MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 145

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej
rady Michalovce za obdobie: marec – apríl 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie:
marec – apríl 2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 146

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na VIII. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 21. 02. 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o riešení interpelácií poslancov predložených na VIII. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 21. 02. 2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 147

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 148

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ 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 nariadenia MsZ Michalovce č.139 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce,
so schválenými doplnkami.
2. u k l a d á
JUDr. Gabrielovi Doričovi, zástupcovi prednostu MsÚ,
Vydať VZN č. 139 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v Meste Michalovce.
Z: v texte
T: ihneď

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 149

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Michalovce
o pomenovaní okružných križovatiek

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 140 pomenovaní okružných križovatiek:
1. Michalovce okružná križovatka Ul. Štefánikova, Martina Rázusa, Saleziánov –
Okružná križovatka mladých umelcov
2. Michalovce okružná križovatka Ul. Štefánikova, Okružná, Jána Švermu ‐
Okružná križovatka západná
3. Michalovce okružná križovatka Ul. Jána Hollého, Moskovská, Okružná –
Okružná križovatka východná
4. Malá okružná križovatka Michalovce – Špitálska, Š. Kukuru, Saleziánov
Okružná križovatka saleziánov
5. Michalovce, križovatka na ceste II/582 ‐ Ul. Andreja Sládkoviča‐ Vinianska cesta –
Okružná križovatka zemplínska
6. Michalovce okružná križovatka na ceste I/50 Sobranecká cesta, Lastomírska –
Okružná križovatka lastomírska
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7. Michalovce okružná križovatka –II/582 Vinianska cesta, Partizánska –
Okružná križovatka šíravská

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 150

K bodu: Návrh na pomenovanie fontány na Námestí slobody

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
pomenovanie fontány nachádzajúcej sa na Námestí slobody pod názvom Dúhová fontána.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 151
K bodu: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Michalovce
‐ návrh riešenia
‐ návrh na doplnenie VZN č. 107/2008 o záväznej časti
Územného plánu mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) schvaľuje:
1. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Michalovce:
- lokalitu č. 02/1 – obvod „Mesto –Juh“
- lokalitu č. 02/2 – obvod „Vrbovec“
- lokalita č. 02/5 – obvod „Topoľany – Za dráhou“
- lokalita č. 02/6 – obvod „Sídlisko – Západ“
- lokalita č. 02/7 – obvod „Široké II.“
2. Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej časti
Územného plánu mesta Michalovce takto:
§ 1 Účel nariadenia
Prvý odstavec textu sa dopĺňa o text:
...a Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Michalovce, schválených uznesením Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach č. 151, zo dňa 24. 4. 2012.
§ 3 bod 1. 5. Funkčné plochy záväzné na území
Bod 1. 5. 2. sa mení a bude znieť nasledovne:
1. 5. 2. mimo hranice zastavaného územia mesta podľa Zmien a doplnkov č. 1 a 2 sú záväzné podľa
funkcií uvedených vo výkresoch:
Bod 1. 5. 2. sa dopĺňa o body:
1. 5. 2. 3. lokalita č. 02/2 ‐ mimo hraníc zastavaného územia mesta sú záväzné podľa funkcií
uvedených vo výkrese č. 03/2 rozšírenie plôch obvodu smerom východným pre
výstavbu formou rodinných domov v obvode „Vrbovec“ (ÚRD).
1. 5. 2. 4. lokalita č. 02/5 ‐ mimo hraníc zastavaného územia mesta sú záväzné podľa funkcií
uvedených vo výkrese č. 03/5 rozšírenie plôch obvodu smerom severným pre výstavbu
občianskej vybavenosti v obvode „Topoľany – Za dráhou“ (ÚOV).
1. 5. 2. 5. lokalita č. 02/ 7 ‐ mimo hraníc zastavaného územia mesta sú záväzné podľa funkcií
uvedených vo výkrese č. 03/1,7 rozšírenie plôch smerom južným a juhovýchodným pre
výstavbu trasy diaľničného privádzača variant „C“ v obvode „Široké II“ (ÚTV).
§ 6 bod 4. Zásady a regulatívy umiestnenia a rozvoja zariadení občianskeho vybavenia
a cestovného ruchu
Bod 4. 1. sa mení a bude znieť nasledovne:
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4. 1. Chrániť územie pre výstavbu zariadení občianskeho vybavenia podľa znázornenia vo výkrese
č. 3; 03/1,7; 03/5; 03/6 Komplexné urbanistické riešenie (m 1:5 000).
§ 9 bod 7. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania
prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability
vrátane plôch zelene
Bod 7. 8 sa mení a bude znieť nasledovne:
7. 8. Chrániť a zveľaďovať plochy verejnej zelene, najmä verejné parky, cintoríny, lesopark Hrádok
a lesný komplex Biela hora.
§ 12 bod 10. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území.
Bod 10. 2. 1. 2. sa dopĺňa a bude znieť nasledovne:
10. 2. 1. 2. Vodná nádrž Zemplínska šírava – Chránený areál Zemplínska šírava.
§ 13 bod 11. Plochy pre verejnoprospešné stavby, asanáciu a pre chránené časti krajiny.
Bod 11. 1. 2. sa mení a bude znieť nasledovne:
11. 1. 2. Diaľnica D 1 Košice – št. hr. Ukrajina a jej súvisiace objekty podľa znázornenia vo výkrese č.
03/ 1,7 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (m 1:5 000).
§ 15 Verejnoprospešné stavby
Bod 13. A. 5. sa mení a bude znieť nasledovne:
13. A. 5. Nový mestský cintorín a dom smútku – Biela hora.
Bod 13. B. 2. Napojenie diaľničného privádzača v priestore ulíc Továrenskej a Sobraneckej cesty sa
dopĺňa o bod:
13. B. 2. 1. Diaľničný privádzač variant „C“ v zmysle záverečného stanoviska vydaného MŽP SR
č. 1601/2010‐3,4/ml, zo dňa 7. 6. 2011.

