompostoviská by mali mať úľavy, alebo by boli oslobodení od poplatku.
Primátor vyzval Ing. Fecáka, aby objasnil, či zákon vôbec umožňuje, aby občan sám mohol
likvidovať odpad a mal vlastné kompostovisko.
Ing. Pavol Fecák
Mesto môže zaviesť množstvový zber komunálneho odpadu, iba v prípade, že o to občan,
alebo právnická osoba požiada. Množstvo odpadu musí byť presne merateľné. V praxi je
u fyzickej osoby váženie komplikované. Pri biologicky rozložiteľnom odpade bude systém
fungovať tak, že občania v okrajových častiach mesta majú rozmiestnené kompostery, kde sa
odpad skompostuje. V ostatných častiach mesta budú umiestnené veľkoobjemové
kontajnery, alebo nádoby menšie, napr. pri rod. domoch. Občania tak môžu odpad
separovať.

Mgr. Ján Várady
Ak nie je možný množstvový odpad, že nie sú na to vozidla, ktoré dokážu odpad zvážiť,
odporúča systém nálepiek. Majú ho mnohé mestá ide o vývoz v parný alebo nepárny týždeň.
Mnohí občania odpad kompostujú tak, ako to má byť a potom ho použijú na svojich
pozemkoch.
Ing. Pavol Fecák
K systému vývozu by sa skôr mali vyjadriť TaZS mesta Michalovce. Občan môže kompostovať
odpad na svojom pozemku. Nie je nútený ho dávať do nádob TaZS.
Ing. Jozef Sokologorský
Z titulu finančnej komisie, oprávnené náklady, ktoré má Mesto priamo s nakladaním TKO sú
podstatne vyššie, ako sú poplatky od občana. Väčšiu časť nákladov súvisiacich s nakladaním
odpadu hradí Mesto. Je správne, aby sa mesto trošku odbremenilo od nákladov spojených
s nakladaním TKO.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Prerokovávaný bod veľmi úzko nadväzuje na predchádzajúci bod rokovania. Zmeny vyplynuli
zo zákona o odpadoch. Dochádza k mnohým systémovým zmenám, ktoré sa musia uviesť do
praxe. Je rád, že podnety, ktoré zazneli na komisií životného prostredia boli zohľadnené, a že
mesto naozaj hľadalo možností na zjemnenie dopadu zákona na občania a neuplatnilo
ekonomickú cenu, ktorá vyplýva v súvislosti so zvyšovaním poplatkov za odpady, kde na 1 kg
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v našom meste vychádzajú náklady cca na 0,08 €. Pôvodný návrh bol podstatne vyšší.
V predloženom návrhu je poplatok 0,033 €. Nový systém z hľadiska finančného neznamená
veľký príjem pre mesto. Z hľadiska prístupu k občanom je to nový systém. Treba urobiť
všetko, aby sa nevytvárali nové čierne skládky, ktoré z hľadiska finančného pri ich likvidácii
by Mesto zaťažili podstatne viac.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tak ako povedal pán poslanec, na niektoré veci musí Mesto reagovať. Sú obavy, že doteraz
bezplatné ukladanie drobného stavebného odpadu, tým že sa mení na poplatkové, môže
spôsobiť to, že sa budú vytvárať čierne skládky,aj napriek nie vysokej cene. Dúfa, že občania
pochopia, že to nie je výmysel Mesta, ale vyplýva to zo zákona. Pri poplatku za TKO, veľký
podiel pri nákladoch naďalej znáša Mesto. Občan sa podieľa 57 % a mesto 43 %.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce
odpady a drobné stavebné odpady.

o miestnom poplatku za komunálne

Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 7)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o dani
z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné
hracie prístroje a dani za ubytovanie
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
VZN o miestnych daniach je spracovaný v súlade so zákonom. Mesto predkladá VZN,
v ktorom upravuje jednotlivé sadzby dane. Ide o daň s pozemkov, kde sa zvyšuje sadzba
dane o 5 % u všetkých daní z pozemkov okrem lesných, kde dochádza k zvýšeniu z 1,25 % na
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1,4 %. Ostatné dane z pozemkov sa zvyšujú o 0,05 %. U dane zo stavieb navrhujeme zvýšenie
o 6 centov za m2. U jednotlivých stavieb, okrem ostatných stavieb sa zvyšuje z 1 € na 1,24 €.
U sadzby dane z bytov sa zvyšuje z 0,20 € na 0,26 € za každý m2. U stavieb, ktoré slúžia na
podnikanie k zmene nedochádza. V ďalšom upozornila, že ostatné typy dane, ktoré sú
v tomto VZN sa nezvyšujú. Obyvateľov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
upozornila, že ak chcú požiadať o úľavu dane, musia tak urobiť do konca januára. Úľava
neplatní automatický, je potrebné, aby doklady predkladali každoročne.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ani tento krok nie je populárny, ale ako už bolo povedané pri predchádzajúcom bode od
roku 2007 zmena v poplatkoch nebola. Nie je to dramatické navýšenie. Zvýšenie pri
nehnuteľnosti je o 6 centov. Pri trojizbovom byte vychádza navýšenie o 4,5 € na rok. Úľavy sú
zachované. V porovnaní s inými mestami s výnimkou za lesné pozemky všade sú sadzby
v strede čo zodpovedá postaveniu mesta v rámci regiónu.

Rozprava:

MVDr. Vladimír Kostovčík
Predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie. MsZ schvaľuje v čl. 2, bod 2.1 písmeno b) záhrady
sadzbu vo výške 0,50 %. Čiže návrh je upraviť sadzbu na pôvodnú výšku.
Dôvodom je hlavne situácia, ktorá sa týka okrajových častí mesta a v značnej miere starších
občanov. Má za to, aby sa pomohli vytvoriť podmienky pre občanov a udržať ich na mieste
kde žijú. Týka sa to aj technickej stránky veci, keď nie všetky záhrady sú záhrady, ale ide
o ornú pôdu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na túto tému bola vedená diskusia s pracovníkmi fin. odboru. Nie je takých občanov veľa,
a preto je návrh akceptovateľný.
Mgr. Ján Várady
Čl. 2, bod 2.1 bod a) – prečo sú trvalé trávnaté porady uvedené v tomto bode? Kedysi boli
samostatnou kategóriu a bola nižšia sadzba.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO
V roku 2014 bola novela zákona, kde sa uvedené sadzby zlučovali. Je to legislatívna zmena.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok predniesol návrh na pozmeňujúci návrh VZN,
ktorý predniesol poslanec MVDr. Vladimír Kostovčík.
Mestské zastupiteľstvo Michalovce schvaľuje v čl. 2, bod 2.1 písmeno b) záhrada ‐ sadzba
vo výške 0,50 %.
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Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu
(hlasovanie č. 8)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za
predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie.

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 9)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Michalovce na rok 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu.
Ing. Katarína Poláková
Každý rok sa schvaľuje VZN o výške dotácie na jedného žiaka. Aj v tomto návrhu v zmysle
platných zákonov a právnych predpisov v oblasti školstva je predložený návrh VZN s prílohou
č. 1, v ktorom je navrhnutá výška dotácie na rok 2016. V uvedenom návrhu je zohľadnené
4 % navýšenie miezd zamestnancov školstva od 1.1.2016 a dodržaná podmienka stanovená
zákonom, že pre neštátne školy a školské zariadenia výška dotácie je najmenej 88 % z dotácie
poskytovanej pre obecné školy. Dotácia na mzdy je poskytovaná z príjmov, ktoré sú
poskytované mestu podľa osobitných predpisov. Navrhovaná výška dotácie je vypočítaná
z očakávanej výšky výnosov daní a príjmov r. 2016. Oproti roku 2015 je výška dotácie vyššia
u všetkých škôl a školských zariadení uvedených v prílohe č. 1 materiálu.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ide o navýšenie výdavkov Mesta – príspevok pre školy, školské zariadenia, školské kluby,
zariadenia voľného času atď.
Rozprava:

Mgr. Martin Nebesník, predseda komisie školstva, kultúry a športu
Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala uvedeným materiálom. Plne sa stotožňuje s jeho
obsahom a odporúča ho na schválenie.
MUDr. Dušan Goda
Predniesol dotaz k čl. 3, bod 3.2 konkrétnu na časť citoval: Zriaďovateľovi je poskytnutá
dotácia na celkový počet detí/žiakov školských zariadení a ten môže zohľadniť pre jednotlivé
školské zariadenia zaradenie zamestnancov do platových tried, nárokové zložky platu,
odstupné, odchodné, počet detí mladších ako 3 roky, počet hodín .... Zameral sa na detí
mladšie ako 3 roky. Má VZN vplyv na poplatky pre detí mladšie ako 3 roky v MŠ? Výška
poplatku vo výške 60 € je pre rodinu vysoký.

Ing. Katarína Poláková
Výška poplatku ostáva tak ako to bolo schválené v apríli 2015.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Rodičia uprednostňovali škôlky pred jasliami, hlavne kvôli financiám. Preto to bolo
zrovnoprávnené a finančne vyrovnané.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na
rok 2016.
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 10)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu.
Ing. Katarína Poláková
V predkladanom VZN Mesta Michalovce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádza v základnej škole dochádza k zmene termínu zápisu a to prijatím zákona č.
188/2015, ktorý novelizuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní mení čas zápisu na
obdobie od 1. apríla do 30. apríla. Vyzvala rodičovskú verejnosť, aby dodržali termín zápisu
dieťaťa do ZŠ.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 11)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 11
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce o umiestňovaní volebných
plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre
voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby
do orgánov samosprávy obcí

13

‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. mája 2014 schválila zákon č. 181 o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
V zmysle § 16 zákona mesto všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebných kampaní pre jednotlivé voľby.
Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle ods. 2 § 2 zákona sa volebná kampaň začína dňom
uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v tom
čase nie je známy počet kandidujúcich subjektov, navrhujeme, aby sa plochy určili
žrebovaním najmenej 35 dní pred dňom konania volieb.
Plochy spravuje na základe zmluvy Nika press, s.r.o. a preto umiestňovanie zabezpečí Nika
press podľa svojho cenníka.
Na základe uvedeného navrhujeme predmetný návrh schváliť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto malo za povinnosť určiť výlepné plochy, čo predkladaným VZN splnilo. Mesto má
záujem, aby to bolo rovnocenné pre všetky politické subjekty.

