MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 38

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MAD V MESTE MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
a) vedúcej odboru výstavby, ŽP a miestneho rozvoja MsÚ predložiť informatívnu správu
o činnosti MAD v meste Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca V,ŽPaMR
T: jún 2014
b) vedúcej finančného odboru MsÚ pripraviť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: jún 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 39

K bodu: CENOVÝ VÝMER MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru výstavby, ŽP a miestneho rozvoja MsÚ predložiť CENOVÝ VÝMER MESTSKEJ
AUTOBUSOVEJ DOPRAVY na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR
T: jún 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 40

K bodu: MARKETINGOVÁ STRATÉGIA MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť marketingovú stratégiu na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: v texte
T: rok 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 41

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVEJ DAVKY V HMOTNEJ NUDZI
V MESTE MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
Z: Ing. Ján Jasovský
vedúci OSV
T: jún 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 42

K bodu: NÁVRH DODATKU Č. 10 ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY S PRÁVNOU
SUBJEKTIVITOU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
MICHALOVCE NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru školstva, kultúry a športu predložiť návrh dodatku č. 10 organizačnej
štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2014/2015 na rokovanie
Mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Katarína Poláková
vedúca odboru ŠKaŠp
T: jún 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 43

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach

I. U k l a d á
Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. Schváliť prijatie cenovej ponuky a priamy predaja novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č.
1783/8 o výmere 29 m2, v k.ú. Stráňany, určeného Geometrickým plánom č. 14328810‐
58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre TRA.CE.R. export import, s.r.o., Hospodársky dvor
Meďov, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 348 €.
2. Schváliť prijatie cenovej ponuky a priamy predaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č.
1251/4 o výmere 356 m2, v k.ú. Stráňany, určeného Geometrickým plánom č. 4/2014, zo
dňa 15. 1. 2014, pre LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 01 Košice, za kúpnu cenu vo výške
10 680 €.
3. Schváliť víťazovi obchodnej verejnej súťaže, na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Michalovce (predmet predaja): hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele
C‐KN č. 1093 a pozemok parcela C‐KN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č.
14328810‐24/2012, zo dňa 25. 4. 2012, RNDr. Marte Semačovej, Ing. Milanovi Paulinovi a
Alene Vankovičovej, všetci trvale bytom Nám. osloboditeľov č. 13, Michalovce, splatnosť
kúpnej ceny za predmet predaja do 31. 10. 2014.
4. Schváliť odpredaj spevnenej plochy vo výmere 700 m2, inv. č. 2/211200152‐886,
postavenej na pozemku C‐KN, p.č. 3069/2 vedenej katastrálnym odborom Okresného
úradu Michalovce na liste vlastníctva č. 10665 v k.ú. Michalovce, vlastníkovi pozemku
Ing. Mihaľovi Valérovi, za dohodnutú cenu 11 446 €, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, z dôvodu nerentabilnosti ďalšieho odplatného využívania pozemkov.

5. Schváliť spôsob prevodu pozemku C‐KN, parcelné číslo 768/5, záhrady o výmere 278 m2
a novovytvoreného pozemku C‐KN, parcelné číslo 768/8 o výmere 65 m2, ktorý vznikol
určením Geometrického plánu č. 14328810‐13/2014, zo dňa 21. 3. 2014, priamym
predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – pozemok C‐KN,
parcelné číslo 768/5, záhrady o výmere 278 m2 a novovytvorený pozemku C‐KN,
parcelné číslo 768/8 o výmere 65 m2,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 11,96 €/m2,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku C‐KN, parcelné číslo 768/5, záhrady o výmere 278 m2
a novovytvorenom pozemku C‐KN, parcelné číslo 768/8 o výmere 65 m2, ktorý vznikol
určením Geometrického plánu č. 14328810‐13/2014, zo dňa 21.3.2014, v k.ú.
Stráňany, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.
 prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 2969/31 priamym predajom.
6. Schváliť spôsob prevodu novovytvorených a novourčených pozemkov C‐KN v k.ú.
Michalovce:
 p.č. 3937/4 o výmere 850 m2,
 p.č. 3937/1 o výmere 1409 m2,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 40122662‐06/2014, zo dňa 4. 2. 2014,
a pozemkov C‐KN v k.ú. Michalovce:
 pozemku p.č. 3936/1 o výmere 613 m2, ostatné plochy
 pozemku p.č. 3936/4 o výmere 272 m2, ostatné plochy
 pozemku p.č. 3936/5 o výmere 286 m2, ostatné plochy
 pozemku p.č. 3936/7 o výmere 191 m2, ostatné plochy
 pozemku p.č. 3936/8 o výmere 240 m2, ostatné plochy
 pozemku p.č. 3937/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria
 pozemku p.č. 3939 o výmere 1175 m2, ostatné plochy,
obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od













právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1 000 € na číslo účtu
4204223001/5600 v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade
tvorí súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 1 000 €,
uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na časť predmetu predaja, ak
dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude prístupná bez
akýchkoľvek obmedzení,
ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo
výške 1 000 € sa mu nevracia,
rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a cena ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
Do súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.

7. Schváliť podmienky a formu odpredaja bytu č. 1, pozostávajúceho z dvoch obytných
miestností s príslušenstvom, v bytovom dome A3, 1. poschodie, vchod F7 na Ulici
narcisovej v Michalovciach, súpisné číslo 3593, orientačné číslo 7, na parcele C‐KN
č. 1699/12, spolu s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
5324/107616, v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením MsZ č. 59/2001
o predaji bytov a príslušenstva bytu formou dražby.
8. Schváliť spôsob prevodu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet
predaja): stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele p.č. 4950,
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na
parcele p.č. 4949, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátnica),
postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č.
súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948,

vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 1 372 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN
č. 4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m2,
vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4952, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku
p.C‐KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere
119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4948, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku
p.C‐KN č. 4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu, formou novej
obchodnej verejnej súťaže, za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávané stavby a osobitne
kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na časť predmetu predaja, ak dodržia
podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude prístupná bez
akýchkoľvek obmedzení,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy spôsob a termín úhrady kúpnej
ceny,
 predávajúci podá návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti po úhrade
celej kúpnej ceny,
 vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do
termínu schváleného mestským zastupiteľstvom,
 účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 5 000 € na číslo účtu
4204223001/5600 v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade
tvorí súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 5 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
5 000 € sa mu nevracia,
 úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti
uzavreté doteraz Mestom
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh
vyradený z obchodnej verejnej súťaže,

 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
zrušiť súťaž.
9. Schváliť spôsob prevodu pozemku E‐KN, parcelné číslo 6390/2, orná pôda o výmere
109 m2 priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – pozemok E‐KN,
parcelné číslo 6309/2, orná pôda o výmere 109 m2,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 23,62 €/m2,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku E‐KN, parcelné číslo 6390/2, orná pôda o výmere 109 m2, na
dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.
 prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 2969/31 priamym predajom.

II. Schváliť zrušenie
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj Autoservisu na Močarianskej ulici vyhlásenej na
základe uznesenia MsZ č. 157, zo dňa 24. 4. 2014.
T: jún 2014
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 44

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. Prijíma
súťažný návrh spoločnosti INGEMA s.r.o. , Hlivištia 23, na prenájom nebytových
priestorov v objekte na Ul. močarianskej č. 15, Michalovce, ako záverečné vyhodnotenie
súťaže.
3.

Odporúča
MsZ Michalovce
3.1 schváliť spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. prenájom časti nehnuteľnosti
Autobusové nástupište, ktorá je určená pre prímestskú dopravu, postavenej na
parc. č. 3154/1, k.ú. Michalovce ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu
15 000,‐ € ročne z dôvodu , že sú poskytovateľmi uvedených prepravných služieb
zazmluvnených Košickým samosprávnym krajom.
3.2

schváliť Mgr. Štefanovi Juskovi a Mgr. Miriam Juskovej, investorovi a budúcemu
vlastníkovi kanalizačnej prípojky, jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č.
550/1, v k.ú. Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 3 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby
„Michalovce – časť Vrbovec – Rekonštrukcia RD, parcela číslo 140/1, 140/2“ s tým,
že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta
(cestné teleso, chodník) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.

3.3

schváliť spoločnosti Flapy s.r.o., investorovi a budúcemu vlastníkovi vodovodnej
a plynovej prípojky, ich uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 9381/1, v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 7 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby
„AUTOUMÝVARKA“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve mesta (chodník) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.