B) neschvaľuje
lokalitu č. 02/4 – obvod „Biela hora – Stráňany.
C) ukladá:
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Michalovce
a vyhlásenie doplnku Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej
časti Územného plánu mesta Michalovce.
Z: Ing. Anna Mrázová
T: do 3 mesiacov od schválenia

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 152

K bodu: Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) B e r i e n a v e d o m i e :
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta
B) S c h v a ľ u j e :
1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2011
a
‐ celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2011 bez výhrad
‐ celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2011 s výhradou
2. vysporiadanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií vo výške
3 273 617 €
3. rozdelenie 1 357 783 € do fondov takto:
a) do fondu ochrany psov
(50 % z dane za psa)
b) do fondu pešej zóny
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
c) do FRB
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)
d) do rezervného fondu

11 438 €

1 858 €

16 451 €

1 328 036 €
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C) U k l a d á :
Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca finančného odboru
T: 30. 6. 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 153

K bodu:

Výročná správa o činnosti TaZS mesta Michalovce
za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
výročnú správu o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2011
2. S c h v a ľ u j e :
Výsledok hospodárenia TaZS za rok 2011
‐ z hlavnej činnosti vo výške
‐ z podnikateľskej činnosti vo výške

‐
+

5 057 €
124 707 €
129 764 €

3. U k l a d á :
‐ stratu z hlavnej činnosti vo výške 124 707 € vysporiadať zo zisku podnikateľskej
činnosti.
‐ zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 129 764 € zúčtovať v súlade s účtovnými
postupmi na účet 428 ‐ Nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
T: do 30. júna 2012
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 154

K bodu: Výročná správa o činnosti MsKS Michalovce za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
výročnú správu MsKS Michalovce za rok 2011
2. S c h v a ľ u j e
prídel kladného výsledku hospodárenia vo výške 1 461,27 € do rezervného fondu.
3. U k l a d á :
Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 1 461,27,‐€ do rezervného fondu.
T: máj 2012
Z: PhDr. Milada Tomková, riad. MsKS

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 155

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. l

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2012 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
1.
2.
3.
4.