Rozprava:

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Materiál svoji spôsobom zavádza novú a významnú zmenu do predvolebnej kampane.
Poplatky sú v súlade so zákonom a boli aj v minulosti? Môžeme prijať VZN, ktoré bude
určovať povinnosť platieb pre súkromný podnikateľský subjekt?
JUDr. Gabriel Dorič
Zákon hovorí, že máme určiť rovnaké podmienky pre všetky politické strany. Poplatky sa
platili aj v minulosti (minimálne posledné štyri roky) MsKS Michalovce. Rovnosť sa
zabezpečuje verejným žrebovaním.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o umiestňovaní volebných plagátov počas
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volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho
parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy
obcí.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 12)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 12
Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Michalovce na roky 2016 ‐ 2025
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák,
primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode upozornil, že pri rozmnožovaní došlo k chybe a do materiálu sa nedostala tabuľková
časť. Počas rokovania MsZ bol rozdaný opravený – doplnený materiál.
V roku 2006 MsZ bol schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2006‐
2015. Tento program sa mestu podarilo naplniť. Vyhodnotenie by malo byť predložené do
MsZ v mesiaci február 2016. Teraz je nová úloha, pripraviť nový program na rok 2006‐2025.
Pri uchádzaní sa o európske zdroje, sa Mesto bude odvolávať práve na tento materiál. Preto
je dôležité, aby bol spracovaný čo najlepšie, aby v ňom bolo zachytené všetko podstatné. Je
potrebné uznesenie MsZ, aby sa mohlo pokračovať v spracovaní materiálu ďalej. Spracovaný
materiál by mal byť prerokovaný na MsZ najneskôr v júni 2016.
V ďalšom konštatoval, že časť materiálu spracováva externá spoločnosť, ktorá vzišla zo
súťaže v rámci elektronického trhoviská a boli vymenované pracovné skupiny. Dúfa, že sa
podarí spracovať kvalitný materiál pre hospodársky rozvoj mesta a získanie európskych
finančných zdrojov.
Rozprava:

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Konštatoval, že aj na základe jeho impulzov na predchádzajúcich rokovaniach mestského
zastupiteľstva je predložený materiál, ktorý vychádza zo zákona na podporu regionálneho
rozvoja. Materiál súvisí aj s novým programovacím obdobím 2014 ‐ 2020 a má napomôcť
veciam, o ktorých je presvedčený, že robíme v meste dobre. Ide o využívanie externých
finančných zdrojov. Poďakoval predkladateľovi, že akceptoval upozornenie, že materiál je
neúplný. Upozornil na formálnu chybu v materiáli – ukončenie je máj 2016 a nie máj 2015.
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Čo boli dôvody, že sa objednala externá firma na spracovanie materiálu? Hlavná časť práce
bude aj na tak na meste, lebo len Mesto vie najlepšie zadefinovať svoje potreby. Firma, ktorá
vyhrala súťaž nemá veľké skúsenosti so spracovaním takéhoto materiálu. Sú o nej nejaké
referencie? Robila už podobné projekty, keďže vznikla v máji 2015.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Firmy na tento účel si objednávajú aj iné samosprávy. Ide o strategický materiál, ktorý si
vyžaduje najmä v analytickej časti detailnejšie spracovanie. Podľa možnosti niekým z vonku.
Bola zvolená transparentná voľba, do ktorej sa mohol prihlásiť každý. Po prvom stretnutí
a rokovaní si myslí, že Mesto nemusí mať obavy. Aj v roku 2006 bol materiál spracovaný
prostredníctvom externých spoločností.

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD. – faktická poznámka
Verí, že bude vytvorený kvalitný materiál. Finančná čiastka za spracovanie materiálu vo výške
7 438,‐€ nie je malá.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Termín predloženia materiálu na schválenie – jún 2016, je podľa neho veľmi optimistický.
Myslí si, že skôr je reálny termín – september 2016.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vedenie má ambíciu splniť termín tak, ako je to uvedené v predkladanom zámere.
Spracovateľ má nato dosť času. Môžu nastať problémy, že bude nutné termín posunúť, ale
zatiaľ to nie je potrebné meniť.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – faktická poznámka
Podklady pre vypracovanie tohto materiálu sú kvalitné a materiál je potrebný pri uchádzaní
sa o externé finančné zdroje. Čas nie je krátky, možno bolo potrebné začať skôr.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Začalo sa s prípravami tak, ako sa malo. Veci netreba urýchľovať. Ambíciou mesta je mať
kvalitne spracovaný program.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Michalovce na roky
2016‐2025.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 13)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
Pristúpenie mesta Michalovce do projektu ELENA
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák,
primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je program technickej asistencie pri
poskytovaní grantov mestám, obciam, regiónom do výšky 90% oprávnených nákladov a to
na prípravu a realizáciu investičných programov / projektov v oblasti energetickej
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.
Iniciátorom, zakladateľom a trvalým koordinátorom Regionálnej platformy programu v
Košickom kraji je Košický samosprávny kraj. Jeho úlohou je sprostredkovávanie vzájomnej
komunikácie, odovzdávanie informácií a šírenie pozitívnych skúseností medzi partnermi
projektu, KSK bude súčasne žiadateľ o podporu z Programu technickej podpory ELENA.
Mesto Michalovce má záujem o pristúpenie k projektu ELENA ako partner, čím sa môže stať
taktiež konečným prijímateľom pomoci. Nutnou súčasťou partnerskej zmluvy je uznesenie
MsZ mesta v predloženej forme.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Pristúpenie k Žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc „ELENA“
financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (ďalej len „grant Elena“).
2. Spolufinancovanie oprávnených výdavkov „grantu Elena“ vo výške 10 % technickej
pomoci zodpovedajúcej podielu vo vzťahu k plánovaným investíciám, a to v období
predpokladaného trojročného trvania implementácie „grantu Elena“.
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3. Zabezpečenie vyhlásenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom
v období do troch rokov od podpisu zmluvy o „grant Elena“ a následnú realizáciu
naplánovaných investícií.
4. Poskytovanie súčinnosti a dodržiavanie časového harmonogramu, vrátane určenia
zodpovednej osoby pre spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom, projektovými
partnermi (RegioEnergy n.o.) a implementačnou jednotkou.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 14)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14
Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2016 a viacročný rozpočet na
roky 2017 ‐ 2018
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Ing. Július Oleár,
riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Predložil na rokovanie návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce a podnikateľský plán na rok
2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018. Návrh rozpočtu na rok 2016 zohľadňuje
vývoj v predchádzajúcich rokoch a očakávanú skutočnosť hospodárenia roku 2015. Vychádza
zo všetkých dostupných a relevantných údajov, ktoré majú vplyv na výšku rozpočtových
príjmov a výdavkov. Vytvára podmienky pre plnenie úloh a potrieb zriaďovateľa. Rozpočet
a očakávané výsledky hospodárenia TaZS mesta Michalovce v roku 2015 sú jednou
z rozhodujúcich skutočností pre zostavenie rozpočtu na nasledujúci rok. V porovnaní
s rozpočtom roku 2015 dochádza k zmenám, ktoré majú vplyv na rozpočet a to:
‐ zvýšenie nákladov z dôvodu rastu miezd o 4 %
‐ uvedenie do prevádzky „Centra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu“
‐ rozšírenie verejného osvetlenia.
V ďalšom konštatoval, že dochádza k zmene financovania separovaného zberu z dôvodu
nového zákona. Ukazovatele nákladov a výnosov stredísk a prevádzok tvoria predkladaný
materiál.
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Rozprava:

Ing. Jozef Sokologorský
Finančná komisia sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala predkladaným materiálom,
ktorý je spracovaný prehľadne a na dobrej úrovni. Komisia odporučila predložený materiál
schváliť.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018
a) ako záväzný na rok 2016 takto:
‐ náklady celkom v HČ vo výške
5 355 836 €
‐ výnosy celkom v HČ vo výške
5 355 836 €
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok)
od zriaďovateľa vo výške
2 735 000 €
b) ako orientačný na roky 2017 ‐ 2018
Hlasovanie
(hlasovanie č. 15)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15
Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky
2017 ‐ 2018
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala PhDr. Milada
Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Rozpočet MsKS na r. 2016 – 2018 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami.
Prihliada najmä na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na činnosti, ktoré MsKS
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plánuje zrealizovať. V predkladanom rozpočet sú zohľadnené 4 % navýšenie nákladov na
mzdy, čo vyplýva zo zákona a akcie, ktoré sú pripravované každé dva roky. Aj v roku 2016 sa
bude MsKS Michalovce usilovať zachovať všetky aktivity, ktoré boli doteraz realizované.
Rozpočet je vyrovnaný.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
I. Rozpočet MsKS Michalovce na rok 2016 a roky 2017 ‐ 2018:
a) ako záväzný na rok 2016 takto:
-

náklady vo výške
874 002 €
výnosy vo výške
648 002 €
príspevok vo výške 226 000 €

b) ako orientačný na roky 2017 ‐ 2018

Hlasovanie
(hlasovanie č. 16)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 16
Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2016 ‐ 2018
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala Ing. Oľga
Bereznaninová, vedúca finančného odboru.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Predkladaný viacročný rozpočet je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej
správy. V rozpočte sú zapracované v súlade s odporúčaním Ministerstva financií SR zvýšenia
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podielových daní, daňové a nedaňové príjmy súvisiace s prijatými VZN, 4 % valorizácia miezd,
všetky potreby rozpočtových a príspevkových organizácii, všetky prevádzkové potreby mesta
za rešpektovania platných zmluvných vzťahov pre obdobie r. 2016. Pre budúci rok sú
rozpočtované bežné a kapitálové príjmy vo výške 27 911 tis. EUR a bežné a kapitálové
výdavky vo výške 23 915 tis. EUR. Rozpočet Mesta bez finančných operácii je predložený ako
prebytkový vo výške takmer 4 mil. EUR. Prebytkom je krytý schodok finančných operácií
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Rozpočet Mesta je vyrovnaný. Podrobne
viď. tabuľky.

