MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 343

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za obdobie: január‐ február 2014
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie:
január – február 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 344

K bodu: Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
Michalovce za II. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce
za II. polrok 2013.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 345

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na XIX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
dňa 13. 12. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XIX. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 13. 12. 2013.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 346

K bodu: Správa o výsledkoch kontroly
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 347

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2013.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 348

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby v meste Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 161 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.

2. u k l a d á
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu odboru sociálnych vecí, vydať predmetné VZN
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Michalovce
Z: v texte
T: február 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 349

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o pešej
zóne v meste Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 162 o pešej zóne v meste
Michalovce.
2. Ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejniť schválené
platné znenie VZN.
Z: v texte
T: február 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 350

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 23 062 528 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 21 216 060 € na 21 342 580 €, zvýšenie o 126 520 €
kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 1 989 495 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 4 238 409 € na 4 923 045 €, zvýšenie o 684 636 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 708 746 € na 2 519 902 € , zvýšenie
o 811 156 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 1 300 000 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 351

K bodu: Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce
za rok 2013 a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2013 a Plán hlavných
úloh MsKS Michalovce na rok 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 352

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 353

K bodu: Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci ROP
prioritnej osi 3 – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu na realizáciu projektu Obnovenie
kultúrnej pamiatky „ZLATÝ BÝK“

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

I.

Ruší
uznesenie MsZ č. 383 zo dňa 27.10.2009.

II.

Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP‐3.1‐2013/01 ROP za účelom
realizácie projektu Obnovenie kultúrnej pamiatky "Zlatý Býk", ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 58 400 eur.

III.

Ukladá
riaditeľke MsKS upraviť v súlade so schváleným uznesením Organizačný poriadok
a rozpočet MsKS Michalovce.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS
T: apríl 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 354

K bodu: Správa o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície
Michalovce a stave kriminality na území Mesta Michalovce
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície Michalovce a stave kriminality
na území mesta Michalovce za rok 2013.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 355

K bodu: Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy na prezentáciu mesta Michalovce
vybudovaním Informačno‐komunikačného systému
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Informáciu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prezentáciu mesta Michalovce vybudovaním Informačno‐komunikačného
systému.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 356

K bodu: Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do školských rád pri
základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
delegovanie zástupcu zriaďovateľa Mgr. Líviu Kalaninovú do školských rád pri Základnej škole
na Ul. Komenského 1 a Materskej škole na Ul. Komenského 2 do konca volebného obdobia
školských rád na uvedených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce v zmysle
zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 357

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

I. S c h v a ľ u j e
1. Víťaza obchodnej verejnej súťaže, ako záverečné vyhodnotenie súťaže na odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce – novovytvorených pozemkov C‐KN p.č.
1121/25 o výmere 1447 m2, č. 1121/26 o výmere 374 m2, č. 1121/27 o výmere 17 m2, č.
1121/28 o výmere 163 m2, č. 1121/29 o výmere 138 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810‐34/2013, zo dňa 9. 8. 2013, a stavieb súpisné
číslo 3576 a 3577, postavených na novovytvorených parcelách C‐KN č. 1121/28, č.
1121/29, č. 1121/30 a 1121/31 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického
plánu č. 14328810‐34/2013, zo dňa 9. 8. 2013 a ich predaj pre víťaza obchodnej verejnej
súťaže, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 235 000 €, spoločnosť
HM REAL INVEST s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce.
2. Víťaza obchodnej verejnej súťaže, ako záverečné vyhodnotenie súťaže na odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja): hospodársky objekt
súpisné číslo 6325 na parcele C‐KN č. 1093 a pozemok parcela C‐KN č. 1093, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810‐24/2012, zo dňa 25. 4. 2012 a ich predaj pre víťaza
obchodnej verejnej súťaže, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške
9 628,73 €, RNDr. Martu Semačovú, trvale bytom Nám. osloboditeľov č. 11, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 817/13000, Ing. Milana Paulinu, vo výške spoluvlastníckeho
podielu 4049/13000, RNDr. Maroša Smetanu, vo výške spoluvlastníckeho podielu
817/13000 a Alenu Vankovičovú, vo výške spoluvlastníckeho podielu 3232/13000, všetci
trvale bytom Nám. osloboditeľov č. 13, Michalovce.