bežné príjmy sa zvyšujú z 21 188 342 € na 21 335 349 €, zvýšenie o 147 007 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 20 095 831 € na 20 226 930 €, zvýšenie o 131 099 €
kapitálové príjmy sa znižujú zo 7 485 242 € na 7 266 218 €, zníženie 219 024 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú z 11 979 956 € na 12 572 744 €, zvýšenie
o 592 788 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 4 842 203 € na 5 512 107 € , zvýšenie
o 669 904 €
6. finančné operácie – výdavkové sa znižujú z 1 440 000 € na 1 314 000 €, zníženie
o 126 000 €

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 156

K bodu: Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2012
‐ Kapitálový transfer zo ŠR vo výške
‐ Kapitálový transfer z obce vo výške
‐ Kapitálové transfery vo výške
‐ Kapitálové výdavky vo výške

32 500 €
72 008 €
104 508 €
104 508 €
T: máj 2012ň
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 157

K bodu: Majetkoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. S c h v a ľ u j e :
1. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených
pozemkov p.C‐KN č. 1837/257 a p.C‐KN č. 1837/258 v k.ú. Michalovce,
ktoré vznikli určením geometrického plánu č. 36582972‐214/2011,
v nasledovnom znení:
‐ minimálna kúpna cena 11,77 €/m2
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na príslušný pozemok
‐ účastník súťaže sa v návrhu kúpnej zmluvy zaviaže, že súhlasí s predkupným
právom pre Mesto Michalovce v prípade predaja alebo iného scudzenia
predmetu predaja za cenu, za ktorú ho účastník súťaže nadobudne od
predávajúceho, počas doby 15 rokov
‐ účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy deklaruje, že uskutoční úhradu kúpnej ceny
naraz, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského
zastupiteľstva
‐ účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že predmet kúpy pozná, berie ho na
vedomie a v takom stave ho kupuje
‐ náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu znáša úspešný uchádzač
OVS (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný geometrický plán bude
tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy a účel využitia za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
V prípade neúplnosti súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže,
bude návrh vyradený z obchodnej verejnej súťaže.
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a súťaž
zrušiť
2. neuplatniť si predkupné právo Mesta Michalovce podľa ust. § 140 a ust.
§ 602 a nasl. Občianskeho zákonníka na nehnuteľnosti: stavbu č. súp. 1885 (obchodné
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priestory) v k.ú. Michalovce, vedenú na LV č. 6617, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
111/10000 k celku a na pozemky p.C‐KN č. 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984,
2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993 v k.ú. Michalovce, ktoré sú vedené na
LV č. 7331, v spoluvlastníckom podiele 111/10000 k celku, od ich vlastníka spoločnosti LÍDL
MUSIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, za kúpnu cenu spolu vo
výške 15 000 €.
3. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov (vrátane podielov na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu) a spoluvlastníckych podielov
k pozemku, v bytovom dome „I“ č. súp. 1884 nachádzajúcom sa na parcele p.C‐KN č. 2970,
vedenom na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, pre nasledovné byty, v nasledovnom znení:
Skupina bytov vchodu č. 1:
Číslo vchodu

Číslo bytu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Podlahová plocha Podiel priestoru
bytu (m2)
na spol. čast.
a zariad. domu

54,17
53,48
54,67
54,17
53,48
54,67
54,17
53,48
54,67
54,17
53,48
54,67

5417/129856
5348/129856
5467/129856
5417/129856
5348/129856
5467/129856
5417/129856
5348/129856
5467/129856
5417/129856
5348/129856
5467/129856

Cena bytu podľa
znal. posudku,
vrát. pozemku

8 606,92
8 497,33
8 686,49
8 606,92
8 497,33
8 686,49
8 606,92
8 497,33
8 686,49
8 606,92
8 497,33
8 686,49

Skupina bytov vchodu č. 3:
Číslo vchodu

Číslo bytu

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Podlahová plocha Podiel priestoru
na spol. čast.
bytu (m2)
a zariad. domu

54,17
53,48
54,67
54,17
53,48
54,67
54,17
53,48
54,67
54,17
53,48
54,67
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5417/129856
5348/129856
5467/129856
5417/129856
5348/129856
5467/129856
5417/129856
5348/129856
5467/129856
5417/129856
5348/129856
5467/129856