3.4

schváliť umiestnenie podzemnej vodovodnej a podzemnej kanalizačnej prípojky
na pozemkoch nachádzajúcich sa v obci Michalovce, k.ú. Michalovce, zapísaných
na LV č. 6438 ako pozemok E‐KN p.č. 6400/2, ostatné plochy o výmere 59 m2 a na
LV č. 5157 ako pozemok C‐KN, p.č. 1838/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
9143 m2, v rozsahu geometrického plánu č. 400168.0291/2014, zo dňa 27.3.2014,
uzatvorením zmluvy zriadenie bezodplatného vecného bremena in persónam
v prospech Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s., Košice.

3.5

schváliť Radovanovi Murgovi, bytom Trnava pri Laborci 188, investorovi
a budúcemu vlastníkovi vodovodnej prípojky, jej uloženie na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok C‐KN p.č. 3036/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 24 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Predajný stánok“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor
uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej
vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.

3.6

schváliť uloženie telekomunikačnej prípojky na Ul. P.I. Čajkovského, Ul. J. Hollého
a Ul. A. Sládkoviča.

3.7

schváliť Správe ciest Košického samosprávneho kraja zriadenie vecného
v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská ul. č. 31, Košice, v rozsahu
vyznačenom Geometrickým plánom č. 36183415‐5/2012 na pozemkoch Mesta,
vedených v k.ú. Stráňany na LV č. 5157,
ako parcely registra C‐KN:

 parcelné číslo 227 – dĺžka kábla 2,03 metrov
 parcelné číslo 226 – dĺžka kábla 5,02 metrov
 parcelné číslo 225 – dĺžka kábla 5,82 metrov
 parcelné číslo 223 – dĺžka kábla 6,83 metrov
 parcelné číslo 222 – dĺžka kábla 12,39 metrov
 parcelné číslo 221 – dĺžka kábla 30,47 metrov
 parcelné číslo 1566/60 – dĺžka kábla 22,46 metrov
 parcelné číslo 1781/2 – dĺžka kábla 9,35 metrov
 parcelné číslo 1783/1 – dĺžka kábla – 1,4 metrov
ako parcela registra E‐KN parcelné číslo 9389/2 – dĺžka kábla 9,35 metrov.
3.8

schváliť spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava, investorovi
a budúcemu vlastníkovi plynovej prípojky jej uloženie na pozemkoch Mesta,
vedených na správe katastra ako pozemky C‐KN p.č. 3828 a 3829, v k.ú.
Michalovce, (o celkovej výmere cca 167 m2, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia,
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „HP Michalovce – odstránenie STL
plynovodu D50 z OP teplovodu“ s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (chodník) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky bude chodník uvedený do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.

3.9

predsedovi komisie:
MUDr. Benjamínovi Bančejovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: jún 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 45

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontroly na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková
T: jún 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 46

K bodu: NÁVRH NA URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA
MESTA MICHALOVCE, POČTU POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MICHALOVCE A VOLEBNÝCH OBVODOV PRE
KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Michalovce, počtu
poslancov Mestského zastupiteľstva Michalovce a volebných obvodov pre komunálne voľby
2014 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Viliam Záhorčák
T: jún 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 47

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU XIV. JARNÝCH TRHOV 2014
NÁVRH ROZPOČTU 45. ZEMPLÍNSKEHO JARMOKU 2014
Mestská rada v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a) Vyhodnotenie rozpočtu XIV. Jarných trhov 2014
b) Návrh rozpočtu 45. Zemplínskeho jarmoku 2014
2. U k l a d á
predsedovi organizačného výboru predložiť Vyhodnotenie rozpočtu 45. Zemplínskeho
jarmoku 2014 na rokovanie MsR.
Z: v texte
T: október 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 48

K bodu: NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ, KOMISIÍ MsZ, REDAKČNEJ
RADY NOVÍN MICHALOVČAN A HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ MsR
A MsZ MICHALOVCE NA II. POLROK 2014
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
prednostovi Mestského úradu v Michalovciach, predložiť Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ,
komisií MsZ, Redakčnej rady novín Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ
Michalovce na II. polrok 2014 na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ
T: jún 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 6. 2014

číslo: 49

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XXII. ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH, KTORÉ SA USKUTOČNÍ
17. JÚNA 2014
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutoční 17. júna 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
PhDr. Jana Cibereová