Rozprava:

Ing. Jozef Sokologorský
Poďakoval finančnému odboru za spracovanie materiálu na vysokej úrovni. Podstatné je to,
že Mesto má tu tendenciu, že stále sú vyššie príjmy z podielových daní, čo sa premietne
v bežných príjmoch resp. aj v kapitálových príjmoch. Úlohy, ktoré sú pred mestom sú reálne.
Finančná komisia odporučila rozpočet schváliť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Súčasťou materiálu je aj stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, ktorá tiež odporúča materiál
schváliť.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2016‐2018:
1. ako záväzný na r. 2016:
- bežné príjmy vo výške
26 188 370 €
bežné výdavky vo výške
23 344 315 €
- kapitálové príjmy vo výške
1 722 890 €
kapitálové výdavky vo výške
570 600 €
- príjmové peňažné operácie vo výške
101 420 €
‐ výdavkové peňažné operácie vo výške 4 097 765 €
2. ako orientačný na r. 2017‐2018
v štruktúre podľa príloh č. 1 – 14 k materiálu.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 17)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 17
Územný plán Mesta Michalovce
‐ návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č.6
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala Ing. Anna
Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu Mesta je predkladaný
na rokovanie mestského zastupiteľstva už niekoľkokrát. Dnes už je ambícia Zmeny a doplnky
č. 6 uzavrieť, aby sa mohlo zadať spracovateľovi k spracovaniu.

Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Uznesením MsZ č. 52, zo dňa 28. 04. 2015, bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 6
Územného plánu mesta Michalovce.
Odbor výstavby, ŽP a MR v súčasnosti eviduje ďalšie 3 požiadavky na zmenu funkčného
využitia pozemkov v týchto lokalitách mesta:
Lokalita č. 1: Podaním zo dňa 6. 11. 2015 požiadali Michal Heľák a Lucia Heľáková r.
Tancošová, obaja bytom Ul. J. Hollého 3513/111, Michalovce, o zmenu funkčného využitia
pozemku parcela registra „C“ č. 1818/52, k. ú. Stráňany. Pozemok sa nachádza v lokalite
záhradkárskej osady pri Ul. A. Hrehovčíka, žiadatelia žiadajú o zmenu plôch záhrad a sadov
na plochy na výstavbu rodinných domov.
Lokalita č. 2: Podaním zo dňa 10. 11. 2015 požiadali Miroslav Heligman a Mária
Heligmanová r. Bodnárová, obaja bytom Jedľová 27, Michalovce, o zmenu funkčného
využitia pozemkov. Vlastníci pozemkov žiadajú o zmenu plôch občianskej vybavenosti na
plochy pre výstavbu rodinných domov.
Lokalita č. 3: Podaním zo dňa 16. 11. 2015 požiadal Peter Heligman, bytom Kyjevská 3469/5,
Michalovce, o zmenu funkčného využitia pozemku, v k. ú. Topoľany. Pozemok sa nachádza
na Ul. letnej, žiadateľ požaduje zmenu funkčného využitia z ornej pôdy na plochy pre
občiansku vybavenosť, za účelom prevádzkovania odťahovej služby.
Komisia výstavby, turizmu a územného plánu na svojom zasadnutí 7. 12. 2015 zaujala
k predloženému materiálu kladné stanovisko.
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Ing. Mrázová v ďalšom predložila návrh na doplnenie materiálu o ďalšiu lokalitu, ktorej
žiadosť došla na MsÚ 9. 12. 2015 od žiadateľa Imricha Rudáša. Uvedené žiadosť nebolo
prerokovaná na MsR – 1.12. 2015, ani na zasadnutí komisie dňa 7. 12. 2015. Pán Imrich
Rudáš podaním žiadosti 4.12.2015 požiadal o zmenu funkčného využívania územia v časti
hospodárskeho dvor Žabany. Podrobne informovala o ktoré pozemky ide a o akú výmeru.
Žiadateľ žiada o zmenu využitia pozemlo na trvalý trávnatý porast. V ďalšom citovala
stanovisko Slovenského pozemkového fondu.
Mestský úrad Michalovce prerokoval požiadavku na čiastočnú úhradu nákladov so
žiadateľmi.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vedenie mesta bolo dlhodobo ústretové k občanom a firmám, ktoré mali záujem o zmenu
územného plánu. Ústretovosť mesta znamená len to, aby sa o predmetných návrhoch
rokovalo na relevantnej úrovni, tak na úrovni spracovateľa, na úrovni všetkých dotknutých,
jak štátnych, ale aj iných orgánov, ako aj verejnosti. V neposlednom rade sa k tomu vyjadria
poslanci mestského zastupiteľstva. Tento proces, by sa dnes mohol uzavrieť, aby sa
spomínané subjekty mohli konečne začať vyjadrovať. Mesto bolo ústretové voči všetkým
žiadateľom. Mesto nikoho nepodporuje. Primátor znovu zdôraznil, že to neznamená, že
preferuje to alebo ono stanovisko. K predkladaným trom lokalitám si myslí, že by malo byť
postupované tak ako doteraz. Požiadavka pána Rudáša je na poslancoch mestského
zastupiteľstva, či zohľadnia, že žiadosť neprešla príslušnými orgánmi a komisiou. Osobne by
bol k žiadosti ústretový.

Rozprava:
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vedúca odboru p. Ing. Mrázová, presne informovala o záveroch komisie výstavby, turizmu
a územného plánu. Komisia odporučila tri pôvodne návrhy zaradiť do Zmien a doplnkov č.6.
Stotožňuje sa so stanoviskom primátora mesta, aby žiadosť p. Imricha Rudáša bola zaradená
do Zmien a doplnkov č. 6 a tým definitívne Zmeny a doplnky č. 6 uzavrieť. V novom roku by
sa mohlo začať s výberom spracovateľa.
Mgr. Ján Várady
Zaradením lokality č. 1 v lokalite záhradkárskej osady, nespustí sa domino efekt?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Teoretický sa toho nemusíme obávať. Ak vlastníci budú chcieť zmenu pozemku na rodinné
domy a nenarazí to na iné prekážky zo strany iných subjektov, ktoré majú k tomu právo
a povinnosť sa vyjadrovať, tak v konečnom dôsledku sa to môže akceptovať, alebo nemusí.
Každý má dostať šancu, aby sa jeho požiadavkou zaoberalo.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
K dotazu p. Mgr. Váradyho – podobných žiadostí bolo posunutých už viacej. Kvituje snahu
mesta na sídl. Stráňany podporu individuálnej bytovej výstavby.
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Viliam Zahorčák, primátor mesta
požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol pozmeňujúci návrh k uzneseniu.
Pozmeňujúci návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok
v tomto znení:
Zaradiť do Zmien a doplnkov č. 6, lokalitu č. 4 Imricha Rudáša podaním žiadosti zo 4. 12.
2015 o zmenu funkčného užívania územia v územnom pláne mesta Michalovce v časti
hospodársky dvor Žabany.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu
(hlasovanie č. 18)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie bolo doplnené tak ako bolo navrhnuté.

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1)

Schvaľuje
zaradenie ďalších 4 lokalít do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Michalovce.

2)

Ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
a) Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce,
vrátane doplnených lokalít, s čiastočnou úhradou finančných nákladov na
obstaranie zo strany žiadateľov.
T: rok 2016
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
b) Ďalšie prípadné žiadosti o zmenu Územného plánu mesta Michalovce, riešiť
v Zmenách a doplnkoch č. 7 Územného plánu mesta Michalovce.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
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3)

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom podpísania dohody o financovaní zmien
a uhradením finančných prostriedkov žiadateľmi na účet mesta.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 19)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. Ďalšie zmeny
a doplnky budú riešené Zmenami č. 7.

BOD č. 18
Petícia za získanie 40 ha lesa do vlastníctva mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák,
primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dňa 25. 10. 2015 bola mestu doručená Petícia za získanie 40 ha lesa do vlastníctva Mesta
Michalovce a bola zaevidovaná podateľňou mestského úradu do registratúrneho denníka
pod číslom 68873 a na útvare hladnej kontrolórky mesta Michalovce pod č. 6HK‐5/1.
V súlade s §5 ods. 6 zák. č. 85/90 Zb. sme predsedníčke petičného výboru oznámili, že petícia
bude vybavená v lehote 60 pracovných dní.
Predmetná petícia je adresovaná Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach a obsahuje 106
petičných hárkov s 2109 podpismi. Obsahom petície je schválenie územného plánu v časti
Biela hora a získanie 40 ha lesa do vlastníctva Mesta Michalovce (viď. príloha č. 1).
Petícia spĺňa ustanovenie § 5 zák. č. 85/90 Zb. o petičnom práve.
Po preskúmaní obsahu petície konštatujeme skutočnosť, že proces zmien a doplnkov č. 6
Územného plánu mesta Michalovce je v prípravnom štádiu a postup pri príprave zmien
a doplnkov č. 6 k územnému plánu mesta je v súlade s § 19 b zák. č. 50/1976 Zb.
V ďalšom primátor mesta konštatoval, že v súvislosti s lesom Biela hora to nie je prvá
petícia. Nie tak dávno sa riešila petícia, ktorá bola zase zato, aby sa zo Zmien a doplnkov č. 6
bola uvedená lokalita vyradená. (Privítal na rokovaní zástupcov predchádzajúcej
petície, zástupcov petície, ktorá je predmetom rokovania MsZ a zástupcov vlastníkov Biela
hora).
V súvislosti s predloženou petícia sa môže konštatovať to, čo pri predchádzajúcej petícii.
Vedenie svojim konaním a priori nerozhoduje, či sa Biela hora zmení v tejto časti územného
plánu z lesa hospodárskeho určenia na iné využitie. Keď zmeny a doplnky č. 6 budú
spracované a pripravený celý návrh, kde budú zohľadnené všetky stanoviská, vrátane
občianskych sa to dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré o tom rozhodne.
Teraz je predčasné sa petíciou zaoberať, lebo proces ešte len prebieha.
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Rozprava:
O slovo sa prihlásil zástupca občanov p. Ing. Hody.
‐

primátor požiadal mestské zastupiteľstvo, aby hlasovaním vyjadrili súhlas s vystúpením
Ing. Hodyho na rokovaní mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 20)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že poslanci súhlasili s vystúpením Ing. Hodyho na rokovaní MsZ
Michalovce.