3. Spôsob prevodu pozemku C‐KN parcelné číslo 1976/156, zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 35 m2, ktorý je vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, obchodnou
verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
 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 200 € 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 200 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo
výške 200 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a cena ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
Do súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
4. Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov, C‐KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13
m2, 1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7
o výmere 12 m2, 1783/8 o výmere 29 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17
m2, 1783/11 o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810‐58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, priamym
predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky C‐KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2, 1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5
o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7 o výmere 12 m2, 1783/8 o výmere 29










m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2,
1783/12 o výmere 23 m2,
všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 10,25 €/m2,
cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorených pozemkoch C‐KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2,
1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7
o výmere 12 m2, 1783/8 o výmere 29 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere
17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, na dobu
neurčitú
záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
cenovú ponuku podávať samostatne na jednotlivé parcely,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemky p. C‐KN č. 1783/3 o výmere 13 m2, 1783/4 o výmere
9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7 o výmere 12 m2,
1783/8 o výmere 29 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11
o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, priamym predajom.

5. Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov, C‐KN, parcelné číslo 3036/108 o výmere 21
m2, 3036/109 o výmere 17 m2 a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemkov označených ako
diely č. 1, 6 a 7 o celkovej výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú k pozemku C‐KN parcelné
číslo 3036/62, v k.ú. Michalovce, určených Geometrickým plánom č. 36582972‐234/2009,
zo dňa 13. 4. 2010, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky C‐KN, parcelné číslo 3036/108 o výmere 21 m2, 3036/109 o výmere 17 m2
a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemky označené ako diely č. 1, 6 a 7 o celkovej
výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú k pozemku C‐KN parcelné číslo 3036/62,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 6 899,62 €,
 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, parcelné číslo 3036/108 o výmere 21
m2, 3036/109 o výmere 17 m2 a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemkoch označených
ako diely č. 1, 6 a 7 o celkovej výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú k pozemku C‐KN
parcelné číslo 3036/62, v k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.,
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorené pozemky C‐KN, parcelné číslo 3036/108
o výmere 21 m2, 3036/109 o výmere 17 m2 a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemky

označené ako diely č. 1, 6 a 7 o celkovej výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú
k pozemku C‐KN parcelné číslo 3036/62 priamym predajom.
6. Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku, C‐KN parcelné číslo 1251/4 o výmere
356 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 4/2014, zo dňa
15. 1. 2014, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN, parcelné číslo 1251/4 o výmere 356 m2,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku 17,09 €/m2, t.j. za celu výmeru 356 m2 spolu 6 084,04 €,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorenom pozemku C‐KN, parcelné číslo 1251/4 o výmere 356 m2,
v k.ú. Stráňany, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.,
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 1251/4 priamym predajom.
7. Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku, C‐KN parcelné číslo 5314/3 o výmere
592 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐
3/2014, zo dňa 3. 2. 2014, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1 000 € na číslo účtu
4204223001/5600 v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade
tvorí súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 1 000 €,

