ZÁPISNICA
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 25. 8. 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 V. 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 V. zasadnutí MsZ je prítomných 18 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnili Ing. Braník, Ing. Ďurovčík,CSc., MUDr. Paľovčík a Ing. Sokologorský.
‐ V rámci organizačných záležitostí navrhol, aby obed bol po skončení zasadnutia MsZ.
PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu V. 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.
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na základe požiadavky Ing. arch. Boškovej, predniesol návrh na zmenu poradia bodov
v navrhovanom programe. Bod programu č. 19 Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu by sa
prerokoval hneď v úvode rokovania ako bod č. 3. Ostatné body budú prečíslované.
(hlasovanie č. 1)
Hlasovanie o zmene poradia bodov v navrhovanom programe rokovania
za: 18 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci

Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
dal hlasovať o návrhu programu rokovania V. zasadnutia MsZ .
(hlasovanie č. 2)
Hlasovanie o programe rokovania
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že návrh programu
bol schválený tak, ako bol predložený.

rokovania

V.

zasadnutia

MsZ

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania V. zasadnutia MsZ primátor určil
týchto poslancov:
1. Ing. Jaroslava Kapitana
a
2. Ing. Jozefa Bobíka

Bod č. 2.
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie:
‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MUDr. Dušan Goda
Hlasovanie
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
(hlasovanie č. 3)

Informátorom zo zasadnutia Mestskej rady Michalovce, ktorá sa uskutočnila
18. 8. 2015 je p. MUDr. Mihalečko. Primátor mesta poprosil menovaného poslanca, aby
zaujal miesto za predsedníckym stolom.

BOD č. 3
Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Michalovce
‐ návrh riešenia
‐ návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 107/2008
o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce
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‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 51, zo dňa 28. 04. 2015 bolo
schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta (ďalej len ÚPN)
Michalovce. Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Michalovce je Ing. arch.
Marianna Bošková, Ul. kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce.
Dňa 6. 5. 2015 v zmysle § 19b a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, mesto Michalovce
začalo obstarávanie Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN mesta Michalovce pre vybratú lokalitu:
Lokalita č. 1 – obvod č. 15 „Pivovar“ Ul. Andreja Sládkoviča. Zmena sa týka z parkovacích
plôch na obchod a služby. OC Zemplín plánuje prístavbu a náhrada za zastavané parkovacie
plochy bude dobudovanie parkovacieho domu. V súčasnosti je 280 parkovacích miest.
Prístavbou sa zruší 101 parkov. miest a výstavbou parkovacieho domu sa zruší 24
parkovacích miest. Nový parkovací dom poskytne parkovanie o viac ako 75 áut oproti
súčasnému stavu. Materiál obsahuje vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov. Mali možnosť
sa k nemu vyjadriť aj zúčastnení pri verejnom prerokovaní, ale aj široká verejnosť.
Ing. Mrázová v ďalšom informovala o stanovisku Okresného úradu v Košiciach, ktorý po
preskúmaní daného návrhu súhlasí s návrhom Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN a odporúča MsZ
mesta Michalovce, aby v súlade s § 31 ods. 1 a ustanov. § 26 ods. 3, zároveň § 27 ods. 3
stavebného zákona schválilo predložený návrh Zmien a doplnkov č. 5 a vyhlásilo záväzná časť
VZN.
Rozprava:

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

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)
schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Michalovce.
2. Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej časti
Územného plánu mesta Michalovce.
b)
ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Michalovce
a vyhlásenie doplnku Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej
časti Územného plánu mesta Michalovce.
T: do 3 mesiacov od schválenia
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR
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Prezentácia
Prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 4)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci
‐

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

BOD č. 4
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za
obdobie júl ‐ august 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
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 augustovej MsR, sú aj v programe tohto mestského
zastupiteľstva.
Rozprava:

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

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie júl – august
2015.
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. 5
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce
za I. polrok 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ.
Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že uznesenia boli splnené.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za I. polrok
2015.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 6)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci

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

BOD č. 6
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na IV.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 16. 6. 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že na interpelácie vznesené na MsZ dňa
16. 6. 2015 dostali poslanci odpovede, ktoré boli zároveň publikované v novinách
Michalovčan.
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Rozprava:

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

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na IV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 16. 6. 2015.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 7)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 7
Správa o výsledkoch kontroly
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
V súlade so zákonom o obecnom zriadení predložila Ing. Bobovníková správu o výsledkoch
vykonaných a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery
vykonaných kontrol, stanoviska kontrolovaných subjektov ku kontrolovaným zisteniam.
Jedna sa o päť kontrol. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie VZN č. 141/2012 a 161/2014
– poskytovanie sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v kombinovanom dennom stacionári pre deti. Kontrolovali sa príjmy, rozpočtovanie
a hospodárenie. V druhej správe sú výsledky hospodárenia. Tretia správa sa týka výdavkov
Mesta na podporu vysokoškolského vzdelávania. Štvrtá správa je o plnení uznesení MsZ
a piata o kontrole plnenia opatrení z vykonaných kontrol. Posledné dve správy sú bližšie
špecifikované v nasledujúcej správe o kontrolnej činnosti útvaru HK.
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Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 8)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
V súlade so zákonom o obecnom zriadení predložila hlavná kontrolórka správu o činnosti za
I. polrok 2015. Správa bola rozdelená na štyri samostatné celky a to na:
‐ kontrolu plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2015
‐ spracovanie stanovísk
‐ kontrolnú činnosť
‐ vybavovanie sťažností.
V 1. polroku bolo vykonaných 14 kontrol. Kontrolované subjekty prijali spolu 38 opatrení.
Opatrenia, ktoré boli čiastočne splnené alebo nesplnené, ostali v sledovaní na II. polrok
2015. Štvrtá časť správy dáva prehľad o počte a druhu písomných sťažností evidovaných na
útvare HK. Za 1. polrok bolo evidovaných 8 sťažností. Z toho 3 sťažnosti boli opodstatnené.
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Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2015.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 9)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
Petícia za zachovanie lesa Biela hora
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na MsÚ Michalovce bola doručená petícia občanov mesta za zachovanie lesa Biela hora.
Petíciu preverila Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta Michalovce.
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
Dňa 22. 7. 2015 bola na MsÚ Michalovce doručená petícia za zachovanie lesa Biela hora.
V súlade s VZN a predpismi je zaevidovaná v podateľni MsÚ Michalovce na útvare hlavnej
kontrolórky v knihe sťažností, petícií a podnetov. Predmetná petícia je adresovaná
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach.
Obsahuje podpisy občanov na 245 hárkoch. Predmetom petície je požiadavka občanov –
zachovať les Biela hora. Petícia z hľadiska formálneho a obsahového spĺňa zákonom
stanovené podmienky.
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Petícia za zachovanie lesa Biela hora bola prerokovaná na zasadnutí mestskej rady (MsR) dňa
18.8.2015. MsR uznesením č. 79 rozhodla predložiť Petíciu za zachovanie lesa Biela hora na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 25.8.2015 a odporučila MsZ
predmetnú petíciu zobrať na vedomie.
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta
Petícia z hľadiska formálneho tak ako povedala hlavná kontrolórka spĺňa podmienky.
Zástupcovia petičného výboru boli prijatí primátorom mesta, kde obdŕžali informáciu, že
v zmysle platnej legislatívy bude petícia zaradená na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Rozprava:

Do rozpravy sa prihlásil zástupca petičného výboru. V zmysle rokovacieho poriadku dal
primátor mesta hlasovať, či mestské zastupiteľstvo súhlasí, aby na rokovaní vystúpil zástupca
petičného výboru.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 10)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že poslanci umožnili vystúpiť zástupcovi petičného výboru na rokovaní
MsZ. V zmysle rokovacieho poriadku dĺžka vystúpenia môže trvať 3 min.
Primátor mesta vyzval zástupcu petičného výboru, aby sa predstavil.
Matej Repel ‐ zástupca petičného výboru
„Vážený pán primátor, vážení poslanci! Územný plán mesta schválený mestským
zastupiteľstvom je záväzný dokument, ktorý určuje rozvoj mesta na dlhé obdobie. K pokusu
o zmenu územného plánu v súvislosti s Bielou horou prvýkrát došlo v roku 2012, keď
mestské zastupiteľstvo prijalo žiadosť zástupcov majiteľov lesa Biela hora o zmenu časti lesa
na stavebné pozemky. Po spracovaní všetkých materiálov k tejto zmene majitelia lesa na
základe dohody s vedením mesta po vzniknutých nákladoch zaplatili mestu 9 310 €.
Následne mestské zastupiteľstvo zmenu neschválilo. Po komunálnych voľbách majitelia lesa
podali znovu žiadosť, v ktorej požadujú zmenu 21,7 ha lesa na stavebné pozemky t.j. chcú
zredukovať les o 36 %. Ako protihodnotu schválenia žiadosti, chcú mestu odpredať za
symbolické 1 € zvyšnú časť lesa. Tento predstavuje po vykonaní ťažby z hospodárskeho
hľadiska vyťažený les, ktorý treba prácne a nákladne obnoviť, a ktorý leží v chránenom
ložiskovom území. Mestské zastupiteľstvo napriek skúsenostiam, žiadosť znovu akceptovalo.
Svojim uznesením schválilo Návrh doplnkov a zmien ÚPN č. 6 týkajúceho sa Bielej hory
s čiastočnou úhradou na obstaranie žiadateľom. Pýtame sa o akú náhradu a v akej výške ide.
Pod nami zorganizovanú petíciu pod názvom „Zachráňme Bielu horu“ je zozbieraných 4 865
podpisov. Teda preukázateľne nie je verejným záujmom akceptovať žiadosť majiteľa lesa. Je
zavádzajúce tvrdenie, že spracovanie Návrhu doplnkov a zmien č. 6 ÚPN na základe žiadosti
majiteľov lesa bolo mesto povinné vyhovieť na základe zákona. Nie, mesto malo povinnosť
žiadosť iba prerokovať a odpoveď mohla byť aj negatívna.
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Vážení poslanci, podľa petičného zákona môže byť petícii vyhovené, alebo sa petícii
nevyhovie t.j. bude zamietnutá. Veríme však, že ako príslušný orgán verejnej správy povinný
v zmysle zákona prešetriť, vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo
rozpor s právnymi predpismi, a verejným alebo iným spoločenským záujmom ste tak aj
urobili. Potvrdením uvedeného by bolo vyhovieť petícii, prijatím opravného uznesenia
ohľadom vylúčenia žiadosti zástupcov majiteľov lesa Biela hora z Návrhu doplnkov a zmien č.
6 ÚPN. Ďakujem za pozornosť. „
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta
Poďakoval p. Repelovi za vystúpenie. Konštatoval, že petičný výbor požaduje od mestského
zastupiteľstva, aby sa vrátil k uzneseniu MsZ, ktorým súhlasil s tým, aby predmetom zmeny
územného plánu v procese bola aj táto lokalita. MsZ Michalovce neschválilo zmenu ÚPN.
Neschválilo zmenu tejto časti mesta na iné účely, než momentálne je. Schválilo len to, že
môže proces v tomto smere prebiehať. Aj dnes môže MsZ povedať petičnému výboru, že nie,
že chce, aby sa o tomto probléme naďalej diskutovalo, aby prebiehala odborná diskusia. Je
vecou zastupiteľstva, aké uznesenie prijme. V prípade, že by prijalo uznesenie také, aké
navrhovala mestská rada, že berie vašu petíciu na vedomie, neznamená to, že váš návrh je
odmietnutý, neznamená to, že k zmene ÚPN tak ako to požadujú majitelia dôjde. Znamená
to len to, že v procese sa pokračuje. Keď príde okamih, kedy bude potrebné zmenu
územného plánu vo všetkých bodoch, ktoré sú predmetom tohto bodu schváliť, v tomto
prípade sa bude vyjadrovať už záväzne t.j. áno alebo nie.
O slovo požiadal občan mesta Mgr. Ferko.
Primátor mesta dal hlasovať, či mestské zastupiteľstvo súhlasí, aby na rokovaní vystúpil
občan mesta p. Mgr. Ferko.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 11)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci
Primátor konštatoval, že poslanci umožnili vystúpiť p. Ferkovi na rokovaní MsZ.
Mgr. Vladimír Ferko
„Milé dámy, milí páni! K téme Biela hora, chcem uviesť pár faktov. Ide tu o návrh skupiny
vlastníkov lesa Biela hora, ktorých zastupuje podnikateľ s drevom p. Pristáš. Preto budem
ďalej o tejto skupine hovoriť iba ako o p. Pristášovi, ako jej zástupcovi. Pán Pristáš, chce
mestu darovať cca 40 ha lesa za 1 €. Má však jednu podmienku. Akú? Aby sa zvyšných 20 ha
preklasifikovalo na stavebný pozemok. Pán Pristáš dostal povolenie na ťažbu dreva v lese
Biela hora na 10 rokov. Avšak drevo stihol vyťažiť už za dva roky. Najväčšia ťažba dreva
prebehla v časti, ktorú chce darovať mestu. Majiteľovi lesa, však okrem práv ťažby lesa
zákon určuje aj povinnosť les revitalizovať, teda obnovovať, čo stojí nemalé náklady.
Darovaním mestu, by sa p. Pristáš zbavil povinnosti investovať značné náklady do obnovy
lesa a navyše preklasifikovanie zvyšnej časti lesa na stavebné pozemky by mu umožnilo ďalej
sa obohatiť hneď dvakrát. Zisk by prišiel z ďalšieho výrubu na týchto stavebných pozemkoch
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a ďalší zisk by mal z predaja pozemkov. Ďalší veľmi dôležitý fakt je, že Obvodný banský úrad
v Košiciach vypísal výberové konanie na ťažbu haloizitu, práve v časti lesa, ktorý chce p.
Pristáš darovať lesu. Práve táto časť lesa je vyhradeným ložiskovým územím, kde je navyše
zakázaná akákoľvek stavebná činnosť. Tu sa treba zamyslieť nad tým, či je pre občanov mesta
zaujímavé stavať rodinné domy na miestach, ktoré budú priamo susediť s ťažobnou
oblasťou, kde sa budú pohybovať ťažké stroje a kde sa predpokladá zvýšená hlučnosť
a zhoršená kvalita ovzdušia. Zhrňme si to teda ešte raz. P. Pristáš vyťažil všetko drevo, ktoré
mohol a darom 40 ha lesa mestu Michalovce, by sa zbavil investovať do obnovy lesa, zbavil
by sa aj pozemkov kde prebieha ťažba. Ďalší zisk chce dosiahnuť predajom pozemkov
a následnou ťažbou dreva na týchto pozemkov. Čo tým získa mesto? Ekonomický
nezaujímavú časť vyťaženého lesa s ťarchou budúcej ťažby a veľkej investície do obnovy lesa
bez možnosti výstavby. Účelom môjho príspevku nie je zasahovať do vlastníckych práv lesa
a nechcem p. Pristášovi brániť v tom, aby sa on ako podnikateľ snažil vyťažiť z lesa Biela hora
čo najväčší zisk. Ide mi však o tom, aby bola Biela hora zachovaná ako celok, ako les, ktorý je
pľúcami nášho mesta a ktorý prosím zachovajme aj pre ďalšie generácie. Ďakujem pekne.“
MUDr. Benjamín Bančej – faktická poznámka
Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení hostia!
Predmetom dnešného mestského zastupiteľstva je petícia, ktorá bola doručená na MsÚ
Michalovce. Myslím si, že jej obsah, aj keď je zameraný na záchranu lesa Biela hora, hovorí
o tom, že vôbec by sme o tejto téme diskutovať nemali. Obracia sa na MsZ, aby zrušilo
uznesenie, ktoré práve otvorilo verejné diskusie k danej téme. MsZ tým, že návrh doplnkov
a zmien č. 6 odsúhlasilo, otvorilo diskusiu k tejto téme. Chcem poprosiť všetkých tých, ktorí
majú záujem o túto tému, aby v príslušnom čase, tak ako povedal p. primátor, t.z. pri
verejnom prerokovaní vzniesli svoje námietky i prípadne s petičným hárkami, ktoré mestské
zastupiteľstvo bude musieť brať v úvahu. Pri tejto fáze sa neprihováram za to, aby sme sa
vrátili naspäť a rušili uznesenie MsZ. Návrh doplnkov a zmien č. 6 je pomerne rozsiahly a aj
na dnešnom rokovaní sa bude dopĺňať o ďalšie lokality. Ponechajme to všetko na zváženie
a na dávanie na misku váh aj jednej aj druhej argumentácii tak, aby sme urobili správny
a dobrý krok pre budúcnosť lesa Biela hora v Michalovciach.
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta konštatoval, že už viackrát bolo povedané, že dnešným rozhodnutím ak
mestské zastupiteľstvo prijme to, čo odporúča MsR, nikto ani zástupcovia petičného výboru
ani zástupca vlastníkov nebudú týmto zvýhodnení. Bude tu len priestor, aby naozaj k celej
téme prebehla odborná diskusia so všetkými závermi, aj s tými, na ktoré upozornil Mgr.
Ferko. Možno naozaj vyjdú najavo aj nové skutočnosti, o ktorých informácie zatiaľ nemáme.
Je presvedčený, že MsZ naozaj vo fáze, aby prijalo záväzné rozhodnutie, tak urobí s plnou
zodpovednosťou a vážnosťou.
O slovo požiadal p. Pristáš, zástupca vlastníkov lesa Biela hora.
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Primátor mesta dal hlasovať, či mestské zastupiteľstvo súhlasí, aby na rokovaní vystúpil p.
Pristáš, zástupca vlastníkov Biela hora.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 12)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že poslanci umožnili vystúpiť p. Pristášovi na rokovaní MsZ.
p. Štefan Pristáš, zástupca vlastníkov Biela hora
Na celej petícii, o ktorej sa tu rokuje, je smutné hlavne to, že petičiari sa vôbec neinformovali
u vlastníkov lesa Biela hora o problémoch, ktoré s lesom sú. Na vyzvanie odpovedali, že
nemajú záujem sa baviť s vlastníkmi lesa. Ak nemajú odborné stanoviská, stanoviská
vlastníkov, nevedia čo dali do petície. Obsahové veci v petícií sa nedajú čítať. Myslím si, že
sme dali na MsÚ Michalovce stanovisko, ktoré ak majú petičiari je rád, ak nie, tak im ho
môžu dodať, ale oni o to neprejavili záujem. Treba hlavne povedať to, že od roku 1944 od
kedy sme vlastníkmi lesa zo 66 ha zmizlo 6 ha. My už ich nevlastníme. Keď to tak pôjde ďalej
o ďalších 50 rokov nebudeme mať nič. Je tu teraz čas nato, aby niečo mali vlastníci a niečo
mesto. Ináč vlastníci prídu o svoj majetok za 50 rokov.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Petíciu za zachovanie lesa Biela hora.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 13)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo aj schválené. Opäť
konštatoval, že týmto uznesením nebol zastavený proces a nebolo nič schválené. Bol len
vytvorený priestor, aby o Bielej hore bola vedená odborná diskusia so všetkým čo k tomu
patrí, vrátane vystúpení na relevantných fórach všetkých, ktorí sa chcú k tejto téme vyjadriť.
Zastupiteľstvo v príhodnom čase, ťažko povedať kedy, sa spracuje táto zmena územného
plánu. Všetko toto, aj to čo tu dnes odznelo zastupiteľstvo zohľadní a rozhodne.
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BOD č. 10
Protest prokurátora Pd 75/15/8807‐5 vo veci VZN Mesta Michalovce č. 94 zo
dňa 31. 10. 2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na
území mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č.10 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Dňa 29. 5. 2015 nám bol doručený predmetný protest prokurátora.
Predmetom protestu je skutočnosť, že doterajšie VZN mesta Michalovce je samo
prevádzkovým poriadkom a podľa § 18 ods. 2 zák. č. 131/2010 Z.z. „Prevádzkový poriadok
pohrebiska schvaľuje obec Všeobecne záväzným nariadením“.
Zároveň protest prokurátora upozorňuje, že Mesto nie je splnomocnené upravovať vo VZN
sankcie a priestupky, nakoľko ich upravuje § 32 a § 33 zák. č. 131/2010 Z. z.
Na základe uvedeného navrhujeme prijať podnet prokurátora a predmetné VZN zrušiť.
(Rozprava)
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Prijíma
Protest prokurátora č. Pd 75/15/8807‐5.
2. Ruší
VZN č. 94 zo dňa 31. 10. 2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na
území mesta Michalovce, vrátane dodatku č.1 k 15. 9. 2015.
Prezentácia
prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 14)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo aj schválené.
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BOD č. 11
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce, ktorým sa
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Na základe protestu prokurátora č. Pd 75/15/8807‐5 vo veci VZN mesta Michalovce č. 94
o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk mesta Michalovce predkladáme návrh
nového VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta
Michalovce. Na základe protestu sme vypustili z VZN článok 23 a 24, ktoré pojednávajú
o sankciách a priestupkoch a upravili samotný názov VZN.
Vzhľadom na skutočnosť, že v meste Michalovce bol vybudovaný mestský cintorín Biela
hora, upravili sme čl. I ods.2, doplnili o mestský cintorín Biela hora.
Doplnili sme v súlade so zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Zb. Čl. 12 Podmienky
vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko. Na základe uvedeného navrhujeme
VZN schváliť.
(Rozprava)
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Upozornil, že v materiáli sú prepisovacie chyby, ktoré budú opravené. V cenníku v časti 6
navrhuje vypustiť obec Vrbovec, lebo tam dom smútku nie je.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na
území mesta Michalovce.
Prezentácia
prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 15)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo aj schválené.
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BOD č. 12
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
176/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v meste Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Návrh predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych služieb (z rokovania sa
ospravedlnil).
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Pri spracovaní VZN č. 176/2015 sme vychádzali z predpokladu, že kvalitný stravovací režim je
súčasťou celého liečebného procesu a preto bolo vo VZN zakotvené, že klient z najťažším
postihnutím t.j. zaradený v IV. – VI. stupni odkázanosti je povinný odoberať celodennú
stravu, aby bolo zabezpečené kvalitné stravovanie. Na základe skúsenosti pri uzatváraní
zmlúv s prijímateľmi sociálnych služieb navrhujeme zmeniť príslušné ustanovenie tak, aby
prijímateľ sociálnej služby zaradený v IV. – VI. stupni odkázanosti bol povinný odoberať
aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Ide o zosúladenie stavu
v ZpS s dikciou zákona o sociálnych službách č. 488/2008 Z.z.

(Rozprava)
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
Článok 19 bod 19.5 B/ b) v znení:
Prijímateľ sociálnej služby v ZpS zaradený v II. a III. stupni odkázanosti je povinný odoberať
minimálne 1 hlavné jedlo ‐ obed alebo večeru a pri odkázanosti v IV. – VI. stupni
povinnosťou prijímateľa sociálnej služby je odoberanie celodennej stravy. Prijímateľ
sociálnej služby sa môže z oprávnených dôvodov resp. pri zmene zdravotného stavu odhlásiť
zo stravy počas doby trvania dôvodu.
2. S c h v a ľ u j e
a/ Nové znenie článku 19 bod 19.5 B/ b) takto:
Prijímateľ sociálnej služby v ZpS je povinný odobrať v rámci poskytovania stravovania
aspoň 2 jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.
ZpS nie je zodpovedné za zhoršenie zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby
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z dôvodu nedostatočného stravovania alebo zdravotných ťažkostí vzniknutých
z dôvodu iného stravovania ako v zariadení.
b/ Dodatok č. 1 k VZN č. 176/2015 nadobúda platnosť dňom schválenia v Mestskom
zastupiteľstve v Michalovciach a účinnosť dňa 15.9.2015.
3. U k l a d á
vedúcemu odboru sociálnych vecí zverejniť schválený dodatok č. 1 VZN č. 176/2015.
T: ihneď
Z: v texte
Prezentácia
prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 16)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo aj schválené.