‐
Primátor informoval, že v zmysle rokovacieho poriadku má p. Ing. Hody na vystúpenie 3
minúty.
Ing. Hody
Ako občania mesta iniciovali petíciu za zachovanie lesa Biela hora, kde na petičné hárky sa za
necelý mesiac podpísalo 4865 občanov mesta bez akýchkoľvek sponzorských príspevkov.
Pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, ktoré prejednávalo petíciu, osobným listom
informovali každého poslanca o dôvodoch, ktoré viedli podľa článku 27 Ústavy SR k využitiu
práva občana vyjadriť sa k veciam verejného záujmu, ktorý by mal mať prednosť pred
záujmom jednotlivca. Pôvodne očakávali od orgánov verejnej správy, ktorý je povinný
v zmysle zákona prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav vecí, jeho súlad alebo
rozpor s právnymi predpismi, verejným alebo iným spoločným záujmom, že tak aj urobí. Žiaľ
nestalo sa. Vágne rozhodnutie Mesta o tom, že petícia v uznesení bola zobratá na vedomie,
vytvorilo precedens. Podľa stanoviska sekcie kontroly a prevencie Úradu vlády SR, ktorú má
Mesto k dispozícií je petíciu možné buď prijať teda jej vyhovieť, alebo ju zamietnuť. Vždy je
však potrebné uviesť, že prečo. Dnes sa prejednáva a bude sa rozhodovať v rovnakej veci
ako o petícií pod ktorou je podpísaných spomenutých 2109 občanov získaných za finančnej
pomoci spolumajiteľa lesa za dobu viac ako 3 mesiacov. Porovnajte. Vážený pán primátor,
vážení poslanci. Návrh uznesenia k predloženej petícií je kulantne upravený. Jeho schválením
by sa vyhovelo petícií, aj keď sa v návrhu na uznesenie takéto slovo nenachádza.
Upozorňujem, že navrhnuté uznesenie je zmätočné. Podľa petičného zákona orgán verejnej
moci, petíciu v tej istej veci, vybaví tak, že oznámi zástupcovi, alebo osobe, ktorá petíciu
podala stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Odporučil preto, zvážiť záver
predneseného príspevku a teda prijať uznesenie v súlade s petičným zákonom.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštatoval, že Mesto neporušilo žiadne právne predpisy pri riešení predloženej petícii.
Mesto sa ňou zaoberalo a nakoľko je uvedený problém v procese riešenia, nepovažuje Mesto
za vhodné už v tomto čase zaujať konkrétne stanovisko. Zo strany predkladateľov je
požadované, aby MsZ už teraz zrušilo pôvodne uznesenie, aby sa lokalitou Biela hora vedenie
mesta vôbec nezaoberalo. Vedenie mesta si myslí, že vlastníci majú právo, aby sa ich
žiadosťou zaoberalo, ale tým sa nepovedalo, že sa im vychádza v ústrety. V okamihu kedy sa
bude mestské zastupiteľstvo k tomu vyjadrovať so zohľadnením všetkých odborných
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stanovísk, nielen subjektívnych (hoci aj 4 000 občanov), potom sa prijme záväzné stanovisko.
Teraz v tomto období, sme presvedčení, že stanovisko by bolo len citové, nie odborné. Čo sa
týka orgánov, ktoré sa k tomu vyjadrovali: áno jedno je aj také, ako tu bolo citované. Mesto
prijalo opatrenie, okrem iného aj také, že materiál nepredkladá hlavná kontrolórka, ale
primátor mesta. Tento zákon je nový a možno nebolo všetko urobené v súlade s ním, ale
zákon nebol porušený. Nie všetky orgány sa vyjadrili tak, ako úrad, ktorý tu bol citovaný. Sú
k dispozícií aj iné stanoviska, ktoré voči rozhodnutiu mesta a postoju nie sú aj také rigorózne,
už aj preto, že teraz sme v procese. Odpoveď bude upravená tak, aby sa vyhlo tomu, čo úrad
vytkol, ale stanovisko sa nemení.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Obidva petície, ktoré vedenie mesta obdŕžalo sú z hľadiska procesu územného plánu
predčasné. Zákon nebol porušený. Predmet petície nie je jasný. Uznesenie napĺňa to, čo dnes
môžeme prijať.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo si predložené petície určite bude pamätať pri svojom rozhodovaní.
Možno to bude o rok, alebo v priebehu budúceho roka. Určite bude pamätať na prvú aj na
druhú petíciu a bude na poslancoch MsZ, aby sa rozhodli.
Ing. Hody – faktická poznámka
Upozornil, že uznesenie by malo smerovať v zmysle petičného zákona § 5b a nie tak, ako
bolo formulované v návrhu uznesenia.
‐

O slovo požiadal zástupca vlastníkov lesa Biela hora p. Pristáš.

Primátor mesta požiadal poslancov, aby svojim hlasovaním vyjadrili súhlas, či môže p. Pristáš
vystúpiť na mestskom zastupiteľstve.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 21)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že poslanci súhlasili s vystúpením p. Pristáša na rokovaní MsZ
Michalovce.
Primátor informoval, že v zmysle rokovacieho poriadku má p. Pristáš na vystúpenie 3 minúty.
p. Pristáš
Boli tu už rôzne petície a návrhy, no žiadny z nich neobsahoval návrh, že si občan, alebo
funkcionár, vysadia na svojich pozemkoch les. Žiadna petícia nebojovala proti výrubu
mestského lesa v Oreskom, ktorý je oveľa väčší než náš a leží na oveľa dôležitejšom mieste
pre zdravie občanov mesta Michalovce. Nemá vedomosť, že by chcel niekto darovať mestu
les a petičiari organizovali petíciu. Text petície p. Hodyho presviedča vlastníkov, že majú
tento les rozpredať do súkromných rúk a nie zaťažovať rozpočet mesta. Vníma to tak, že
každý názor v petícií je názor určitej skupiny ľudí, ktorá má svoje finančné záujmy. My
vlastníci, sme Bielu horu kúpili a vlastníme je od roku 1944. Nenecháme si ju rozkradnúť. Kde
bol p. Ing. Hody, keď sa v priestoroch lesa Biela hora, proti vôli vlastníkov postavili z vôle
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verejného záujmu fabriky, domy, asfaltky, cyklotrasy, chodníky, pamätníky, kanalizácia,
vodárenské potrubia, budovy, elektrické stĺpy, televízne veže. Ťažilo sa tu drevo aj nerastné
suroviny a to všetko vo verejnom záujme. Stavby bez súhlasu vlastníkov pribudli aj v tom
roku. Nestráca sa les vlastníkom, ale aj občanom. V roku 2014 vlastníci lesa ponúkli Mestu
Michalovce komerčný projekt tak, aby sa les zachoval a mohol slúžiť občanom. Architekti
a mládež si tu môžu vymyslieť a vybudovať moderný komplex pre život. Biela hora v tomto
projekte by mala robiť radosť vlastníkom aj všetkým občanom. Nechávajú na poslancoch ako
sa rozhodnú, či zoberú dar cca 40 ha lesa Biela hora do vlastníctva lesa pre občanov mesta
Michaloviec, alebo ju nechajú rozpredať súkromným osobám, záujmom, ťažobným
a komerčným domácim i zahraničným spoločnostiam.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na záver konštatoval, že prijatím navrhovaného uznesenia sa mesto k ničomu nezaväzuje,
problém ostáva naďalej otvorený, lebo proces prebieha. V tejto etape akékoľvek závery sú
predčasné. Samozrejme poslanci môžu prijať aj iné uznesenie. Vedenie mesta, ale odporúča
nasledovné stanovisko.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) prerokovalo
‐ Petíciu za získanie 40 ha lesa do vlastníctva Mesta Michalovce
b) konštatuje
‐ že postup prerokovávania územného plánu je v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.

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

BOD č. 19
Majetkovoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Ing. Jozef Doležal,
vedúci odboru hospodárenia s majetkom.
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Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenie s majetkom
Do rokovania mestského zastupiteľstva predložil materiál v jednotlivých častiach:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov nachádzajúcich sa na
Ul. markušovej v Michalovciach. Odporúčajúci návrh je na uchádzača, ktorý ponúkol
vyššiu cenu.
2. Vyhodnotenie OVS na predaj pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. okružnej
v Michalovciach. Ide o areál bývalej autoškoly. Boli dvaja záujemcovia, každý mal
záujem o inú časť.
3. Vyhodnotenie OVS na predaj pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. agátovej
v Michalovciach – bývalý areál reštar. zariadenia.
4. Vyhodnotenie OVS na odpredaj objektu nachádzajúcich sa na Ul. športovej
v Michalovciach – ide o pavilón C zimného štadióna – nedostavaná časť.
5. Vyhodnotenie priameho predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. J.G. Tajovského
v Michalovciach.
6. Vyhodnotenie dražby 3 pozemkov pre výstavbu garáží na Ul. moskovskej. Je urobená
sumarizácia. Zatiaľ sú len traja záujemcovia.
7. Vyhodnotenie predaja bytu č. 14 v bytovom dome na Ul. leningradskej 4
v Michalovciach.
8. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží.
9. Výkup pozemkov na Ul. školskej – Gabriel Rodina, Ul. T.J. Moussona 2498/27
Michalovce. Cena je dohodnutá na 5,‐€ za m2.
10. Schválenie formy a podmienok predaja pozemku nachádzajúceho sa na Ul. okružnej
v Michalovciach.
11. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich sa pri Sobraneckej
ceste v Michalovciach.
12. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.

Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 2859/7 o
výmere 668 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐
69/2015, zo dňa 1.10.2015, Miroslava Hanika, Nižná Rybnica 156, ktorý ponúkol za predmet
predaja kúpnu cenu vo výške 66 800 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 23)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 1 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 2859/8 o
výmere 58 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐
69/2015, zo dňa 1.10.2015, Miroslava Hanika, Nižná Rybnica 156, ktorý ponúkol za predmet
predaja kúpnu cenu vo výške 5 800 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 24)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 2 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novourčeného pozemku C‐KN v k.ú.
Michalovce, p.č. 3937/1 o výmere 1409 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 40122662‐06/2014, zo dňa 4.3.2014 a pozemkov C‐KN v k.ú.
Michalovce, p.č. 3936/1 o výmere 613 m2, ostatné plochy, p.č. 3936/4 o výmere 272 m2,
ostatné plochy, p.č. 3936/5 o výmere 286 m2, ostatné plochy, Ing. Pavla Dlugoša, Ul. minská
3880/3, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 70 176 €,
ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 25)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 3 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novourčeného pozemku C‐KN v k.ú.
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Michalovce, p.č. 3937/4 o výmere 850 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 40122662‐06/2014, zo dňa 4.3.2014 a pozemkov C‐KN v k.ú.
Michalovce, p.č. 3936/7 o výmere 191 m2, ostatné plochy, p.č. 3936/8 o výmere 240 m2,
ostatné plochy, p.č. 3937/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3939 o
výmere 1175 m2, ostatné plochy, Ing. Radoslava Popoviča – RADES, Ul. okružná 5, 071 01
Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 72 548 €, ako záverečné
vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 26)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 4 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku C‐KN, p.č. 1837/35, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m2, v k.ú. Michalovce, Jozefa Gujdu, Ul. Štefana
Fidlika 3339/14, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške
3 900 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 27)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 5 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1209541/10749850
stavby, vedenej na liste vlastníctva číslo 5157, a to stavby súpisné číslo 1780, druh stavby
budova pre šport a rekreačné účely, popis stavby zimný štadión, ktorý je postavený na
pozemkoch C‐KN, p.č. 1/1 a p.č. 1/2, INVEST KM, s.r.o., Ul. Petra Jilemnického 20, 071 01
Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 103 000 €, ako záverečné
vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 28)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 6 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj pozemku C‐KN, p.č. 2777/3, druh
pozemku záhrady, výmera 427 m2, v k.ú. Michalovce, pre MUDr. Silviu Miklošovú, rod.
Sabolovú, Ul. severná 5789/38, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 4 500 €.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 29)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 7 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 682/82 o
výmere 23 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere
144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Janu Nameti, bytom Ul. J.
Hollého 181/64, Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške
640 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 30)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 8 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 682/73 o
výmere 23 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere
144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Mgr. Jozefa Tomovčíka,
bytom Ul. J. Hollého 77, Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo
výške 640 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 31)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 9 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 682/74 o
výmere 21 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere
144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Lukáša Paľa, bytom Ul. J.
Hollého 699/57, Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške
606 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 32)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I.10 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odpredaj bytu č. 14, pozostávajúceho z troch obytných miestností s príslušenstvom, v
bytovom dome A7, 7. poschodie, vchod č. 4 na Ul. leningradskej v Michalovciach, súpisné
číslo 3503, orientačné číslo 4, na pozemku C‐KN p.č. 4659/23, spolu s podielom na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom k pozemku
6813/345521, pre vydražiteľa Jarmilu Jakubčovú, nar. 30.11.1970, bytom Staré nábrežie
č. 3286/9, Michalovce, za sumu 28 800 €.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 33)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I.11 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odpredaj pozemkov, zastavaných objektmi garáží, v garážovej lokalite na Ul. okružnej,
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vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako pozemok C‐KN p.č. 3671, vo výmere 18 m2,
zastavané plochy a nádvoria, pre vlastníka stavby, Bohumíru Ľochovú, r. Pospíšilovú, bytom
Ul.prof. Hlaváča 1886/8, Michalovce, za cenu 3319 €, a odpredaj pozemku medzigarážového
priestoru vedeného na LV 10048, v k.ú. Michalovce, ako pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast.
plocha o celkovej výmere 6 845 m2, v podiele 1265/376250.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 34)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I.12 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odkúpenie pozemku C‐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.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 35)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I.13 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 3369/3 o výmere 19
m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐146/2015, zo
dňa 6.6.2015, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 3369/3 o výmere 19 m2, zastavané plochy,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku v zmysle znaleckého posudku,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorenom pozemku C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 3369/3 o výmere
19 m2, zastavané plochy, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐146/2015, zo dňa 6.6.2015, v k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.
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 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorený pozemok C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 3369/3,
priamym predajom.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 36)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I.14 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu pozemkov registra:
 C‐KN v k.ú. Michalovce, LV 5157,:
 p.č. 3267/4, druh pozemku záhrady, výmera 2 793 m2,
 p.č. 3267/5, druh pozemku záhrady, výmera 2 732 m2,
 p.č. 3267/21, druh pozemku ostatné plochy, výmera 20 m2,
 E‐KN v k.ú. Michalovce, LV 6438,:
 p.č. 1505/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1 776 m2,
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,
 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,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na časť predmetu predaja,
 pri záujme o kúpu časti parcely, kupujúci predloží geometrický plán s návrhom
odčlenenia kupovanej časti,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v
hodnote 500 €,
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 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.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 37)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I.15 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.16
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok na Ul. M. Rázusa:
- pozemok C‐KN, p.č. 3036/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 29 680 m2,
do výmery 25 m2,
 pozemky na Ul. prof.Hlaváča:
- pozemok C‐KN, p.č. 3036/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 299 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 3036/34, druh pozemku ostatné plochy, výmera 4 623 m2,
do výmery 1 500 m2,
 pozemky na Ul. M. okružnej:
- pozemok C‐KN, p.č. 3369/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 479 m2,
do výmery 20 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 3374, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
71 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 3267/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 2 399 m2,
 pozemok na Ul. J. Kollára:
- pozemok C‐KN, p.č. 4233/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 733 m2,
do výmery 10 m2,
 pozemok na Ul. I. Krasku:
- pozemok C‐KN, p.č. 4611/2, druh pozemku záhrady, výmera 60 m2.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 38)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I.16 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐13.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 39)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu II. bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 20
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Ing. Jozef Doležal,
vedúci odboru hospodárenie s majetkom.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenie s majetkom
Do rokovania mestského zastupiteľstva predložil správu o rokovaniach komisie na prenájom
majetku zo dňa 19. 10. 2015 a 9. 11. 2015 s návrhom 12 uznesení riešiacich vecné bremená
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce podľa predloženého materiálu a dvoch
uznesení riešiacich prenájom pozemkov.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 40)
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 1 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky na
pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok C‐
KN p.č. 5332, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 22 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi 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 „Novostavba rodinného domu“, realizovaných
pre potreby novostavby rodinného domu, navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 31741, k.ú.
Michalovce – Ul. slovenská, s Ing. René Petraninom, Ul. J.‐ Murgaša 1328/63, 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 (vecné bremeno bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej
prípojky, alebo ich častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 14 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 41)
za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.1 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky na
pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok C‐
KN p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 10 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101/2007, 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 „Rodinný dom“, realizovaných pre potreby
novostavby rodinného domu, navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 1838/319 a p.č. 1838/320,
k.ú. Michalovce – Ul. kamenárska, s Ing. Marcelom Nadzamom a RNDr. Alžbetou
Nadzamovou, Ul. severná č. 38, 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