 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a cena ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
Do súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
8. Odpredaj pozemkov C‐KN, parcelné číslo 1730, zastavané plochy a nádvoria o výmere
195 m2, 1731, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1417 m2, 1736, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 253 m2, ktoré sú vedené na LV 5157 v k.ú. Stráňany pre Základnú
organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov 34‐81 IMRIČKY, za cenu zodpovedajúcu cene
v zmysle znaleckého posudku č. 18/2012, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
zachovania pôvodných zámerov pri zriaďovaní záhradkových osád, t.j. organizovanie,
zabezpečovanie a rozvíjanie záhradkárskej činnosti, uspokojovanie záujmov a potrieb
členov a vytvárania podmienok na aktívny odpočinok, ochranu poľnohospodárskeho
pôdneho fondu a jeho využitie najmä za účelom pestovania ovocia, zeleniny, viniča,
kvetín a ďalších rastlín.
9. Odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže:
 v garážovej lokalite na Ul. školskej, p. C‐KN č. 1335/40, vo výmere 21 m2, v k.ú.
Stráňany, pre Radovana Behajlu, bytom Ul. školská 1418/3, Michalovce, za cenu
3,3193 €/m2,
10. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené
Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok E‐KN, parcelné číslo 8193, o výmere 1103 m2, orná pôda,
 pozemok E‐KN p.č. 8194/2, o výmere 969 m2, orná pôda,
 pozemok C‐KN p.č. 3036/1, o výmere 29 918 m2, ostatné plochy, do výmery
250 m2,
 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené
Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok E‐KN p.č. 6390/2 o výmere 109 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 6389/1, orná pôda o výmere 24271 m2,
 v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené Správou
katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok C‐KN, 1251/2, zastavaná plocha o výmere 5 119 m2, do výmery 400 m2,
 pozemok C‐KN, parcelné číslo 1335/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 668
m2,
 pozemok C‐KN, parcelné číslo 768/5, záhrady o výmere 278 m2,
 pozemok C‐KN, parcelné číslo 768/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 621
m2, do výmery 100 m2,



pozemok C‐KN, parcelné číslo 820/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 141
m2, do výmery 50 m2.

11. Doplnenie uznesenia MsZ č. 266, zo dňa 23. 4. 2013 o:
“Geometrický plán číslo 14328810‐61/2013, zo dňa 18. 9. 2013, určuje a vymedzuje
zamieňané pozemky vo vlastníctve Mesta Michalovce:
 novovytvorený pozemok p. C‐KN č. 879/4, ostatné plochy o výmere 121 m2,
 pozemok p. C‐KN č. 881, ostatné plochy o výmere 894 m2.“
I. Predlžuje
 účinnosť uznesenia číslo 216, zo dňa 23. 11. 2004, bodu II/2, do 31. 12. 2016,
 účinnosť uznesenia číslo 52, zo dňa 24. 04. 2007, bodu I/1, do 31. 12. 2016.
II. R u š í u z n e s e n i a M s Z
 číslo 324, zo dňa 22.10.2013, v časti I/2, prvá odrážka,
 číslo 189 zo dňa 4.9.2012, bodov I/6, 7 a 8,
 číslo 204, zo dňa 23.10.2012, bod I/4,
 číslo 266, zo dňa 23.4.2013, bodu I/10,
 číslo 309, zo dňa 3.9.2013, bodu I/15,
 číslo 288, zo dňa 18.6.2013, bodu 2/2.1,
III. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1, 2,8, 9.
T: 2014
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 358

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1.

Berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

2. Schvaľuje
2.1 Vysokej škole zdravotníctva a soc. práce svätej Alžbety, Palackého 1, Bratislava, zámer
zhodnotiť nebytové priestory v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach
v zmysle predloženej projektovej a rozpočtovej dokumentácie a uznanie nákladov do
výšky 19 992,38 € vrátane DPH, ako nákladov z hľadiska Mesta, potrebných pre
zhodnotenie prenajatého majetku nad rámec bežných úprav a zmien potrebných pre
sprevádzkovanie nebytových priestorov a prispôsobenie pre stanovené účely, pri
dodržaní celého rozsahu zhodnotenia.
2.2

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

2.3

Valérii Palejovej, bytom Ul. M. R .Štefánika 32, Michalovce, investorovi a budúcemu
vlastníkovi kanalizačnej prípojky jej uloženie 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 5 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia,
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „Rodinný dom“ na parcele č. 1838/372
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.

2.4

spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava, investorovi a vlastníkovi
plynovej prípojky jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 1000/2 v k.ú. Topoľany
so záberom 7 m2, vrátane ochranného pásma 1 meter na obe strany od osi vedenia,
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci stavby pripojovacieho plynovodu rodinného domu stojaceho
na pozemku C‐KN parcelné číslo 344/1 v k.ú. Topoľany 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.