BOD č. 13
Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Vyhodnotenie rozpočtu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalove
Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta
Michalovce za I. polrok 2015. Výsledok hospodárenia za I. polrok 2015 je strata 62 886 €,
pričom z hlavnej činnosti je strata 79 552 € a z podnikateľskej činnosti je zisk 16 666 €.
Dôvodom straty je hlavne nezúčtovanie zvýšenia transferu v 1. polroku 2015 a vzniku
neplánových nákladov na opravy kompaktora TANA vo výške 9 115 € a zametacieho vozidla
BUCHER vo výške 6 949 €. Zmena výšky transferu o 45 000 € sa postupne zúčtuje v priebehu
2. polroka 2015. Ostatné ukazovatele sú uvedené v písomnom materiáli.

(Rozprava)
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na prvé počutie je strata veľká, ale po zarátaní transferu je reálne číslo úplne iné. Na vedení
je a na ich podnikateľskej činnosti, aby túto stratu do konca roka vyrovnali.
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2015.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 17)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo aj schválené.

BOD č. 14
Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
MsKS Michalovce plnilo v I. polroku úlohy podľa stanoveného plánu a úloh stanovených
zriaďovateľom. Na všetky činnosti vyplývajúce z plánu boli schválené celkové náklady
a príslušné výnosy. Keďže výnosy nepostačujú, mesto ako zriaďovateľ poskytol MsKS
príspevok na rok 2015 vo výške 210 000 €. Organizácia dosiahla vlastné výnosy vo výške
381 882 €, čím ich splnila na 62 %. Čerpanie transferu bolo vo výške 103 748 € t.j. na 49,4 %.
Náklady sú čerpané vo výške 419 676 € čo je plnenie na 49,56 %. MsKS Michalovce k 30. 6.
2015 dosiahlo výnosy vo výške 485 630 € čo predstavuje plnenie na 57,35 %. Plnenie
výnosov a čerpanie nákladov je podrobne rozpísané v tabuľkách predloženého materiálu.
(Rozprava)

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2015.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 18)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo aj schválené.

BOD č. 15
Monitorovacia správa k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca odboru FO.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca odboru finančného odboru
Monitorovacia správa k rozpočtu za I. polrok 2015 je spracovaná v súlade s metodickým
pokynom Ministerstva financií SR č. 5238/2004‐42 a jeho dodatkov. Monitorovanie rozpočtu
slúži na sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a
merateľných ukazovateľov.
Rozpočet Mesta na rok 2015 bol schválený MsZ dňa 7.11.2014. V I. polroku došlo k štyrom
zmenám rozpočtu a to úpravou v kompetencii primátora dňa 3.3.2015, MsZ dňa 17.2.2015,
28.4.2015 a 16. 6. 2014, keď došlo k zmene v príjmovej aj výdavkovej časti.
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme, zároveň je
spracované aj priebežné hodnotenie programového rozpočtu. V I. polroku 2015 boli bežné
príjmy naplnené na 53,95 %, bežné výdavky boli čerpané na 43,22 %. Kapitálové príjmy boli
splnené na 31,90 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 39,46 %.
V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok 3 387 752 €. V kapitálovom rozpočte bol
dosiahnutý schodok vo výške ‐89 178 €. V kapitálovom rozpočte je nutné zdôrazniť, že vyššie
čerpanie nastane v 2. polroku. Finančné operácie boli tak isto schodkové vo výške – 1979
592 €. Schodok kapitál. rozpočtu a finančných operácií je krytý v zmysle zákona prebytkom
bežného rozpočtu. Mesto tak vykázalo v I. polroku prebytok hospodárenia vrátane fin.
operácií vo výške 1,3 mil. €. Príjmová a výdavková časť je v materiáli podrobne rozpísaná.
Materiál bol prerokovaný aj vo finančnej komisií, ktorá ho odporučila predložiť MsZ v tomto
znení.
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(Rozprava)

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta za I. polrok 2015.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 19)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo aj schválené.

BOD č. 16
Rozpočtové opatrenie č. 5
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca odboru FO.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca odboru finančného odboru
Predložený materiál nadväzuje na Monitorovaciu správu k rozpočtu za I. polrok 2015.
Rozpočtovým opatrení sa vstupuje do príjmovej aj výdavkovej časti. Znižujú sa kapitálové
príjmy, keďže je malý predpoklad ich naplnenia. Upravujú sa bežné príjmy, na základe
prognózy ministerstva financií. Upravujú sa príjmy z preneseného výkonu štátnej správy.
Upravujú sa aj granty a transfery na základe podpísaných zmlúv. Vo výdavkovej časti sú
premietnuté výdavky na prenesený výkon št. správy, riešené sú činnosti spojené
s fungovaním mestského úradu. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o poskytnuté dotácie a práce
poskytnuté pri jednotlivých aktivitách, ktoré neboli súčasťou projektu. Vo finančných
operáciach dochádza k napojeniu použitia fondu rezerv na investičné zámery, ktoré sú
súčasťou kapitálového rozpočtu. Rozpočet mesta ostáva naďalej vyrovnaný. Materiál bol
prerokovaný vo finančnej komisií, ktorá ho odporúča MsZ schváliť.
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(Rozprava)
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 24 011 312 € na 24 558 739, zvýšenie o 547 427 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 22 132 301 € na 22 259 989 €, zvýšenie o 127 688 €
kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 327 538 €, na 4 145 119 €, zníženie o 182 419 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 4 382 816 € na 4 647 536, zvýšenie o 264 720 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 940 082 € na 1 967 482 €, zvýšenie
o 27 400 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 763 815 €.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 20)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo aj schválené.

BOD č. 17
Majetkovoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17zápisnice.
‐ Správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom
Vážené mestské zastupiteľstvo, do dnešného rokovanie MsZ predkladáme majetkovoprávne
záležitosti v jednotlivých častiach:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa
na Ul. P.O. Hviezdoslava Michalovce.
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby súp. č. 6325 na Nám.
osloboditeľov a pozemku zastavaného touto stavbou.
3. Vyhodnotenie priameho predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. J. Kollára
v Michalovciach – rozšírenie prídomových záhradok.
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4. Vyhodnotenie priameho predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. partizánskej
v Michalovciach.
5. Zámena pozemkov na Ul. zeleninárkej za účelom riešenie prístupu k pozemku
žiadateľa na jednej a riešenia vlastn. vzťahu zastavaných stavbou Mesta na strane
druhej.
6. Zámena pozemkov medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou Heon, s.r.o.,
Michalovce.
7. Výkup pozemkov na Ul. Kuzmányho – Markušovej ‐ Ján Czap a manželka Alžbeta,
Ul. Ľ. Štúra 712/4, Veľké Kapušany.
8. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží.
9. Zverenie majetku do výkonu správy spoločnosti SMM, s.r.o.
10. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich sa na nároží
Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa v Michalovciach.
11. Schválenie formy a podmienok predaja stavieb a pozemkov v areáli bývalej Materskej
školy na Ul. vrbovskej v č. 609 v Michalovciach.
12. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich sa na
Ul. zeleninárskej v Michalovciach.
13. Schválenie formy a podmienok predaja pozemku nachádzajúceho sa na
Ul. partizánskej v Michalovciach.
14. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.

(Rozprava)
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Požiadal o vysvetlenie k bodu č. 14 k parcele č. 2859/3 či je vhodné, alebo nevyhnutné
predávať tento zelený pás ( oproti Daňovému úradu Michalovce). Je za to, aby sa táto časť
nepredávala. Môžu tam vzniknúť aj kolízne situácie v doprave.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je tu aj taká možnosť, ale v predchádzajúcom bode sa rokovalo o tom, že sa Mestu nedarí
napĺňať kapitálové príjmy. O nehnuteľností, ktoré Mesto ponúka nie je veľký záujem. Preto
musíme hľadať náhradné alternatívy t.j. hľadať nehnuteľností o ktoré záujem je. Nemusí sa
predať celá časť.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Odbor HsM pri predkladaní tohto majetku zohľadňoval aj fakt, že tento pozemok je vedený
ako zastavané plochy a nádvoria.
Ing. Mgr. Miroslav Gejguš
Požiadal o vysvetlenie k bodu č. 6. Vidí ako logický krok, aby došlo k zámene pozemkov, aby
Mesto bolo vlastníkom komunikácie, ktorou sa zabezpečuje prístup vlastníkov nehnuteľností,
nachádzajúcich sa v tejto časti mesta. Požiadal o vysvetlenie či parcela č. 1097/9 je vo
vlastníctve Mesta už teraz a či Mesto bude vlastníkom celej komunikácie, ktorá tento prístup
zabezpečuje.
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Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Zámerom je prístup ku komunikácii, ktorá by bola v celom rozsahu na pozemkoch vo
vlastníctve mesta. Toto riešenie je súčasťou opatrení, ktoré práve toto majú zabezpečiť.

Ing. Mgr. Miroslav Gejguš
Otázka smerovala k už uvedenej parcele. Parcela 18080/2 je vo vlastníctve Mesta, kde sú
zabezpečené aj parkovacie plochy na nespevnenom povrchu a práve táto 1097/9 tvorí taký
prestup, alebo spojnicu medzi zámenou a existujúcim pozemkom. Ale keďže bolo vedúcim
odboru HsM povedané, že v plnom rozsahu, tak to chápeme, že aj s touto parcelou.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Predmetná parcela nie je predmetom zámeny, ale zámer je, aby celá komunikácia bola na
pozemkoch, ktoré sú majetkom Mesta.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce
(predmet predaja): novovytvorený pozemok C‐KN, p.č. 2714/1 o výmere 56 m2 záhrada, k.ú.
Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2014, zo dňa 19. 5.
2014 a jeho predaj pre Ing. Vladislava Mikovčíka, bytom Ul. P.O. Hviezdoslava 2260/28, 071
01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 1 400 €, ako
záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia:
prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 21)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 1 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce
(predmet predaja): hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele C‐KN č. 1093 a pozemok
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p. C‐KN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce,
ktorá vznikla určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2012, zo dňa 25.4.2012 a ich
predaj pre Alenu Vankovičovú, Nám. osloboditeľov č. 13, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla
za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 15 000 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.

Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 22)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 2 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj pozemku C‐KN, p.č. 4119/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 38 m2, v k.ú. Michalovce, pre Jána Guzeja, bytom Ul. J. Kollára č.
27, Michalovce a pre Líviu Ďuricovú, rod. Ďuricovú, bytom Ul. M. Čulena č. 46, Prešov,
každému o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½, za celkovú kúpnu cenu vo výške 909,34 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 23)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 3 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odmietnutie cenovej ponuky na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 4103/1,
ostatné plochy o výmere 84 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐8/2014, zo dňa 4.3.2014 a cenovú ponuku Ing. Mariána Zelizňáka, bytom
Ul. Fraňa Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, odmietnuť.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 24)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 4 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odmietnutie cenovej ponuky na odpredaj pozemku C‐KN, p.č. 4104/2, ostatné plochy
o výmere 48 m2, v k.ú. Michalovce a cenovú ponuku Ing. Mariána Zelizňáka, bytom Ul. Fraňa
Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, odmietnuť.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 25)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 5 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č.
1427 o výmere 119 m2, zastavané plochy, k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 34834001‐35/2012, zo dňa 23.11.2012, pre Patrika Gavuru, bytom
Ul. partizánska 3027/41, Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 1 785 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 26)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 6 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Vzájomnú zámenu nehnuteľností medzi p. Dušanom Vaškom a Mestom Michalovce, na
základe ktorej:
 Dušan Vaško, bytom Kaluža č. 664, zámenou prevedie na Mesto Michalovce v celosti
novourčený pozemok v k.ú. Michalovce, určený geometrickým plánom č. 14328810‐
20/2015, zo dňa 12.6.2015, ako pozemok C‐KN p.č. 4750/352 o výmere 258 m2, orná
pôda,
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na Dušana Vaška, bytom Kaluža č. 664, v celosti
novovytvorené pozemky v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, určené geometrickým
plánom č. 14328810‐20/2015, zo dňa 12.6.2015:
 ako pozemok C‐KN p.č. 4821/3 o výmere 231 m2, záhrada,
 ako pozemok C‐KN p.č. 4750/451 o výmere 27 m2, orná pôda,
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t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 258 m2, ktorú tvoria pozemky nachádzajúce sa
na Ul. zeleninárskej, v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods. 8e, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že Mesto nadobúda a scudzuje pozemky rovnakej výmery a
v tej istej lokalite, prostredníctvom nefinančného plnenia majetkovoprávneho
vysporiadania zmluvných strán.

Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 27)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 7 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Vzájomnú zámenu nehnuteľností medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou Heon, s.r.o.
Michalovce, na základe ktorej:
 Heon s.r.o., Nám. osloboditeľov 940/1, Michalovce, zámenou prevedie na Mesto
Michalovce v celosti:
 pozemok C‐KN p.č. 1121/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere
424 m2
 novovytvorený pozemok v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, určený geometrickým
plánom č. 36582972‐118/2015, zo dňa 14.7.2015, ako pozemok C‐KN p.č. 1121/36
o výmere 396 m2, zastavané plochy, na ktorom je povinnosť zriadenia práva
prechodu pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica,
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 820 m2, ktorú tvoria pozemky nachádzajúce
sa na nároží Ul. obchodnej a Ul. J. Hollého
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na Heon, s.r.o., Nám. osloboditeľov 940/1,
Michalovce, v celosti pozemky vedené Okresným úradom Michalovce:
a) na liste vlastníctva číslo 5157, k.ú. Michalovce, a to pozemky:
 C‐KN, p.č. 5377/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 C‐KN p.č. 1109 o výmere 37 m2, zastavané plochy a nádvoria,
b) na liste vlastníctva číslo 6438, a to pozemky:
 E‐KN p.č. 9531 o výmere 79 m2, ostatné plochy,
 E‐KN p.č. 9532/1 o výmere 315 m2, ostatné plochy,
 E‐KN p.č. 9533/2 o výmere 55 m2, ostatné plochy,
 E‐KN p.č. 2970/2 o výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 794 m2, ktorú tvoria pozemky nachádzajúce
sa na nároží Ul. obchodnej a Ul. J. Hollého, v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.
8e, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že Mesto nadobúda pozemky
o výmere 820 m2 a scudzuje pozemky o výmere 794 m2 v tej istej lokalite,
prostredníctvom nefinančného plnenia majetkovoprávneho vysporiadania zmluvných
strán.
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Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 28)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 8 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, zapísaným na LV 10316 v k.ú.
Michalovce, ako pozemky E‐KN p.č. 2087/2 o výmere 654 m2 a na LV 1426 v k.ú. Michalovce,
ako pozemky E‐KN p.č. 2086/1 o výmere 2 491 m2, od Jána Czapa, Ul. Ľ. Štúra 712/4, Veľké
Kapušany a Alžbety Czapovej, r. Kiraľovej, Ul. Ľ. Štúra 712/4, Veľké Kapušany, vo výške
podielu 2/24 u každého ponúknutého pozemku, za jednotkovú cenu pozemku 18 €/m2.
Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 29)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 9 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odpredaj pozemku, zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. okružnej,
vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako pozemok C‐KN p.č. 3695, vo výmere 18 m2,
zastavané plochy a nádvoria, do podielového vlastníctva pre vlastníkov stavby:
 Júliusa Lancka, bytom Ul. partizánska 2504/12, Humenné, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu ½,
 Helenu Lanckovú, rod. Čornaničovú, bytom Ul. J. Švermu 41/C5, Michalovce, vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½, za cenu 3,3193 €/m2,
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, do
podielového vlastníctva:
 Júliusa Lancka, bytom Ul. partizánska 2504/12, Humenné, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/602,
 Helenu Lanckovú, rod. Čornaničovú, bytom Ul. J. Švermu 41/C5, Michalovce, vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/602 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2.
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Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 30)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 10 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zverenie objektu evidovaného pod invent. č. 1/801/00014, Námestie osloboditeľov, súpis. č.
1015, orient. č. 30, administratívna A budova Mestského úradu Michalovce, vrátane
hnuteľného majetku predstavujúceho inventár kuchyne, do výkonu správy spoločnosti SMM,
s.r.o. Michalovce.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 31)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 11 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 3036/113 o výmere 1 279 m2,
zastavané plochy, p.č. 3036/114 o výmere 1 124 m2, zastavané plochy, p.č. 3036/115
o výmere 276 m2, zastavané plochy a p.č. 3036/116 o výmere 245 m2, zastavané plochy, k.ú.
Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐18/2015, zo dňa
7.7.2015, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
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 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v
hodnote 1000 €,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá za
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 32 )
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 12 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Spôsob prevodu objektu súpisné číslo 609 na pozemku C‐KN parcelné číslo 52, pozemkov C‐
KN parcelné číslo 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, a parcelné číslo 52, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 766 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec,
obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
 účastník súťaže predloží zámer využitia predmetu predaja
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
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 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, pokiaľ uznesenie MsZ nerozhodne o inej splatnosti.
 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 1000 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v
hodnote 1000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá za
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu,
 do súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 33 )
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 13 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2 záhrada, p.č.
4822/2 o výmere 66 m2, záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2, zastavané plochy, k.ú.
Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐20/2015, zo dňa
12.6.2015, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky C‐KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2 záhrada, p.č. 4822/2 o výmere 66 m2,
záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2, zastavané plochy, k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 11,01 €/m2,
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 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 novovytvorených pozemkoch C‐KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2 záhrada,
p.č. 4822/2 o výmere 66 m2, záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2, zastavané
plochy, 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.
 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 novovytvorené pozemky C‐KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2
záhrada, p.č. 4822/2 o výmere 66 m2, záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2,
zastavané plochy, k.ú. Michalovce, priamym predajom.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 34 )
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 14 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1428/1 o výmere 45
m2, zastavané plochy, p.č. 817/52 o výmere 251 m2, zastavané plochy, p.č. 817/54 o výmere
60 m2, zastavané plochy a p.č. 817/55 o výmere 29 m2, zastavané plochy, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810‐21/2015, zo dňa 17.7.2015, priamym predajom
za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemkov C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1428/1 o výmere 45 m2, zastavané plochy, p.č.
817/52 o výmere 251 m2, zastavané plochy, p.č. 817/54 o výmere 60 m2, zastavané
plochy a p.č. 817/55 o výmere 29 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 novovytvorených pozemkoch C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1428/1 o výmere
45 m2, zastavané plochy, p.č. 817/52 o výmere 251 m2, zastavané plochy, p.č. 817/54
o výmere 60 m2, zastavané plochy a p.č. 817/55 o výmere 29 m2, zastavané plochy,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐21/2015, zo dňa 17.7.2015,
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 novovytvorené pozemky C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1428/1
o výmere 45 m2, zastavané plochy, p.č. 817/52 o výmere 251 m2, zastavané plochy,
p.č. 817/54 o výmere 60 m2, zastavané plochy a p.č. 817/55 o výmere 29 m2,
zastavané plochy, priamym predajom.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 35 )
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 15 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

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 C‐KN, p.č. 381/1 o výmere 1 431 m2, zastavané plochy, do výmery 80 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 5394/1 o výmere 1 363 m2, zastavané plochy, do výmery 20 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 1837/35 o výmere 171 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok C‐KN p.č. 965/2, zastávané plochy a nádvoria o výmere 806 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 965/3, zastávané plochy a nádvoria o výmere 1194 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 3741 o výmere 895 m2, zastavané plochy a nádvoria, do výmery
100 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 3744 o výmere 3411 m2, ostatné plochy, do výmery 20 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 2777/3 o výmere 427 m2, záhrady,
 pozemok C‐KN p.č. 1080/2 o výmere 1241 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok C‐KN p.č. 2859/3 o výmere 2853 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, stavby vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 stavbu súp. č. 988 na pozemku C‐KN p.č. 965/2, okresný a obvodný úrad,
 stavbu súp. č. 988 na pozemku C‐KN p.č. 965/3, AB okresného úradu,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok E‐KN p.č. 30/2 o výmere 390 m2, orná pôda, do výmery 10 m2,
 pozemok E‐KN p.č. 31/4 o výmere 5 562 m2, zastavané plochy, do výmery 10 m2,
 pozemok E‐KN p.č. 6598/3 o výmere 904 m2, orná pôda, do výmery 80 m2.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 36 )
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu I. 16 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐3, 6‐11.
T: 2015
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
Hlasovanie
(hlasovanie č. 37 )
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu II. tak ako bolo predložené, bolo schválené.

BOD č. 18
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Vyhodnotenie predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom
Vážené mestské zastupiteľstvo, do dnešného rokovania predkladám správu o prenájme
majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce, ktorý informuje o predmete a výsledkoch
rokovania dvoch zasadnutí komisie na prenájom majetku a to zo dňa 15. 6. 2015 a 13. 7.
2015. Z týchto rokovaní vzišiel návrh na uznesenie na riešenie vecných bremien tak ako je
uvedené v písomnom návrhu.
(Rozprava)
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
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. 38 )
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 1. tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie optického kábla na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 1196/2, 906/34, 907/206,
907/1, 820/1, 865, 816/1, 814/1, 818, 817/1, 618/8, 1440, 1439, 1438, 1437, 1792, 816/3,
1782, 893/1, 907/1, 850, 835, 818, 817/1, 876, 768/1, 814/1, 814/11, 687, 633/1, 662, 643,
722, 1568/2, 1568/14 a E‐KN p.č. 4826/2, 9568, 4949, 9389/1 (v celkovej dĺžke cca 1700 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 zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby „FTTH Michalovce“ so
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, s podmienkou že investorovi sa ukladá povinnosť brať
maximálny ohľad na prostredie, ktorým bude trasa optického kábla vedená, s dôrazom na
minimalizáciu poškodenia majetku Mesta a fyzických resp. právnických osôb, s tým že všetky
poškodenia uvedie investor do pôvodného stavu, prípadne spôsobené škody na majetku
nahradí a zároveň dodží podmienky uvedené v stanovisku OIG ‐ investor zabezpečí vloženie
do výkopu ďalšej samostatnej chráničky aj pre Mesto Michalovce, ktorú po ukončení stavby
odovzdá mestu do majetku, súčasne po ukončení stavby poskytne mestu Michalovce
porealizačné zameranie jeho chráničky.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 39)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.1 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca
10 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 zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby „STL plynovod
Michalovce tehelné pole – IBV“ s SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 40)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.2 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženie verejnej kanalizácie na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky C‐KN p.č. 662/3, 657/12 a E‐KN p.č. 677/9, v k.ú. Močarany, v rozsahu, ako je
zakreslený Geometrickým plánom č. 21/2015 od firmy Albagero, s.r.o., Zborov, úradne
overeného pod č. G1‐208/15, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Komenského 50, Košice.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 41)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.3 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s., Mlynská 31, Košice, budúcemu vlastníkovi
elektroenergetického zariadenia s príslušenstvom, 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 650 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi 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 plánovanej stavby „Michalovce, Ul. močarianska – VN prípojka, trafostanica
a rozšírenie NN distribučnej sústavy“ s tým, že všetky toto stavbou 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 celom jej pozdĺžnom i priečnom
profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 42)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.4 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie plynovej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 9491, p.č.
1874 a pozemky C.KN p.č. 1976/154 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 36,20 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 „Samoobslužná autoumyváreň“ navrhovanej
na novovytvorenej parcele č.1865/44 na Ul. Vajanského, so spoločnosťou Interiér Invest
s.r.o., Ul. Kukučínova č. 23, Košice, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 43)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.5 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky na pozemkoch Mesta,
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č.
1250/1 a E‐KN p.č. 9414/2 v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 650 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 „TRUCK PUB“ umiestnenej na parcele C‐KN 1250/1, v k.ú.
Stráňany, s Michalom Karamanom, bytom Ul. Timravy 12, Michalovce (vodovodná prípojka,
kanalizačná prípojka a elektrická NN prípojka) a so spoločnosťou SSP, ‐ Distribúcia, a.s., so
sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava (plynová prípojka) s tým, že všetky dotknuté plochy na
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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.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 44)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.6 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, budúcemu vlastníkovi elektrickej NN
prípojky a preložiek jestvujúcich elektrických NN vedení, s príslušenstvom, ich uloženie na
pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky E‐KN p.č. 8918/1, p.č. 8930/1, p.č. 8929/1, C‐KN, p.č. 4718/1, p.č. 4718/3 a p.č.
5400, v k.ú. Michalovce (s celkovým záberom cca 970 m2, ktorý bude spresnený
geometrickým plánom), 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 umiestnenie inžinierskych sieti v rámci stavby „Michalovce – III. Základná škola Ul.
moskovská, Ul. mlynská“ 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.

Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 45)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.7 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Petrovi Miškaninovi a manželke Mariane Miškaninovej, Severná č. 3840/18, Michalovce,
investorovi a budúcemu vlastníkovi kanalizačnej prípojky jej uloženie na pozemku Mesta,
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vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č.
1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 2,5 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 „Rodinný dom“ na parcele č. 1838/246 s tým, že všetky 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 v mieste prekopávky.
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 2.8 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
RDG, s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 25, Michalovce, investorovi a budúcemu vlastníkovi
elektromerovej skrine, jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 5383, v k.ú. Michalovce (s
celkovým záberom cca 1 m2, ktorý bude spresnený geometrickým plánom), 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 umiestnenie elektromerovej
skrine v rámci realizácie podzemných inžinierskych sietí plánovanej stavby „RDG, s.r.o.,
Michalovce, miesto Štúrova ulica 9, Michalovce“ s tým, že umiestnenie elektromerovej skrine
nesmie vytvoriť prekážku na dotknutých plochách, na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.), pričom po ukončení prác
musia byť tieto plochy uvedené, investorom stavby, na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 47)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.9 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode č. 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 48)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu č.3 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

BOD č. 19
Územný plán mesta Michalovce
‐ návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č.6
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Správu na rokovanie predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR za
účasti Ing. Heleny Francúzovej, odb. referentky odboru V,ŽPaMR.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Uznesením MsZ č. 52 zo dňa 28. 04. 2015 bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 6
Územného plánu mesta Michalovce. Predkladaným materiálom dopĺňame Zmeny a doplnky
č. 6 o dve časti vzhľadom na administratívnu chybu, ktorá sa stala nedopatrením, kde
žiadosti dvoch fyzických osôb neboli zaradené. Ide o tieto žiadosti:
1. Ing. Peter Lörinc žiada o zmenu funkčného využitia pozemku z plôch zelene na plochy
pre výstavbu rodinných domov. Pozemok sa nachádza na Ul. vrbovskej
v Michalovciach.
2. Ing. Ondrej Šebesta a spol. žiada o zmenu funkčného využitia z plochy záhrad a sadov
na plochy pre výstavbu rodinných domov.
3. Mesto Michalovce dopĺňa lokalitu cyklotrás o druhu trasu. Prvá vedie z Nám.
osloboditeľov cez Ul. partizánsku – Ul. nad Laborcom – Ul. Andreja Hrehovčíka –
severne od Psych. nemocnice po výpustný Zalužický kanál až ku hranici
s katastrálnym územím obce Vinné. Druhá trasa vedie opäť z Nám. osloboditeľov,
rozdiel je len v tom, že ide južne od Psychiatrickej nemocnice Michalovce. Projekt sa
robí v spolupráci s Košickým samosprávny krajom. Túto trasu navrhujeme ako ďalšiu
z možností. Pri prvej trase v časti procesnej prípravy územného a stavebného konania
sa jedná o trasu, kde je veľa účastníkov konania. Sú to pozemky, ktoré sú delené.
Druhá alternatívna, hoci je ekonomicky náročnejšia predstavuje pozemok mesta, to
znamená, že obidve trasy budú v územnom pláne. Pri príprave projektu sa vyberie
lepšia alternatíva.
Materiál bol prerokovaný 20 . 07. 2015 v komisií výstavby, územného plánu a turizmu,
ktorá ho odporúča ho schváliť. Požiadavka na čiastočnú úhradu nákladov so žiadateľmi
bola prerokovaná.
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(Rozprava)
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tak, ako už bolo povedané, neschvaľujeme zmeny územného plánu, schvaľuje sa len to, aby
sa o týchto lokalitách, ktoré sú uvedené v materiáli, viedli rokovania v zmysle platnej
legislatívy.
Mgr. Martin Nebesník – pozmeňujúci návrh
Navrhujem doplniť lokalitu č. 4 do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce:
Lokalita č. 4:
Pozemky v k. ú. Michalovce parc. č. 2797/2 o výmere 177 m2, zastavané plochy a nádvoria,
parc. č. 2798 o výmere 148 m2 záhrady, parc. č. 2834/43 o výmere 139 m2 zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. 2834/44 zastavané plochy a nádvoria, v územnom pláne zmeniť
zo sústredených parkovacích a odstavných plôch na plochy pre občiansku vybavenosť alebo
polyfunkčné plochy. Pozemky sa nachádzajú za obchodným domom Elán.
Ing. Mgr. Mirko Gejguš
V prvom bode, kde sa menilo VZN sa rozprávalo o lokalite Kaufland a OC Zemplín, ale
nerozprávalo sa o privádzači zo sobraneckej ulici. Pri privádzači bolo len verejné
prerokovanie, bude zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti robený nejaký úkon?
Ing. Helena Francúzová
Diaľničný privádzač pre mesto Michalovce je zadefinovaný. Vyšla alternatíva C. Napája sa na
štátnu cestu 1/50, preto je uvedené vo VZN, že treba chrániť tú križovatku, kde tento
prevádzač sa bude napájať na štátnu cestu 1/50. Ďalšie rozpracovanie diaľničného
privádzača nie je známe. Národná diaľničná spoločnosť nepodala žiadnu novú projektovú
dokumentáciu, aby sme ku nej vyjadrili.
Informáciu doplnil Viliam Zahorčák:
súvisí to s prípravou diaľničného úseku od Bidoviec až po ukrajinskú hranicu. Momentálne
prebieha na všetky úseky východnej hranice proces EIA t.j. ‐ posudzovanie vplyvov na životné
prostredie.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol pozmeňujúci návrh predložený
poslancom MsZ Mgr. Martinom Nebesníkom.
Pozmeňujúci návrh
Navrhujem doplniť lokalitu č. 4 do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce:
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Lokalita č. 4:
Pozemky v k. ú. Michalovce parc. č. 2797/2 o výmere 177 m2, zastavané plochy a nádvoria,
parc. č. 2798 o výmere 148 m2 záhrady, parc. č. 2834/43 o výmere 139 m2 zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. 2834/44 zastavané plochy a nádvoria, v územnom pláne zmeniť
zo sústredených parkovacích a odstavných plôch na plochy pre občiansku vybavenosť alebo
polyfunkčné plochy. Pozemky sa nachádzajú za obchodným domom Elán.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrh Mgr. Nebesníka
(hlasovanie č. 49)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh tak ako bol predložený, bol schválený.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) s c h v a ľ u j e
zaradenie ďalších 4 lokalít do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Michalovce.
b) u k l a d á
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
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 2015
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
c)

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

Hlasovanie
(hlasovanie č. 50)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bol predložené, bolo schválené. Doplnenými
lokalitami sa bude zaoberať verejnosť a odborné tímy v procese schvaľovania zmien
územného plánu č. 6. Odporučil, aby príslušné inštitúcie na zmenách územného plánu už
začali pracovať.
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BOD č. 20
Informatívna správa o činnosti MAD v meste Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
‐ Správu na rokovanie predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR za
účasti Ing. Juraja Berillu, referenta dopravy a dopravných riešení a PhDr. Mikuláša Košča,
konateľa spoločnosti DZS‐M.K. Trans, s.r.o.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Vážené mestské zastupiteľstvo, táto informatívna správa obsahuje dve časti. V prvej sú
riešené úpravy cestovných poriadkov tak, aby efektívne riešili mestskú autobusovú dopravu
v meste Michalovce. Znamená to, že na návrh dopravcu sa pristúpilo k zrušeniu, spájaniu
jednotlivých liniek a spojov tak, aby boli vylúčené neefektívne spoje. Prax v roku 2014
priniesla zvýšenie kilometrických výkonov, v roku 2015 je to naopak zníženie.
V druhej časti je predložený mestskému zastupiteľstvu návrh na inštalovanie zvukových
zariadení pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie. Tento návrh by mal byť
uplatnený v 01/2016.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V predloženom materiáli je informácia, že sa menia trasy, linky. Niektoré linky sa spájajú,
pretože sa ukázalo, že sú neefektívne. Druhá požiadavka zo strany od občanov so zrakovým
postihnutím je, aby v autobusových linkách boli aj zvukové hlásiče, ktoré by upozorňovali na
zastávku a na prichádzajúci spoj.

(Rozprava)

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
A) Informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce
B) Zmeny cestovných poriadkov liniek MAD v meste Michalovce
C) Návrh na inštalovanie ozvučenia do vozidiel MAD pre osoby s obmedzenou
schopnosťou orientácie
D) Vybavenie vozidiel MAD zvukovým zariadením.
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2. U k l a d á
rokovať s dopravcom o postupe vybavenia vozidiel MAD zvukovým zariadením
Z: Ing. A. Mrázová, ved.V,ŽPaMR
T: rok 2016
Hlasovanie
(hlasovanie č. 51)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bol predložené, bolo schválené.

BOD č. 21
Návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
‐ Správu na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.

Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce
Tak ako každý rok v zmysle Štatútu mesta Michalovce je možné, aby občania, právnické
osoby, organizácie mohli podávať návrhy na mestské ocenenia. Bolo predložených viacero
návrhov na čestné občianstvo a ceny mesta. Podotkol, že viacero z návrhov, ktoré prišli a nie
sú zaradené na tieto ocenenia budú zaradené na cenu primátora. Primátor odporúča MsZ na
schválenie:
Čestné občianstvo na návrh poslaneckého klubu SMER‐SD,KDH pre JUDr. Zdenko Trebuľa za
mimoriadne kladný vzťah k mestu Michalovce, dlhodobý priaznivý vplyv na jeho rozvoj a pri
príležitosti jeho životného jubilea.
Na cenu mestu odporúčam schváliť:
Na návrh ZUŠ, Štefánikova 20, Michalovce navrhujem, aby cena mesta bola udelená
Mgr. Viere Džoganovej za rozvoj a propagáciu zborového spevu v meste Michalovce, na
Slovensku a vo svete. Pod jej vedením spevácky zbor Pro Musica dosiahol celý rad
popredných umiestnení.
Na návrh HK Iuenta Michalovce navrhujem cenu mesta pre Tomáša Jakubča in
memoriam, za rozvoj ženskej hádzanej v meste Michalovce.
Na návrh poslaneckého klubu SMER‐SD,KDH a poslankyne PhDr. Cibereovej
navrhujem udeliť centu mesta pre MsKS Michalovce pri príležitosti 30. výročia vzniku
a fungovania kultúrnej inštitúcie v meste ako nástupníckej organizácii Kultúrneho
a spoločenského strediska v Michalovciach a za rozvoj a šírenie kultúry a kultúrnych podujatí
v meste Michalovce.
Na návrh Viliama Zahorčáka, primátora mesta navrhujem udeliť cenu mesta firme
SCORP, spol. s.r.o. Michalovce za bohatú stavebnú činnosť v meste Michalovce, za 10. ročné
pôsobenie pri michalovskom futbale a výrazný podiel pri postupe do najvyššej futbalovej
FORTUNA ligy.
Na návrh Ing. Jozefa Bobíka, poslanca MsZ navrhujem udeliť cenu mesta pre
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického Michalovce.
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(Rozprava)

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a/ Čestné občianstvo
pre
JUDr. Zdenka Trebuľu
b/ Ceny mesta
pre
Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
Mgr. Vieru Džoganovú
Tomáša Jakubču in memoriam
SCORP, spol. s r.o. Michalovce
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického Michalovce
2. B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o udelení Cien primátora.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 52)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bol predložené, bolo schválené.