38

i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 13 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 42)
za: 13 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.2 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizačnej prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok C‐KN
p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 3,50 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 „Rodinný dom“, realizovaných pre potreby
novostavby rodinného domu, navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 1838/333 a p.č. 1838/332,
k.ú. Michalovce – Ul. agátová, s MUDr. Petrom Rovderom, Ul. severná č. 38, 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 (vecné bremeno bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej
prípojky, alebo ich častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 14 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 43)
za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.3 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok E‐KN
p.č. 6395/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 3 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
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101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
realizovaných pre potreby jestvujúcich stavieb (dielňa, sklad), na pozemku C‐KN p.č. 1647/3
a p.č. 1648, k.ú. Michalovce – Ul. zemplínska, s Miroslavom Heligmanom a manželkou
Máriou Heligmanovou, Jedľová č. 27, 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 (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich častí.
Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 44)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.4 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodného potrubia (predlženie
vodovodu), vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce,
vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok registra C‐KN p.č. 5347/5, v k.ú. Michalovce
(v celkovej dĺžke cca 86,57 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
„Prístavba prevádzkovej haly Ecofil Michalovce“ na Ul. okružnej, zriaďovaných pre potreby
stavby navrhovanej na pozemkoch C‐KN p.č. 3951/27, 3951/28, 3951/8, 3951/38, 3952/1
3951/30, 3951/24, 3951/26, 3951/2 a E‐KIN p.č. 8321/2, s Ecofil, s.r.o., Ul. okružná 6001,
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 (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a
vodovodnej prípojky, alebo ich častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 45)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.5 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a
elektrickej NN prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri
nehnuteľností ako pozemok registra E‐KN p.č. 550/1, v k.ú. Vrbovec (v celkovej dĺžke cca
15,35 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 rodinného domu „CNR“ na Ul.
vrboveckej, Michalovce, zriaďovaných pre potreby stavby rodinného domu, ktorý má byť
postavený na pozemku C‐KN p.č. 69, k.ú. Vrbovec, s Dušanom Činčárom, Smreková č. 3, 071
01 Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a
vodovodnej prípojky, alebo ich častí.
Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 46)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.6 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia elektrickej NN prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok registra E‐KN
p.č. 9414/3, v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 2 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“, zriaďovaných pre potreby novostavby
rodinného domu, navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 80/1, k.ú. Stráňany – Ul. športová,
s Beátou Hrehovou, Ul. J. Hollého č. 81, 071 01 Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
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v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich častí.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 47)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.7 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN prípojky a plynovej prípojky na pozemku
Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐
KN p.č. 9468 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 12 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osí vedení, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, v rámci stavby „Nákupné centrum – stavebné úpravy a zmena účelu
využitia“, navrhovanej na pozemkoch C‐KN p.č. 3950/2, p.č. 3950/3, p.č. 3950/4, p.č.
3951/40, p.č. 3951/39, p.č. 3951/38, p.č. 3951/37 a p.č. 3951/22, k.ú. Michalovce, so
spoločnosťou Z.O.A.,s.r.o., Jovsa č. 288, 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, ako zmenu uznesenia MsZ č. 114, zo dňa 27.10.2015.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 48)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.8 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie plynovej a vodovodnej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 1702/1 a E‐KN p.č. 5837/2 a
p.č. 5837/4 v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 38,60 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
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bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Dobudovanie a rekonštrukcia pavilónu „C“ –
prízemie zimný štadión Michalovce“, realizovanej pre potreby stavby Zimného štadióna –
pavilónu „C“, – Ul. športová, s INVEST KM, s.r.o., Ul. P. Jilemnického č. 20, 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, ako zmenu uznesenia MsZ
č. 114, zo dňa 27.10.2015.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 49)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.9 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizačnej prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok E‐KN
p.č. 1000/2, v k.ú. Topoľany (v celkovej dĺžke cca 4 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 „Obnova a prestavba rodinného domu“, realizovaných pre potreby stavby
rodinného domu, postaveného na pozemku C‐KN p.č. 166, k.ú. Topoľany – Ul. topolianska,
s Jozefom Dondom a Stanislavou Dondovou, Falkušovce 11, 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 prípojky, alebo jej častí), ako
zmenu uznesenia MsZ č. 114, zo dňa 27.10.2015.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 50)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.10 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prenájom stavby súp. č. 183, vrátane areálu, pre Cirkevnú ZŠ sv. Michala na Ul. volgogradskej
v Michalovciach, za 0,04 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu prenájmu
za účelom zabezpečenia vzdelávania mládeže v cirkevnej škole, počnúc dňom nadobudnutia
stavby do majetku Mesta.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 51)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.11 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prenájom stavby súp. č. 3837 vrátane areálu, pre SOU cirkevné na Ul. tehliarskej
v Michalovciach, za 0,04 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu prenájmu
za účelom zabezpečenia vzdelávania mládeže v cirkevnej škole, počnúc dňom nadobudnutia
stavby do majetku Mesta.
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 52)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 2.11 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
ruší
uznesenie MsZ č. 114, zo dňa 27.10.2015, v bodoch 2.4, 2.6, 2.17.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 53)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 3 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 4.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 54)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č. 4 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 21
Návrh na zmenu člena Komisie školstva, mládeže a športu, člena Komisie
výstavby, územného plánu a turizmu a zapisovateľa Komisie kultúry
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák,
primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 12.12.2014
uznesením č. 1 bola za zapisovateľku komisie kultúry zvolená Mgr. Miriam Lechmanová.
Zároveň na uvedenom zasadnutí bola za členku komisie školstva, mládeže a športu zvolená
Mgr. Zuzana Bobíková a za členku komisie výstavby, územného plánu a turizmu JUDr.
Ľudmila Svobodová.
Dňa 1.3.2015 nadobudla účinnosť zmena organizačnej štruktúry a na útvare primátora bol
vytvorený referát komunikácie, propagácie a kultúry s celkovým počtom dve pracovné
miesta v zložení vedúci referátu a odborný referent referátu.
V súvislosti s uvedenou zmenou navrhujeme odvolať z tejto funkcie zapisovateľku Mgr.
Miriam Lechmanovú, odbornú referentku organizačného odboru.
Zároveň navrhujeme, aby funkciu zapisovateľa komisie kultúry vykonávala Mgr. Mária
Ciganocová, odborná referentka referátu komunikácie, propagácie a kultúry.
Dňa 19.11.2015 doručila na Mestský úrad v Michalovciach Mgr. Zuzana Bobíková vzdanie sa
členstva v komisii školstva, mládeže a športu z dôvodu pracovného zaneprázdnenia.
Na základe uvedeného navrhujeme odvolať Mgr. Zuzanu Bobíkovú z tejto funkcie.
Zároveň navrhujeme zvoliť za členku tejto komisie Mgr. Janu Štefanovú.
V auguste t.r. zomrela členka komisie výstavby, územného plánu a turizmu JUDr. Ľudmila
Svobodová, čím funkcia menovanej v komisii zanikla.
Navrhujeme, aby funkciu nového člena v komisii výstavby, územného plánu a turizmu
vykonával JUDr. Vladimír Juričko.
Zmeny členov a zapisovateľa komisií MsZ budú platné a účinné od 1. 1. 2016.
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Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Akt odvolávania a voľby uskutočnil predseda návrhovej a volebnej komisie Mgr. Ján Eštok.
Zároveň navrhol, aby vykonanie aktu bolo verejným hlasovaním.
Predseda návrhovej a volebnej komisie predložil návrh na odvolanie:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
odvoláva:
a) z funkcie členky Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce Mgr. Zuzanu
Bobíkovú.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 55)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že Mgr. Zuzana Bobíková bola odvolaná z funkcie členky Komisie
školstva, mládeže a športu.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
odvoláva:
b) z funkcie zapisovateľky Komisie kultúry MsZ Michalovce Mgr. Miriam Lechmanovú.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 56)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že Mgr. Miriam Lechmanová bola odvolaná z funkcie zapisovateľky
Komisie kultúry.
Predseda návrhovej a volebnej komisie predložil návrh na voľbu:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
volí:
a) Mgr. Janu Štefanovú za členku Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce
s účinnosťou od 1. 1. 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 57)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že Mgr. Jana Štefanová bola zvolená za členku Komisie školstva,
mládeže a športu.
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
volí:
b) JUDr. Vladimíra Jurička za člena Komisie výstavby, územného plánu a turizmu MsZ
Michalovce s účinnosťou od 1. 1. 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 58)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že JUDr. Vladimír Juričko bol zvolená za člena Komisie výstavby,
územného plánu a turizmu.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
volí:
c) Mgr. Máriu Ciganocovú za zapisovateľku Komisie kultúry MsZ Michalovce
s účinnosťou od 1. 1. 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 59)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že Mgr. Mária Ciganocová bola zvolená za zapisovateľku Komisie
kultúry.

Predseda návrhovej a volebnej komisie predložil návrh na uznesenie:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. O d v o l á v a
a) Mgr. Zuzanu Bobíkovú z funkcie členky Komisie školstva, mládeže a športu MsZ
Michalovce
b) Mgr. Miriam Lechmanovú z funkcie zapisovateľky Komisie kultúry MsZ Michalovce
2. B e r i e n a v e d o m i e
zánik funkcie členky Komisie výstavby, územného plánu a turizmu MsZ Michalovce JUDr.
Ľudmily Svobodovej
3. V o l í
a) Mgr. Janu Štefanovú za členku Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce s
účinnosťou od 1. 1. 2016
b) JUDr. Vladimíra Jurička za člena Komisie výstavby, územného plánu a turizmu MsZ
Michalovce s účinnosťou od 1.1.2016
c) Mgr. Máriu Ciganocovú za zapisovateľku Komisie kultúry MsZ Michalovce s
účinnosťou od 1. 1. 2016
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 60)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 22
Návrh na zmeny Štatútu novín Michalovčan
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal MUDr. Benjamín
Bančej, zástupca primátora a predseda redakčnej rady.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora
Predložil návrh na zmeny Štatútu novín Michalovčan, ktoré vyplynulo zo schválenia nového
formátu novín, ktorý je obsahom štatútu. Zároveň je v štatúte potrebné zmeniť ďalšie fakty,
ktoré už nie sú v súčasnosti aktuálne, resp. zrealizovať drobné redakčné úpravy.
Redakčnej rade bol predložený návrh novej grafickej úpravy – menší formát dvojtýždenníka
Michalovčan, ktorý viac vyhovuje estetickému rozmiestneniu príspevkov a je praktickejší pre
našich čitateľov. Návrh je efektívnejší aj pri vydávaní rozšírených vydaní novín tým, že je pri
ňom možnosť vydanie rozšíriť o polovicu rozsahu novín na rozdiel od súčasnej grafickej
úpravy, kde je nevyhnutné rozšírené vydanie zrealizovať zo štyroch na osem strán, nie
menej. Nový návrh je variabilnejší a lepšie sa s ním pracuje. Členovia Redakčnej rady novín
Michalovčan predložený návrh schválili.
Z uvedených dôvodov je potrebné zmenu zakomponovať do Štatútu novín Michalovčan:
‐ v bode 3.1. : formát novín ‐ A4
‐ v bode 3.2. : rozsah bežného čísla – 8 strán
‐ bod 7.5.9. : sa vypúšťa z dôvodu, že noviny na základe schválenia redakčnou radou
plošnú komerčnú inzerciu neuverejňujú. Uverejňuje sa iba plošná inzercia v rámci
predvolebnej kampane (obsiahnuté v bode 4.4.)
‐ článok 9. : Redakcia – mení sa terminológia názvov z dôvodu zmeny organizačného
poriadku mestského úradu a vytvorenia referátu komunikácie, propagácie a kultúry, kde
sa v súčasnosti na tvorbe novín podieľajú vedúci redaktor a redaktor. V súvislosti
s platným organizačným poriadkom sa v tomto článku bližšie špecifikujú konkrétne úlohy
redakcie.
‐
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Štatút novín Michalovčan.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 61)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 23
Informácia o výbere organizácie zodpovednosti výrobcov pre Mesto
Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala Ing. Anna
Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Uvedený materiál sa predkladá v súvislosti s novým zákonom o odpadoch, ktorý vstúpi do
platnosti v celom rozsahu v polovici roka 2016. Niektoré kroky treba urobiť už v tomto
období, čo sa týka vyseparovaných komodít odpadu. Za tým účelom Mesto urobilo výberové
konanie na možného partnera.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Predložila informáciu o výbere organizácie zodpovednosti výrobcov pre Mesto Michalovce.
Spomínaný zákon č.79/2015 Zb. zákonov o odpadoch prináša komplexnú zmenu systému
financovania a nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu. V súčasnosti
neexistujú subjekty, ktoré by mali postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly
v zmysle zákona o odpadoch, keďže na získanie tohto postavenia sa vyžaduje udelenie
autorizácie ministerstvom ŽP SR. V záujme toho, aby sa tieto subjekty vôbec mohli uchádzať
o získanie postavenia organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, musia uzavrieť
s obcami a mestami zmluvy o budúcej zmluve. Záujem o spoluprácu s Mestom Michalovce
pri zabezpečovaní financovania triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov
a neobalových komodít prejavili tieto organizácie:
‐ ENVI‐PAK, a.s., Bratislava
‐ NATUR‐PACK, a.s., Bratislava
‐ RECYCLOGROUP, a.s., Bratislava
‐ Limit RECYCLING Slovakia, a.s., Bratislava
‐ RECobal, s.r.o., Bratislava
Mestu predložili návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a zmluvy, ktorej predmetom je
dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych
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odpadov tieto spoločnosti:
1. ENVI‐PACK, a.s.
2. NATUR‐PACK, a.s.
3. RECYCLOGROUP, a.s.
4. Limit RECYCLING Slovakia, a.s. (predložila len návrh zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy).
Na základe uvedených skutočností a pre potreby uplatnenia nových legislatívnych predpisov
do praxe primátor mesta vymenoval komisiu, ktorá zasadala 7. 12. 2015 a vybrala spoločnosť
ENVI‐PACK, a.s., Bratislava ako najvýhodnejšiu. Mesto uzavrie s uvedenou spoločnosťou
zmluvu o budúcej zmluve. Po udelení autorizácie ministerstvom ŽP SR Mesto Michalovce
uzatvorí s uvedenou spoločnosťou riadnu zmluvu. Následne taktiež zberová spoločnosť,
ktorou sú pre mesto Michalovce TaZS Mesta Michalovce, uzatvorí zmluvu so spoločnosťou
ENVI‐PACK, a.s., Bratislava. Zmluva bude uzatvorená v zmysle § 57 od. 4 zákona o odpadoch.
Zmluva bude obsahovať najmä dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške,
podmienkach, úhrad a o spôsobe fakturácie. Ďalej spôsob verifikovania množstva oddelene
vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činnosti v rámci triedeného zberu,
spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov.
Rozprava
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Na rokovanie bol predložený dokument, ktorý na dlhú dobu ovplyvní nakladanie s triedeným
odpadom v meste. Svojim spôsobom sa v systéme nakladania s odpadom veľa nezmení, ale
systém, ktorý je v meste, bude využívaný aj v budúcnosti. Hlavným cieľom spolupráce
s organizáciou zodpovednosti je využiť a zefektívniť nakladanie s komunálnym odpadom.
Požiadal o informáciu, ktoré boli hlavné argumenty pre výber organizácie, s ktorou je
uzavretá zmluva o budúcej zmluve a či sa neuvažovalo pri výbere aj inej organizácie, ktorá by
bola druhá v poradí. Na záver dodal, že Mesto nemusí uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, ale
v tomto prípade by mestu danú organizáciu určil štát.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Áno, mesto nemuselo uzatvárať zmluvu o budúcej zmluve, bola by nám štátom organizácia
pridelená, ale najnovšia legislatíva takú možnosť dáva, čo Mesto aj využilo. Bol urobený
výber, čo zákon ani neukladá. Je tu aj taká možnosť, že sa vybrala firma, ktorá nedostane
autorizáciu. Vtedy nám štát pridelí organizáciu. Verí, že komisia vybrala správne a že Mesto
nebude vystavené tomu, že mu bude organizácia pridelená. Treba však povedať, že všetky
spoločnosti by mali uvedené činnosti zabezpečovať t.j. likvidáciu odpadu. Kritéria boli:
- za kým sú silní výrobcovia
- overená skúsenosť
- celý rad ďalších pomocných kritérií.
Ing. Pavol Fecák
V podstate primátor mesta zhrnul najdôležitejšie veci. Komisia preštudovala všetky podklady
prihlásených spoločností, ktoré obsahovali zmluvy o budúcich zmluvách a následne aj riadne
zmluvy. Vyhodnocovalo sa hlavne to, či dané spoločnosti budú mestu schopné uhradiť všetky
náklady spojené s triedeným odpadom. Z týchto spoločností garantovali splnenie tejto
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podmienky v plnom rozsahu jedine spoločnosť ENVI‐PACK a následne aj spoločnosť NATUR‐
PACK, ale tá len v intenciách zákona. Ďalším argumentom pri výbere bolo, že Mesto so
spoločnosťou ENVI‐PACK spolupracuje už 5 rokov a zatiaľ žiadne problémy neboli.
Spoločnosť si v plnom rozsahu hradila svoje povinnosti voči Mestu a prispela za 5 rokov na
fungovanie triedeného zberu cez 60 tis. EUR. Posledným kritériom bolo, že dané spoločnosti
ponúkajú aj benefity pri propagácii triedeného zberu. Najširší rozsah ponúkaných benefitov
mala vybraná spoločnosť. Ak by sa zmluva s danou spoločnosťou nepodpísala ako druhá
prichádza do úvahy spoločnosť NATUR‐PACK.