2.5

spoločnosti HEON s.r.o., Nám. osloboditeľov 1/940, Michalovce investorovi
a budúcemu vlastníkovi VN prípojky, jej uloženie na pozemkoch Mesta, vedených
Okresným úradom v Michalovciach, katastrálnym odborom, v katastri nehnuteľnosti
ako pozemky E‐KN p.č. 9526, 2643, 2642 a 2639 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca
67,70 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
„Rekonštrukcie tržnice – Michalovce“, Ul. obchodná, Michalovce, p.č. 1080/3, k.ú.
Michalovce 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 celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.

2.6

spoločnosti JMH INVEST, s.r.o. Michalovce, Nám. osloboditeľov 1, Michalovce,
investorovi a budúcemu vlastníkovi, plynovej prípojky, jej uloženie na pozemku Mesta,
vedenom Okresným úradom v Michalovciach, katastrálnym odborom, v katastri
nehnuteľnosti ako pozemok C‐KN p.č. 995 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 1,4 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
„MIRÓN – Polyfunkčná budova“, ktorá ma byť umiestnená na pozemku C‐KN, p.č.
993/1, k.ú. Michalovce s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (oplotenie) 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.

2.7

spoločnosti BONPRI s.r.o., Letná 245/15, Stropkov a Ing. Štefanovi Peštovi PŠP,
Vajanského č. 1, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom inžinierskych sietí
(kanalizácia, vodovod, plynovod, verejné osvetlenie), ich uloženie na pozemkoch
Mesta, vedených Okresným úradom v Michalovciach, katastrálnym odborom, v katastri
nehnuteľnosti ako pozemok E‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 2575/2, pozemky C‐KN p.č.
1246/2 a 1245/2, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 293 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „Michalovce – rodinné domy
pri štadióne“, ktoré majú byť umiestnené na pozemku C‐KN, p.č. 1247/1, k.ú.
Michalovce 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 celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.

2.8

spoločnosti ERFOLG s.r.o, Hlavná 686/114, Kráľovský Chlmec, investorovi a budúcemu
vlastníkovi plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ich uloženie na pozemkoch
Mesta, vedených Okresným úradom v Michalovciach, katastrálnym odborom, v katastri
nehnuteľnosti ako pozemky E‐KN p.č. 7351/2 a 9381/1 v k.ú. Michalovce (v celkovej
dĺžke cca 35,90 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 „ERFOLG ŠPEDÍCIA, Michalovce, Močarianska ulica“, ktorá
ma byť umiestnená na pozemkoch C‐KN, p.č. 5479/7 a 5479/10, k.ú. Michalovce s tým,
že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (miestna
komunikácia, 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 celom
jej pozdĺžnom i priečnom profile.

2.9

uzatvorenie zmluvy, ktorou Mestom zriadi v prospech spoločnosti SPP distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/B, Bratislava ,vecné bremeno pre uloženie distribučného plynovodu
na pozemkoch C‐KN, p.č. 3145/1, k.ú. Michalovce v rozsahu, ktorý bude určený
vyznačením na geometrickom pláne vypracovanom za týmto účelom.

3.

Splnomocňuje:
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov 2.1‐2.9
návrhu uznesenia.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 2. 2014

číslo: 359

K bodu: Návrh na udelenie titulu Čin roka 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Udeľuje
titul Čin roka 2013
jednotlivcom
Ing. Mikulášovi Čollákovi
PaedDr. Jane Kadilákovej
Mgr. Kataríne Karasovej
Ladislavovi Lechanovi st.
Františkovi Lukáčovi
Kristiánovi Onderovi
Mgr. Lenke Paľovej
Slavomírovi Pradovi
Mgr. Márii Schumerovej
Anette Vargovej

oblasť pedagogiky
oblasť kultúry
oblasť humanity
oblasť športu
oblasť športu
oblasť kultúry
oblasť školstva
oblasť športu
oblasť školstva
oblasť pedagogiky

kolektívom
družstvo žien HK Iuventa Michalovce
DSZ Pro Musica Michalovce

oblasť športu
oblasť kultúry

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