BOD č. 22
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
‐ Správu na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce
Vedenie mesta každoročne predkladá návrh na udelenie jednej z Cien KSK. V tomto roku
navrhuje udeliť cenu Detskému speváckemu zboru Pro Musica, pri ZUŠ Štefánikova 20
Michalovce, ktorý viackrát výrazne a úspešne reprezentoval nielen mesto, ale aj Slovensko
v zahraničí.
(Rozprava)

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre Detský spevácky zbor
Pro Musica.
2. U k l a d á
vedúcej organizačného odboru odoslať schválený návrh na Úrad Košického
samosprávneho kraja.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: do 15. 9. 2015
Hlasovanie
(hlasovanie č. 53)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bol predložené, bolo schválené.

BOD č. 23
Návrh na vstup Mesta Michalovce do Občianskeho združenia Spolok sv. Cyrila
a Metoda
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice.
‐ Správu na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce
Spolok sv. Cyrila a Metoda existuje už od roku 1941. Je to spolok gréckokatolíkov celého
Slovenska. Spolok vznikol v Michalovciach, sídlo má v Michalovciach, všetky dôležité udalosti
sa odohrávali v Michalovciach. Členom tohto spolku by malo byť aj Mesto Michalovce. Preto
predkladáme návrh, aby Mesto Michalovce sa stalo členom OZ Spolok sv. Cyrila a Metoda.
Zároveň navrhujeme, aby MsZ Michalovce schválilo jednorazový príspevok vo výške 250,‐ €.
(Rozprava)

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
- vstup Mesta Michalovce do OZ Spolok sv. Cyrila a Metoda
- jednorazový členský príspevok vo výške 250 €.
2. U k l a d á
‐ vedúcej organizačného odboru zaslať uznesenie MsZ Michalovce o schválení
vstupu Mesta Michalovce do OZ Spolok sv. Cyrila a Metoda.
Z: Mgr. Natália Slaninková
vedúca organizačného odboru
T: ihneď

Hlasovanie
(hlasovanie č. 54)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bol predložené, bolo schválené.

BOD č. 24
Návrh na vstup Mesta Michalovce do Miestnej akčnej skupiny (MAS) DUŠA,
o. z.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice.
‐ Správu na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce
Primátor mesta informoval, že momentálne prebieha na úrovni ministerstiev príprava
podkladov, aby MAS sa mohli uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ, tzv.
multifinancovanie cez miestny rozvoj vedený komunitou. Miestne akčné skupiny sa vytvárajú
najmä na obciach. V našom okrese je tu MAS – DUŠA, o. z., ktorá zahŕňa viaceré obce
severne od Michaloviec – Suché, Lesné, Pusté Čemerné a ďalšie. Sú tam zapojené aj
podnikateľské subjekty. Členovia tejto akčnej skupiny prejavili záujem, aby do zoskupenia
vstúpilo aj mesto Michalovce. Vstupom mesta by vážnosť MAS vzrástla a zároveň by mesto
získalo priestor uchádzať sa o finančné prostriedky z programov ÉU, o ktoré sa teraz
uchádzať nemohlo.
(Rozprava)

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Schvaľuje
‐ vstup Mesta Michalovce do MAS DUŠA, o.z.
‐ ročný členský príspevok vo výške 500 €
2. Súhlasí
so zaradením mesta Michalovce do územia pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.
3. Poveruje
MUDr. Benjamína Bančeja zastupovaním Mesta Michalovce v orgánoch MAS DUŠA,
o. z.
4. Ukladá
vedúcej organizačného odboru zaslať uznesenie MsZ Michalovce o schválení vstupu
Mesta Michalovce do MAS DUŠA, o.z.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: ihneď

Hlasovanie
(hlasovanie č. 55)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bol predložené, bolo schválené.
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BOD č. 25
Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 25 zápisnice.
‐ Správu na rokovanie predkladal MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora
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 meste
Michalovce je stanovený k koeficient 2,24. Mestské zastupiteľstvo môže schváliť hlavnej
kontrolórke odmenu až do výšky 30 % mesačného platu.
Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia hlavnej kontrolórky Ing. Marty Bobovníkovej k 31. 7.
2015, ako aj z dôvodu, že k tomuto dátumu skončil jej pracovný pomer, navrhujeme
prerokovať jej odmenu v tomto roku dvakrát. Dnes, na prvom zasadnutí mestského
zastupiteľstva po skončení predchádzajúceho funkčného obdobia, čím zhodnotíme jej
výsledky práce za sedem mesiacov tohto roku do skončenia pracovného pomeru. Druhýkrát
sa budeme návrhom na prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórke zaoberať na poslednom
zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v mesiaci december 2015. Pri tejto
príležitosti vás zároveň informujem, že primátor mesta si splnil svoju zákonnú povinnosť
a dňa 31. 7. 2015 uzatvoril s Ing. Martou Bobovníkovou novú pracovnú zmluvu. Deň nástupu
do práce bol stanovený na 1. 8. 2015t.j. nasledujúci deň po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Pracovná zmluva je uzavretá na dobu funkčného
obdobia šesť rokov.
Výsledky jej práce zhodnotili poslanci na predchádzajúcom zastupiteľstve dňa 16. 6. 2015.
keď pri voľbe, pri účasti štyroch uchádzačov, získala z 23 prítomných poslancov 100 %
možných hlasov. Výsledky kontrol, ale aj riešenie sťažností prispeli k neustálemu
zdokonaľovaniu a zlepšovaniu činnosti orgánov a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Kvalita kontrolnej činností a predkladaných správ bola v priebehu celého obdobia
hodnotená mestským zastupiteľstvom pozitívne. Z týchto dôvodov predkladám návrh na
priznanie odmeny hlavnej kontrolke Mesta Michalovce Mesta Michalovce Ing. Marte
Bobovníkovej vo výške 15 % zo súčtu jej vyplatených platov za obdobie január až júl 2015.
Navrhnutou výškou odmeny rešpektujeme zákonnú úpravu. Prihliadame aj na racionalitu
a určitú primeranosť k odmeňovaniu ostatných zamestnancov Mesta Michalovce
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestského zastupiteľstva a naše rozpočtové
možnosti.
K schváleniu odmeny sa pripojil aj primátor mesta, ktorý zároveň hlavnej kontrolórke
poďakoval za odvedenú prácu.
(Rozprava)

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MVDr. Vladimír Kostovčík
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 do skončenia funkčného obdobia v roku 2015, vo výške 15 percent zo
súčtu jej vyplatených platov za obdobie január až júl 2015. Odmena je splatná
v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa.
B) u k l a d á
1. Vyplatiť Ing. Marte Bobovníkovej schválenú odmenu v najbližšom výplatnom termíne.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
ved. finančného odboru MsÚ
T: v texte

Hlasovanie
(hlasovanie č. 56)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bol predložené, bolo schválené.