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka
Daná rozprava, pomohla objasniť celý naštartovaný proces. Verí, že celý proces bude
úspešne ukončený.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informáciu o výbere organizácie zodpovednosti výrobcov pre Mesto Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 62)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 24
Informácia o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Michalovciach a Zariadenia opatrovateľskej služby
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Viliam Zahorčák,
primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V súlade s platnou legislatívou je zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
MsÚ v kompetencii primátora mesta. Jedinou podmienkou je, aby zmena bola prerokovaná
s odborovou organizáciou a aby o tom bolo informované mestské zastupiteľstvo. Zmena bola
urobená z dvoch dôvodov. V ZOS je z dôvodu toho, že momentálne je tam 12 zamestnancov
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na 25 klientov. Zákon hovorí, aby na jedného zamestnanca boli najviac 2 klienti. Musí sa
prijať zamestnanec na polovičný úväzok s využitím možností z Úradu práce Michalovce.
Druhý dôvod je, že na odbore hospodárenia s majetkom, sa množí najmä agenda v súvislosti
s vecnými bremenami. Súčasný stav je neúnosný a preto na základe návrhu prednostu MsÚ
bude tento odbor posilnený o jedného pracovníka.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informáciu primátora mesta o zmene Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Michalovciach a Zariadenia opatrovateľskej služby účinnej od 1. 1. 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 63)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 25
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok
2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 25 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala Ing. Marta
Bobovníková, hlavná kontrolórka.

Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
V súlade s § 18f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 predložila plán kontrolnej činnosti
na I. polrok 2016. Predkladaný plán plynule nadväzuje na kontroly vykonané
v predchádzajúcom období. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie zákonov a VZN pri
hospodárení s majetkom a finančnými prostriedkami. Kontrola opatrení z vykonaných
previerok, kontrola plnenia uznesení z MsZ a kontrola vybavovania sťažností je prevádzaná
priebežne.
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Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2016.
B) poveruje
hlavnú kontrolórku vykonávaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 64)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 26
Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín
Michalovčan a harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok
2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 26 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal Ing. Zdenko Vasiľ,
prednosta MsÚ.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podkladov riaditeľov spoločnosti
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a vedúcich odborov MsÚ. Dal do pozornosti
harmonogram zasadnutí MsZ.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
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(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na I. polrok 2016
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na I. polrok 2016
3. Plán rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na I. polrok 2016
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na I. polrok 2016
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2016

Hlasovanie
(hlasovanie č. 65)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 27
Prerokovanie platu primátora Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 27 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal MUDr. Benjamín
Bančej, predseda poslaneckého klubu SMER‐SD, KDH.
MUDr. Benjamín Bančej
Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
upravuje právne postavenie primátora a ustanovuje minimálnu a maximálnu výšku
mesačného platu zodpovedajúcu počtu obyvateľov. V meste Michalovce je minimálny
koeficient 2,89 priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý
môže mestské zastupiteľstvo zvýšiť o 70 %. V roku 2015, tak ako v predchádzajúcich štyroch
rokoch, bol primátorovi mesta Michalovce vyplácaný na jeho žiadosť znížený plat, ktorý bol
vo výške 2,89 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým
úradom za predchádzajúci kalendárny s úpravou o 45%. Pri priemernej vyčíslenej mzde
v národnom hospodárstve 858 eur za rok 2014, bola vyplácaná výška schváleného platu
3 596 eur.
Pre rok 2016 navrhujem, aby v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov, bol primátorovi mesta Michalovce schválený a vyplácaný naďalej
znížený plat, tak ako v roku 2015, t.j. plat vo výške 2,89 násobku priemernej mzdy
v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok
zvýšený o 45 %. V súlade s § 3 zákona č.253/1994 v znení neskorších predpisov sa navrhnutý
plat zaokrúhľuje na celé euro nahor.
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Zároveň navrhujeme uložiť vedúcemu útvaru primátora a personálnemu referentovi
Mestského úradu v Michalovciach, aby k začiatku kalendárneho roka zabezpečil
preukázateľné vyčíslenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015
a uskutočnil prepočet, ako podklad pre výplatu podľa vyčíslenej priemernej mzdy a
schváleného koeficientu. Takto vyčíslený plat bude v súlade so zákonom o odmeňovaní
starostov obcí a primátorov miest, vyplácaný spätne od 1.1.2016.
Po vyčíslení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015, sa od 1.1.2016
upravia aj platové náležitosti volených funkcionárov, ktoré sa v súlade so Zásadami
odmeňovania poslancov a členov orgánov Mesta Michalovce odvíjajú od schváleného platu
primátora, prípadne od tejto priemernej mzdy.

Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A/ schvaľuje:
1. V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016
plat primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka vo výške 2,89 násobku priemernej
mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom za predchádzajúci
kalendárny rok zvýšený o 45%, t.j. do vyčíslenia priemernej mzdy za rok 2015, plat vo
výške 3 596,00 € (vyčíslená výška za rok 2014‐ 858,‐ €) zaokrúhlený na celé euro nahor.
B) Ukladá:
1. Zabezpečiť preukázateľné vyčíslenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok
2015 a uskutočniť prepočet platu primátora mesta Michalovce podľa príslušného
koeficientu a schváleného zvýšenia o 45 % ako podklad pre výplatu podľa vyčíslenej
priemernej mzdy a schváleného koeficientu.
T.: prvý štvrťrok 2016 a od 1.1.2016
Z.: Ján Bumbera, ved. útv. primátora,
pers. ref. MsÚ
2. Uskutočniť prepočet platových náležitosti volených funkcionárov, ktoré sa v súlade so
Zásadami odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce odvíjajú od
schváleného platu primátora.
T.: prvý štvrťrok 20160 a od 1.1.2016
Z.: Ján Bumbera, ved. útv. primátora,
pers. ref. MsÚ
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3. Vyplácať mesačný plat primátora mesta v schválenej výške a prepočítaný plat volených
funkcionárov, ktorý sa odvíja od platu primátora v termínoch určených pre
zamestnávateľa.
T.: 1.1.2016
Z: Ing. Oľga Bereznaninová,
ved. finančného odboru MsÚ
Hlasovanie
(hlasovanie č. 66)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.

BOD č. 28
Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 28 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladal MUDr. Benjamín
Bančej, predseda poslaneckého klubu SMER‐SD, KDH.

MUDr. Benjamín Bančej
Platové náležitosti hlavnej kontrolórky upravuje § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení. Okrem platu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov, v našom
meste je koeficient 2,24. Mestské zastupiteľstvo môže schváliť hlavnej kontrolórke
odmenu až do výšky 30 % mesačného platu.
Stalo sa pravidlom, že odmenu hlavnej kontrolórke schvaľujeme na poslednom
zastupiteľstve v danom kalendárnom roku. Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia hlavnej
kontrolórky Ing. Marty Bobovníkovej k 31.7.2015, bol v tomto roku čiastkový návrh na jej
odmenu prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve dňa 25. 8. 2015. V rámci tohto
prerokovania bolo zhodnotenie plnenie úloh za obdobie do skončenia predchádzajúceho
pracovného pomeru. Dňom 1. 8. 2015 bol po predchádzajúcej voľbe s Ing. Martou
Bobovníkovou uzatvorený nový pracovný pomer na obdobie šesť rokov.
V súlade s vyššie uvedenými pravidlami predkladám návrh na priznanie odmeny hlavnej
kontrolórke Mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej vo výške 18 percent zo súčtu jej
vyplatených platov za obdobie august až december roku 2015. Navrhnutou výškou odmeny
rešpektujeme zákonnú úpravu a reagujeme na možnosť priznania odmeny. Týmto návrhom
chceme oceniť kvalitný výkon kontrolnej práce. Na druhej strane prihliadame aj na
racionalitu a určitú primeranosť k odmeňovaniu ostatných zamestnancov Mesta. Ak,
Mestské zastupiteľstvo tento návrh schváli, tak z maximálneho možného rozpätia ušetríme
40%.
V hodnotenom období hlavná kontrolórka uskutočnila celkom 8 komplexných uzavretých
kontrol, dve sú v štádiu prerokovania a dve sa uskutočňujú v tomto období. Od začiatku
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roka, vrátane rozpracovaných kontrol, útvar hlavnej kontrolórky zrealizoval 27 kontrol.
Okrem toho evidovala a riešila 17 sťažností, tri podnety a štyri petície.
Kontroly boli uskutočňované na základe plánu schváleného Mestským zastupiteľstvom v
Michalovciach, ale aj z podnetu Okresnej prokuratúry a mimoriadne, kde reagovala na
aktuálny problém s dodržiavaním pravidiel bezpečností a ochrany zdravia pri úraze žiačky
a problematiku dodržiavania pracovno ‐ právnych predpisov a hospodárenia na ZŠ na Ul.
Krymskej. Pri plánovaných kontrolách boli kontrolované hotovostné výdavky a pokladničné
operácie v mestských organizáciách Technické a záhradnícke služby a Mestské kultúrne
stredisko. Dve kontroly boli uskutočnené na dodržiavanie VZN a uznesení MsZ pri prenájme
nebytových priestorov a dve kontroly orientované na bežné výdavky a príjmy v školstve ako
celku a v MŠ na Ulici Komenského 2.
Výsledkom kontrol, je celý rád opatrení a návrhov, ktoré prispievajú k zlepšeniu chodu
mesta a jeho organizácií s ktorými ste boli na každom mestskom zastupiteľstve v
predkladaných správach oboznámení.
Kvalita predkladaných správ a jej práce bola v priebehu celého hodnoteného obdobia
hodnotená pozitívne. Z týchto dôvodov predkladáme návrh na schválenie odmeny
v navrhovanej výške 18 % zo súčtu platov za mesiace august až december 2015.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A/ schvaľuje:
1. V súlade s článkom 18c ods. 5 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom
znení odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej, za
kvalitne odvedenú prácu od augusta v roku 2015, vo výške 18 percent zo súčtu jej
vyplatených platov za obdobie august až december roku 2015. Odmena je splatná
v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa.
B/ ukladá:
1. Vyplatiť Ing. Marte Bobovníkovej schválenú odmenu v najbližšom výplatnom termíne.
T.: v texte
Z.: Ing. Oľga Bereznaninová,
ved. finančného odboru MsÚ
Hlasovanie
(hlasovanie č. 67)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
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BOD č. 29
Interpelácie
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 29 zápisnice.
MUDr. Jozef MAKOHUS
Autobusová zastávka na Ul. A. Sládkoviča na strane parku je vysoko frekventovaná s veľkým
počtom cestujúcich. Napriek tomu, že počet odpadkových košov už bol zvýšený a koše sú
pravidelne vyprázdňované ich kapacita nepostačuje. Naďalej dochádza k znečisťovaniu okolia
autobusovej zastávky. Preto navrhujem TaZS mesta Michalovce o umiestniť väčší počet
odpadkových košov na spomínanej autobusovej zastávke.

MVDr. Vladimír KOSTOVČÍK
Občianske združenie Topoľany v mene svojich občanov prosí o prehodnotenie intenzity
osvetlenia hlavne v častiach chodníka, ktorý je intenzívnejšie využívaný. Ide hlavne
o chodníky okolo kostola. Počas večerných hodín je tam zvýšené nebezpečenstvo úrazu,
nakoľko tieto chodníky využívajú hlavne starší ľudia.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Reagoval na interpeláciu MVDr. Kostovčíka. Veľkosť a kapacitu svetelných zdrojov
zabezpečujú projektanti a sú na to normy. Všetky svietidlá tieto normy spĺňajú. V danej
lokalite je len možnosť navýšenia svetelných bodov. Zodpovední pracovníci sa tam pôjdu
pozrieť a navrhnú možnosti riešenia.
PhDr. Marta HORŇAKOVÁ
Oslovili ma občania Ulice nad Laborcom, ktorí poukazujú, že časť Ulice Andreja Hrehovčíka
pred Psychiatrickou nemocnicou nie je osvetlená. Zamestnanci nemocnice, ktorí dochádzajú
na nočné zmeny peši, ale aj iní občania mesta, majú v nočných hodinách obavy cez túto časť
ulice prechádzať. Pýtajú sa, ako sa dá táto situácia riešiť a v akom termíne.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Riešenie, je len vytvorenie nových svetelných bodov. V predchádzajúcom období sa zbierali
podnety od občanov, ktoré boli prehodnotené a v súčasnosti sa realizujú. Preverí sa aj vami
spomínaná lokalita.

MUDr. Dušan GODA
Obyvatelia na Sídl. Východ sa mi sťažovali na práce, ktoré vykonávajú pracovníci VVaK aj
počas víkendu /konkrétne dňa 22. 11. 2015/. Jedna o sa o čistenie kanálových vpustov. Pri
týchto prácach dochádza k zvýšenému hluku a ďalším nepríjemným sprievodným javom pod
oknami obyvateľov. Navrhujem, aby sa po konzultácii s VVaK upravil harmonogram tejto
potrebnej činnosti tak, aby sa tieto práce vykonávali v obývaných častiach mesta (najmä na
sídliskách), iba počas pracovných dní v týždni.
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Doc. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.
1. Na základe podnetov od viacerých občanov Vás prosím o kontrolu, prípade opravu
svetiel, ktoré osvetľovali dominantu nášho mesta kaplnku na Hrádku, a ktoré
v súčasnosti dostatočne nesvietia.

2.

Na Ul. A. Sládkoviča pri okružnej križovatke pri OC Zemplín v odbočovacom pruhu
v smere k hotelu Družba na priechode pre chodcov pri každom aj menšom daždi, stojí
na tomto priechode voda z dôvodu nefunkčnosti blízkeho kanálového vpustu. V tejto
súvislosti prosím o jeho opravu. (písomná interpelácia)

Mgr. Ján Várady
Občania Ul. kapušianskej a Ul. vrboveckej ma oslovili, či by sa nemohla zvýšiť intenzita
verejného pouličného osvetlenia na týchto uliciach. Lampy sú totiž namontované len na
každom druhom stĺpe a tiež len na jednej strane ulíc. Mnohé frekventované miesta ako sú
zastávky MHD, priechody pre chodcov, okolie kostola, cintorína, škôl sú takto nedostatočne
osvetlené – poddimenzované. Môj osobný dojem aj empirické zisťovanie to tiež potvrdzujú.
Bolo by vhodné v budúcom kalendárnom roku doplniť tieto miesta o ďalšie svetelné body –
zdroje, alebo vymeniť sodíkové lampy za modernejšie a účinnejšie žiarivky, resp. LED lampy.
V mene občanov Vám za riešenie tejto situácie ďakujem.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pred výmenou verejného osvetlenia v minulosti, bol urobený odborný posudok. Všetko je
technické riešiteľné, ale aj všetko niečo stojí. Pokiaľ to čo máme spĺňa normy, parametre tak
do zásadnejších rekonštrukcii mesto nepôjde. Tam, kde je osvetlenie slabšie sa budú hľadať
možnosti riešenia.
Na vznesené interpelácie dostanú poslanci písomné odpovede.

BOD č. 30
Rôzne
MUDr. Benjamín Bančej
V krátkosti informoval o pripravovaných kultúrnych akciách v mesiaci december 2015:
‐ 10. 12. 2015 adventný koncert v rímsko ‐ katolíckom kostole
‐ 11. 12. – 12. 2015 – Vianočné trhy
11. 12. 2015 – Slávnostné mestské zastupiteľstvo, odovzdanie cien mesta, primátora a čestný
občan Michaloviec.
12. 12. 2015 – gazdovská zabíjačka
12. 12. 2015 – Divadlo pri fontáne – Super žena
13. 12. 2015 ‐ Súbor Zemplín
16. 12. 2015 ‐ Kandráčovci
28. 12. 2015 ‐ repríza Divadlo pri fontáne
31. 12. 2015 ‐ súťaž vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína
31. 12. 2015 ‐ zapálenie vatry – oslavy štátnosti 23.00 hod.

59

Na záver zaželal všetkým prítomným príjemné strávenie vianočných sviatkov, poďakoval za
prácu v poslaneckom klube a korektný prístup. Poprial v novom roku všetko dobre.
Mgr. Ján Eštok
Požiadal o informáciu, kde sa dajú kúpiť lístky na vystúpenie Kandráčovcov.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Lístky sú vypredané.

BOD č. 31
Záver
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK poďakoval
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
Na záver poďakoval všetkým prítomným za odvedenú prácu v tomto roku, osobitne celému
poslaneckému zboru ,mestskému úradu, jednotlivým vedúcim a všetkým pracovníkom MsÚ,
zamestnancom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a médiám za objektívne informácie.
Prostredníctvom televízie Mistral poďakoval všetkým Michalovčanom, ktorí sa do diania
v meste aktívne zapájali a dávali podnety. Primátor poďakoval aj za kritické postrehy. Verí, že
s odstupom času sa bude rok 2015 hodnotiť ako rok vydarený, a že rok 2016 bude rovnako
príjemný a úspešný, minimálne tak ako rok 2015.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, či to bude na už spomínanom slávnostnom
mestskom zastupiteľstve – zajtra 11. 12. 2015, alebo pracovnom 23. 2. 2016 rokovanie VII.
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach ukončil.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. MUDr. Pavol Kuchta
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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