BOD č. 26
Interpelácie
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 26 zápisnice.
PhDr. Marta Horňaková
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva!
Občania mesta ma požiadali, aby som predložila tieto ich požiadavky, návrhy a podnety:
1. Obyvatelia Lipovej ulice upozorňujú, že približne 6 metrový úsek cesty na konci ich ulice
je bez asfaltového koberca a betón sa rozpadáva. Zároveň pri poslednom kanalizačnom
vpuste tohto úseku cesty vznikla prehĺbenina cca 25 cm hlboká. Príčinou môže byť
poškodené kanalizačné potrubie, čo môže spôsobiť prepadnutie sa časti cesty. Obyvatelia
Lipovej ulice žiadajú zabezpečiť opravu tejto cesty.
2. Obyvatelia IBV Stráňany žiadajú zabezpečiť likvidáciu odpadu, ktorý sa nachádza na okraji
cesty Partizánskej ulice, oproti novému cintorínu. Ďalej žiadajú vyčistiť chodník, ktorý
vedie z Novomestského ulice, cez Lipovú na Jedľovú ulicu a opraviť schody, ktoré vedú
z tohto chodníka na Jedľovú ulicu.
3. Obyvatelia bytového domu V3 sídliska Nad Laborcom navrhujú spevniť ľavú stranu
Školskej ulice pri plote betónového ihriska Základnej školy, Školská 2, za účelom
vytvorenia ďalšieho priestoru na parkovanie áut.
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4. Obyvatelia bytového domu Nad Laborcom č. 30 žiadajú zabezpečiť nevyhnutnú opravu
parkoviska a kanalizačného vpustu pred ich vchodom. Pri väčších dažďoch stojatá voda
na parkovisku bráni vodičom nastupovať do áut. Nerovnomerne navýšenie asfaltu už skôr
opravovaného parkoviska bráni odtoku vody do zničeného a zapchatého kanalizačného
vpustu.
5. Obyvatelia bytového domu Nad Laborcom č. 1775 žiadajú osadiť medzi ich bytovým
domom a kotolňou č.4 mechanickú zábranu v dĺžke cca 2 m v počte 2 ks, ktoré by fyzicky
bránili rôznym osobám v nežiaducom prechode medzi obidvoma objektmi, pričom sa
jedná o minimálne náklady. Zamedzením prechodu sa predíde poškodzovaniu daných
objektov (písanie na steny, znečisťovanie odpadkami a i.).
6. Obyvatelia bytového domu Nad Laborcom č. 1775 žiadajú, aby Mestský úrad
v Michalovciach svojím rozhodnutím ustanovil, že parkovisko pred ich bytovým domom
bude slúžiť výhradne na parkovanie vlastníkom bytového domu. Je pravidlom, že toto
parkovisko slúži ako prechod k niektorým iným objektom nachádzajúcim sa v jeho
blízkosti. V súčasnej dobe cez toto parkovisko prechádzajú osobne aj nakladané motorové
vozidla, nezabezpečujúce služby mestu Michalovce a hrozia kolízie áut. Pri výstavbe
parkoviska mali autá rozmery 145x380 cm, teraz 160x420 cm, aj viac. Zároveň sa od tej
doby u obyvateľov bytového domu mnohonásobne zvýšil počet áut. Obyvatelia žiadajú na
konci tohto parkoviska osadiť tabuľu zákaz prejazdu cez existujúci chodník a tiež uložiť dva
betónové kvetináče, ktoré znemožnia prejazd autám z parkoviska na chodník, čím sa
zároveň zabráni ďalšiemu poškodzovaniu parkoviska a chodníka. Prejazd áut k ostatným
objektom navrhujú zabezpečiť cez existujúce veľké parkovisko, ktoré sa nachádza medzi
bytovým domom č. 1775 a zdravotným strediskom, respektíve od predajne Fresh, alebo
z Konečnej ulice, či od bytového domu V4.
7. Obyvatelia bytového domu Nad Laborcom, vchod č. 30 žiadajú odstrániť budovu, ktorá
v minulosti slúžila ako AT stanica a nachádza sa pri kotolni č. 4. V súčasnosti je táto budova
v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Budova je už dlhodobo nevyužívaná,
zatieňuje byty bytového domu vchodu č.30 do druhého poschodia, špatí, je cieľom
rôznych osôb a zvierat, ktorých exkrementy zapáchajú a znečisťujú okolie tejto budovy aj
bytového domu.
8. Obyvatelia sídliska Nad Laborcom žiadajú zabezpečiť častejšie kontroly pracovníkov
aktivačných prác pri zbere odpadkov a upratovaní okolia predajne Fresh, ďalej smerom
ku kotolni č.4 a k jednotlivým bytovým domom, tiež smerom ku Gerbovej ulici, ako aj k
brehom Laborca.
9. Oslovili ma občania mesta, ktorí poukazujú na problémy vznikajúce na tzv. Gerbovej ulici,
nachádzajúcej sa na sídlisku Nad Laborcom, pred psychiatrickou nemocnicou. Predošlí
obyvatelia tejto ulice boli za svoje rodinné domy odškodnení a vysťahovali sa. Do ich
domov sa nasťahovali noví súčasní obyvatelia. Na tejto ulici sa nachádzajú murované
rodinné domy, ale aj chatrče, ktorých počet sa v poslednom čase zvyšuje. Často na túto
ulicu vchádzajú sťahovacie autá a dovážajú materiál na budovanie ďalších príbytkov. Počet
obyvateľov sa na tejto ulici zvyšuje prirodzeným nárastom, ale vysoký nárast počtu
obyvateľov bol zaregistrovaný obyvateľmi mesta približne pred mesiacom, keď sa na ulicu
prisťahovali noví obyvatelia z okolitých obci. Títo udávajú, že prišli iba na návštevu. Okolie
tejto ulice je silno znečistené a zapáchajúce, hlavne pri chodníku smerom k psychiatrickej
nemocnici. Zo smetných košov na sídlisku Nad Laborcom obyvatelia tzv. Gerbovej ulice
vyberajú odpadky, rozdeľujú si ich a nakoniec nechávajú rozhádzané pod balkónmi
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bytových domov. Skôr mladší obyvatelia sa často zdržujú na chodníku, ktorý vedie
k nemocnici. Hádžu kamene do áut jazdiacich po ceste a chodci ich radšej obchádzajú.
Zdržujú sa aj pri blízkej zastávke mestskej autobusovej dopravy a stane sa, že vodič
dopravy si medzi nimi nevšimne cestujúceho a nezastaví. Autobusová zastávka je
poškodená a znečistená, čo cestujúcim znemožňuje jej využitie v prípade nepriaznivého
počasia. V letných mesiacoch sa obyvatelia Gerbovej ulice kúpavajú v Laborci a na jeho
brehoch nechávajú odpadky. Po nákupe v predajni Fresh sa zdržujú pri pomníku pred
predajňou, kde po ich odchode zostávajú fľaše a obaly od potravín. Novo prisťahovaní
obyvatelia tejto ulice si od jarného obdobia robia piknik za V. základnou školou, kde tiež
zanechávajú odpadky.
Občania mesta vzhľadom na uvedené skutočnosti prosia o pomoc pri riešení problematiky
týkajúcej sa obyvateľov tzv. Gerbovej ulice a zároveň sa pýtajú:
‐ či na tzv. Gerbovej ulici niektorí jej obyvatelia nebývajú neoprávnene, či a koľko obyvateľov
tejto ulice má v meste trvalý pobyt, ako mesto rieši obyvateľov tejto ulice, ktorí nie sú
prihlásení na trvalý pobyt v meste?
a žiadajú:
‐ aby mestská polícia na sídlisku Nad Laborcom, v okolí tzv. Gerbovej ulice, častejšie
vykonávala kontroly dodržiavania verejného poriadku,
‐ aby TaZS častejšie vykonávali čistenie zastávky mestskej autobusovej dopravy
na Hrehovčíkovej ulici,
‐ aby terénni sociálni pracovníci mesta častejšie monitorovali celkovú situáciu na tzv.
Gerbovej ulici a vykonávali terénnu sociálnu prácu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vznesenými interpeláciami sa budú zaoberať kompetentní pracovníci. Primátor v krátkosti
reagoval na niektoré vznesené interpelácie.
 Ul. lipová bola zaradená do Plánu rekonštrukcie chodníkov a komunikácií na roky
2015‐2018.
 TaZS mesta Michalovce sa uchádza o fin. príspevok z Ministerstva životného
prostredia SR na likvidáciu tzv. čiernych skládok. Predpokladá, že okrem iných je tam
aj lokalita spomína v prednesenej interpelácii.
 Čo sa týka ďalších chodníkov, parkovísk a kanálových vpustov budú sa tým zaoberať
zodpovední pracovníci.
 Rekonštrukcia ciest a chodníkov na Sídl. Stráňany nemôže byť prisľúbená, lebo Mesto
má spracovanú koncepciu podľa ktorej sa rekonštruujú jednotlivé sídliská. Havarijné
stavy budú samozrejme opravené.
 Čo sa týka odstránenia budovy musí sa zistiť vlastník budovy.
 Aktivační pracovníci sú zapájaní do čistenia mesta, ale je ich málo.
 Problém Ul. gerbová, nie je nový. Mesto ho rieši už niekoľko rokov. Ľudia, ktorí tam
bývajú sú tam legálne, ale niektorí nelegálne. Sú na pozemku, ktorý nie je
vlastníctvom mesta. Sú to pozemky KSK. Na túto tému Mesto s KSK intenzívne
komunikuje. Uvedená nehnuteľnosť by mala byť predmetom aj iných zámerov, ktoré
v meste sú a vtedy je možné, že sa uvedený problém dorieši. O činnosti občanov Ul.
gerbovej vedenie Mesta vie. Nie je jednoduché ho vyriešiť. Takéto problémy majú aj
iné mestá. V rámci zákonných možností /a nie je ich veľa/ sa snaží Mesto na dané
problémy reagovať. Na poradách primátora mesta je často uložená úloha na MsP, aby
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sa tejto lokalite osobitne venovali. Budú tam nainštalované kamery, aby bol priestor
monitorovaný pravidelne. Aj to by malo priniesť zlepšenie stavu.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
Celkovo na tejto ulici býva 138 osôb. Z toho 49 je dospelých a 89 detí. Trvale prihlásených na
Ul. gerbovej je 24 dospelých a 60 detí. Z ostatných lokalít mesta je tam 6 dospelých a 18 detí.
Z iných miest alebo obcí je tam 12 dospelých a 17 detí. Nelegálne je tam 53 osôb. Podľa
zistení MsP tam nepribudli za posledné obdobie nové chatrče alebo domčeky. MsP tam za
určitých podmienok môže zasahovať. MsP robí odchyt psov. K dnešnému dňu bolo
odchytených 12 psov. Pri OC BALLA bola osadená kamera. Osadenie kamery spôsobilo, že
neprispôsobiví občania sa premiestnili na trávnatú plochu pri rieke Laborec. V rámci
zákonných možností sa MsP venuje danej lokalite.
Ing. Jaroslav Kapitan
Po upozornení občanmi mesta, že niektoré domy na Nám. Osloboditeľov nemajú viditeľne
umiestnené súpisné čísla, sa pýtam, či by nebolo možné chýbajúce čísla doplniť a tak uľahčiť
hľadanie konkrétnej adresy pre obyvateľov mesta, ako aj pre turistov.
Ing. Anna Mrázová
Majiteľ budovy má povinnosť ich označiť. Najviac neoznačených budov vzniká pri ich oprave
alebo rekonštrukcií.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Príslušní vlastníci budú vyzvaní, aby orientačné a súpisné čísla na budovu umiestnili.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Interpelácia číslo 1:
Na sídlisku Stráňany pri vežiaku V 3 medzi predajňou pekárne Remetské Hámre a priľahlým
parkoviskom sa nachádza odkrytá šachta. V súvislosti s nebezpečenstvom úrazu, ktoré hrozí
pri tejto šachte prosím kompetentných mesta o pomoc pri zabezpečení jej zakrytia.
Interpelácia číslo 2:
V súčasnosti Obvodný banský úrad v Košiciach zverejnil v Obchodnom vestníku číslo
128/2015 výberové konanie na prevod dobývacích priestorov, z ktorých jedno sa nachádza
v katastri mesta Michalovce na Bielej Hore. Aký vplyv by mohlo mať obnovenie ťažby
hallozytu a keramických ílov, či už v súčasnosti, alebo v budúcností na obyvateľov nášho
mesta a les Biela hora?
Interpelácia číslo 3:
Na základe podnetov od mnohých občanov upozorňujem, že na sídlisku Stráňany
veľmi často dochádza k obťažovaniu občanov spoluobčanmi, ktorí majú trvalý pobyt, alebo
sú na „návšteve“ na Ul. Mikuláša Gerbu. Títo občania veľmi často znečisťujú aj prostredie
pred nákupným a zdravotným strediskom, autobusovými zástavkami, či nábrežie Laborca.
V tejto súvislosti prosím o častejšie dohliadanie na dodržiavanie čistoty a verejného poriadku
príslušníkov mestskej polície, ako aj pracovníkov Technických a záhradníckych služieb mesta
Michalovce.
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Interpelácia číslo 4:
Je možné zabezpečiť aktivačné práce a poveriť zodpovedných pracovníkov z radov
nezamestnaných v okrajových častiach mesta Michalovce starostlivosťou o cintoríny, domy
smútku, autobusové zastávky a verejne priestranstvá?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vyzýval prostredníctvom televízie všetkých občanov, aby ak zistia, že v niektorej lokalite je
odkrytý kanál, aby nečakali do mestského zastupiteľstva, ale čím skôr na to upozornili buď
pracovníkov mesta alebo TaZS mesta Michalovce.
Ul. gerbova tu už bola diskutovaná.
Biela hora – bola k tomu diskusia v rámci prerokovaného bodu.
Aktivační pracovníci pracujú hlavne na dvore TaZS mesta Michalovce na Lastomírskej ulici pri
separácii odpadu i pri ručnom čistení mesta.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Osobne upozornil TaZS mesta a Pekárne Remetské hámre.

Mgr. Ján Várady
1. Chcem sa poďakovať v mene občanov mesta, konkrétne obyvateľov bloku B2 Sídl.
Východ, za promptné a kvalitné riešenie interpelácie ohľadom prepadnutej kanálovej
vpuste uprostred parkoviska. Riaditeľ TaZS mesta Michalovce operatívne vyriešil
havarijný stav vlastnými pracovníkmi, ktorí šachtu znovu vybetónovali a vpust osadili.
Okolo nej ponechali v šírke 30 cm a hĺbke 3‐4 cm tvz. ochranný límec, ktorý však je
potrebné doasfaltovať – vyrovnať do úrovne okolitej asfaltovej plochy. Prosím
o včasné dokončenie tejto finálnej operácie, aby jesenné dažde a zimné mrazy
nenarušili šachtu a vynaložené úsilie.

2. Ďakujem riaditeľovi TaZS mesta Michalovce za riešenie problémov s odpadkami na
parkovisku pred budovou ORPZ osadením zberných nádob na odpadky. Zároveň
očakávam, že podobne bude riešená aj druhá časť mojej interpelácie, kde občania Ul.
J. Hollého požadujú osadenie smetných košov aj popri chodníku medzi
gréckokatolíckym kostolom až po Totálku. Verím, že TaZS nájde vlastné prostriedky
a pristúpi tiež k tejto požiadavke.

3. Ako člen Rady školy pri 3.ZŠ na Ul. Moskovskej reagujem na otázky učiteľov,
zamestnancov, ale aj rodičov žiakov tejto školy, prečo sa s rekonštrukciou hlavnej
budovy, ale aj s prístavbou budovy na Angi mlyne nezačalo začiatkom prázdnin, ale až
teraz. Stratili sme 2 mesiace a rekonštrukčné aj stavebné práce budú prebiehať počas
vyučovacieho procesu a zároveň počas horšieho ročného obdobia (jeseň – zima).
Verím, že vybraná stavebná firma svojim úsilím doženie zameškaný čas a nebude
finišovať na Vianoc.
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4. Upozorňujem kompetentnú organizáciu, ktorá spravuje verejné osvetlenie, že už
dlhší čas (cca 3 mesiace) nefunguje verejné osvetlenie na križovatke Užhorodskej ulici
a Sobraneckej cesty. Tieto ulice sú veľmi frekventované, využívané aj vo večerných
a nočných hodinách, lebo nadväzujú a vyúsťujú na most cez Laborec. Tento je
v súčasnosti v rekonštrukcii a vytvára dopravný lievik, kolóny a zápchy, ktoré zhoršujú
bezpečnosť cestnej premávky.

5. Občania Sídl. Východ opätovne žiadajú o možnosť ochrany smetných nádob, ako aj
kontajnerov na separovaný zber TKO proti vandalom, rabovačom, tzv. separátorom
a pokútnym zberačom druhotných surovín. Sú možné viaceré technické riešenia a je
potrebné tento akútny problém urýchlene riešiť, lebo znečistenie týchto stanovíšť je
neúnosné, nehygienické a neestetické. Mnohí občania nášho sídliska sú rozhorčení,
že sa tento problém nevyriešil už pri komplexnej rekonštrukcii pred 4‐5rokmi.

6. „Psičkári“, ale aj ochrancovia prírody požadujú zriadenie väčšieho počtu venčovísk
z dôvodu veľkého počtu psov. Zároveň žiadajú aj o ich oplotenie.

7. Fasáda a výzor pekárne Ilas sú v zlom, neestetickom a nehygienickom stave. Bolo by
potrebné požiadať majiteľa o nápravu.
8. Chodník oproti ZpS na Ul. J. Hollého je v úseku asi 20 m značne poškodený. Zvlášť
v nočných hodinách je pre slabšie vidiacich občanov – seniorov nebezpečný. Verím
v skorú nápravu s tým, že sa nebude čakať až na komplexnú rekonštrukciu celej
mestskej časti.

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Reagoval na vystúpenie p. poslanca Mgr. Váradyho. Na Ul. J. Hollého boli odpadkové koše
doplňované. Koš sa nachádza aj na bývalom autobusovom nástupišti. Osvetlenie na Ul.
užhorodskej a sobraneckej je vypnuté kvôli stavebným prácam.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
‐ III. ZŠ sa rekonštruuje preto teraz, lebo najprv prebiehali procesy verejného obstarávania.
Víťazný dodávateľ sa hneď ujal stavebných prác. Niektoré procesy trvajú žiaľ veľmi dlho, ale
to vedenie mesta nemôže ovplyvniť.
‐ Ochrana odpadkových košov a vybudovanie stojísk stojí nemalé financie. V programe mesta
je úloha vytvoriť pilotný projekt práve na Sídl. Východ. Do uvedeného pilot. programu vyzval
na zapojenie aj jednotlivých správcov bytových domov a aby sa na tom aj finančne podieľali.
‐ Ilas už začal stavebné úpravy.
‐ Kritické miesta na chodníku Ul. J. Hollého pri ZpS podľa svojich vedomostí nie sú, ale
zodpovední pracovníci to preveria.

53

Písomné interpelácie predložili:
MUDr. Jozef Valiska
1. Obrátili sa na mňa občania ohľadom opravy výtlkov na ceste v medziblokovom
priestore medzi blokmi D a E na Ul. prof. Hlaváča. Táto cesta slúži nielen obyvateľom
uvedených blokov, ale aj pre zásobovanie podnikateľských objektov na Ul. prof.
Hlaváča.
2. Obyvatelia Ul. pasáž žiadajú o riešenie problému – rušenie nočného pokoja
zákazníkmi reštauračného zariadenia na tejto ulici. Zariadenie navštevujú najmä
mladiství. Občania riešili tento problém aj prostredníctvom mestskej polície, ale
k zlepšeniu situácie nedošlo.

RNDr. Lýdia Sidivárová
Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4 predkladám nasledujúcu
interpeláciu:
Na základe podnetu obyvateľov Ulíc B. Nemcovej a A. Kmeťa prosím o zaradenie
rekonštrukcie chodníka na Ul. B. Nemcovej a rekonštrukcie miestnej komunikácie na Ul. A.
Kmeťa do plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2015 až 2018.

Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
1. Občania mesta sa na mňa obrátili s prosbou, aby vedenie mesta pri rokovaniach so
Svetom zdravia presadzovalo, aby do názvu novej nemocnice bol zakomponovaný MUDr.
Štefan Kukura, ktorý bol priekopníkom zdravotníctva na Zemplíne.

2. Občania Sídliska Juh sa dožadujú, aby čo najskôr bolo sprevádzkované miestne trhovisko
pri Rozkvete.

3. Občania ma požiadali, aby som interpeloval mesto a požiadal o riešenie narušeného
vstupu na polikliniku v priestore od parkoviska (bočný vstup).

MUDr. Štefan Lipčák
1. Občania bývajúci na Ul. meďovskej sa sťažujú na časté konfliktové situácie vyvolávané
rómskymi občanmi bývajúcimi na Ul. mlynskej a žiadajú o zabezpečenie poriadku v
tejto lokalite a inštaláciu kamier za účelom monitorovania Ul. meďovskej.
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2. Občania bývajúci na Ul. kapušianskej sa vo večerných hodinách nemajú ako dopraviť z
mesta domov a žiadajú o zabezpečenie spoja autobusu č. 4 o večerný spoj
o 18.30 hod., ktorý by mal zástavku na Ul. kapušianskej pred Strednou odbornou
školou technickou, pracovisko Kapušianska 6, a na Ul. kapušianskej pred odbočkou
na Ul. Tešedíka.
3. Občania bývajúci na Ul. vrbovskej a Ul. kapušianskej žiadajú, aby sa v rámci
harmonogramu kosenia verejnej zelene kosila aj zeleň pri plote cintorína na ploche
o rozsahu cca 5x2 m pri vstupe na cintorín zo strany asfaltového parkoviska. Uvedená
lokalita je bežne zarastená zeleňou do výšky cca 1 metra.
4. Občania bývajúci na Ul. topolianskej viac rokov opakovane poukazujú na zlý stav Ul.
topolianskej, na ktorej sa každoročne opravujú len výtlky, žiadajú o vykonanie jej
kompletnej rekonštrukcie.
5. Občania bývajúci na Ul. M. Rázusa 2 poukazujú na parkovanie motorových vozidiel
pred vstupom na chodník vedúci k vchodu č. 2 bloku A7, čo bráni v prípade potreby
prístupu k vchodu č. 2 bloku A7 iným motorovým vozidlám, vrátane vozidiel
záchrannej zdravotnej služby. Žiadajú o zabezpečenie zákazu státia motorových
vozidiel pred vstupom na tento chodník z cestnej komunikácie, napr. vodorovnou
značkou. Ďalšou požiadavkou občanov bývajúcich na Ul. M. Rázusa je, aby sa
vzhľadom na v blízkej budúcnosti plánovanú rekonštrukciu Sídliska Západ,
v súčasnosti zrealizovala aspoň provizórna dočasná oprava hlbokých výtlkov (niektoré
až cca 15 cm) na parkovisku pri bloku A7.

BOD č. 27
Rôzne
MUDr. Benjamín Bančej
V úvode pripomenul, že máme za sebou úspešný 46. ročník Zemplínskeho jarmoku a 56.
ročník Zemplínskych slávností. Obidve akcie boli veľmi úspešné a sú na ne len kladné ohlasy.
Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave už spomínaných akcií a to jarmočnej
komisie, MsKS Michalovce za zorganizovanie vynikajúceho programu, MsP za zabezpečenie
poriadku a TaZS za očistenie mesta.
Uvedenými akciami kultúrne leto nekončí. Sú pripravené ďalšie akcie:
26. 8. 2015 ‐ Koncert víťazov celoslovenskej súťaže Zemplín Pop 2015
3. 9. 2015 ‐ 9. ročník orgánových koncertov
9. 9. 2015 ‐ Divadelné predstavenie Štyria na kanape
26. 9. 2015 ‐ Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelam
holúbkov, súťaž v zakrúcaní holúbkov).

(varenie a ochutnávka

V mesiaci október sa pripravujú ďalšie kultúrne podujatia ako koncert Petra Lipu.
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27. 8. 2015 – Pietny akt kladenia vencov o 10.00 hod. na Bielej hore pri príležitosti osláv SNP.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Poďakoval jarmočnej komisii a predsedovi komisie sa hladký priebeh 46. Zemplínskeho
jarmoku.
Všetkým občanom a poslancom poďakoval, že sa spomínaných kultúrnych podujatí
zúčastnili.
MUDr. Jozef Makohus
Na základe požiadania organizátorov jubilejného 10. ročníka Zemplín veterán rally 2015
Michalovce vyslovil verejné poďakovanie vedeniu mesta Michalovce dotknutým
organizáciám mesta TaZS mesta Michalovce, MsKS Michalovce a MsP Michalovce ako aj
Okresnému riaditeľstvu policajného zboru Michalovce a spoluorganizátorom za podporu
a úsilie, ktoré vynaložili pri organizovaní prehliadky veteránov v meste Michalovce a okolí.
Svojou prácou prispeli k zdarnému priebehu celého podujatia, ktoré prispelo k propagácii
mesta Michalovce a rozvoju cestovného ruchu na Zemplíne. V mene hlavných organizátorov
ďakujem.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Poďakoval majiteľom historických vozidiel, že do Michaloviec prišli. Vedenie mesta bude
rado, ak sa podobné akcie budú organizovať.

MUDr. Dušan Goda
28. 4. 2015 bolo schválené VZN o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na úhradu
výdavkov v MŠ pre deti vo veku 2 až 3 rokov. VZN bolo verejnosťou prijaté s neporozumením
až nevôľou. Upozornil, že podľa pripravovaného zákona rodičia, ktoré svoje dieťa do 3 rokov
jeho veku umiestnia do MŠ môžu získať príspevok od januára 2016 len do maximálnej sumy
80,‐ € mesačne. Pri ostatných zariadeniach je príspevok 280,‐ € mesačne. Rezort Ministerstva
práce a sociálnych vecí a rodiny SR to zdôvodňuje aj tým, že zriaďovateľom je obec, resp.
mesto a na svoju prevádzku dostávajú peniaze od štátu z tzv. podielových daní. Preto sú
v zmysle zákona o školstve výšky príspevkov rodičov na dieťa zákonom regulované. Keďže 28.
4. 2015 bolo schválené VZN o úprave príspevku v MŠ pre dieťa vo veku od 2‐3 rokov zo 60,‐€
na 140,‐ € za mesiac, môže(za predpokladu, že budú zmeny v platnosti) nastať situácia, že
rodičom nebude 80,‐ € príspevok stačiť na 140,‐ € úhradu v MŠ. To znamená 60,‐ € budú
platiť z bežného domáceho rozpočtu čo bude pre veľa mladých rodín ekonomickou záťažou.
Navrhuje v intenciách týchto plánovaných zmien čo v najkratšom možnom termíne opätovne
sa vrátiť k VZN a zrušeniu výšky príspevku v MŠ a príspevok upraviť na sumu maximálne 60 €
mesačne.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pokiaľ sa zmení legislatíva tak, ako to bolo prezentované, bude Mesto na to reagovať. Pri
schvaľovaní spomínaného VZN boli uvedené aj dôvody, ktoré k tomu viedli. Jeden z dôvodov
bol aj ten, že je v záujme celej spoločnosti, aby naozaj ak to nie je z existenčných dôvodov,
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boli matky s deťmi doma. Je to spoločenský záujem, ale na druhej strane sú prípady, hlavne
z ekonomických dôvodov, kedy je rodič nútený dať dieťa do MŠ. Pokiaľ sa potvrdí to, čo tu
bolo prezentované, že štátny príspevok na túto službu nebude, alebo bude v inej sume tak sa
tým bude mestské zastupiteľstvo nanovo zaoberať a situácia sa prehodnotí.

Bod č. 28
Záver
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
Na záver pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
27. 10. 2015.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ukončil V. zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.

Viliam ZAHORČÁK
Primátor mesta

Ing. Zdenko VASIĽ
Prednosta MsÚ

Overovatelia:

1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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