Cena bytu podľa
znal. posudku,
vrát. pozemku

8 606,92
8 497,33
8 686,49
8 606,92
8 497,33
8 686,49
8 606,92
8 497,33
8 686,49
8 606,92
8 497,33
8 686,49

‐ záujemca predloží návrh kúpnej zmluvy na byt a príslušný podiel k pozemku,
‐ najnižšia ponúkaná cena bytu a podielu k pozemku je cena určená
podľa znaleckého posudku,
‐ obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť občania s trvalým pobytom v meste
Michalovce alebo občania, ktorí majú pracovný pomer resp. výkon práce v meste
Michalovce na dobu neurčitú,
‐ záujemca musí deklarovať, že nemá podlžnosti voči Mestu Michalovce, vrátane jeho
organizácií, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
‐ záujemca sa v kúpnej zmluve zaviaže k pristúpeniu k spoločenstvu vlastníkov bytov, ktoré
sú povinní noví vlastníci bytov vytvoriť, za účelom opravy a rekonštrukcie bytového domu,
‐ prihláška do OVS musí obsahovať:
‐ návrh kúpnej zmluvy k bytu, o ktorý má záujem
‐ identifikácia prihláseného (meno a priezvisko, rodený, rodená, dátum
narodenia, rodné číslo)
‐ uvedenie trvalého pobytu
‐ čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že má trvalý pobyt v meste
Michalovce najmenej jeden rok
‐ čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že uchádzač má pracovný
pomer v meste Michalovce na dobu neurčitú,
‐ čestné vyhlásenie, že nemá podlžnosti voči Mestu Michalovce, vrátane
jeho organizácií
‐ kópiu potvrdenia o úhrade fin. zábezpeky z príslušnej bankovej inštitúcie,
‐ záujemca je povinný uhradiť finančnú zábezpeku vo výške 1 500 € na bankový účet
vyhlasovateľa súťaže: 4204223001/5600 a kópiu potvrdenia o úhrade predložiť spolu
s ponukou,
‐ úspešnému účastníkovi OVS sa finančná zábezpeka započíta oproti kúpnej cene.
V prípade, že úspešný uchádzač neuzatvorí zmluvu a neuhradí kúpnu cenu najneskôr
do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti príslušného uznesenia mestského
zastupiteľstva, zábezpeka prepadá v prospech Mesta Michalovce,
‐ záujemca môže nadobudnúť iba jeden byt,
‐ vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak sa neodpredá 100 % bytov,
‐ vyhlasovateľ súťaže podá návrh na zápis do katastra nehnuteľnosti po zaplatení kúpnej
ceny a predložení zmluvy o budúcej zmluve o vytvorení spoločenstva vlastníkov bytu,
po odpredaji 100 % počtu bytov,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy až do podania
návrhu na vklad, pokiaľ záujemca nesplní podmienky zmluvy,
‐ vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov vyzvať uchádzača
na jeho doplnenie,
‐ vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto OVS,
‐ v prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov
na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa
vo vyhodnotení OVS umiestnil ako ďalší v poradí,
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade,
že bude viac rovnakých cenových ponúk na jeden z bytov:
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‐ prednosť má existujúci nájomca, ak nemá dlhy voči Mestu a jeho organizáciám
‐ prednosť má uchádzač, ktorý má zložitejšie sociálne pomery, čo posúdi príslušná
komisia
‐ v prípade neúplnosti súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa
súťaže, vyhlasovateľ má právo návrh vyradiť z obchodnej verejnej súťaže,
‐ kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy
na webovej stránke Mesta,
‐ vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé alebo všetky ponuky a ukončiť
obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu.
3. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby č. súp. 984, (autoservis Okružná), postavenej na
parcele p.č. 4662, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad),
postavenej na parcele p.č. 4663, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp.
(dielne), postavenej na parcele p.č. 4664/5, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemku 4662, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 289 m2, vedenom na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, pozemku 4663, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 92 m2,
vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4664/5, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 216 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, a novovytvoreného
pozemku p.C‐KN č. 4664/1, zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 4210 m2, v k.ú.
Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia GP č. 35024780‐13/2012, spolu s vonkajšími
úpravami a oplotením areálu, v nasledovnom znení:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
‐ v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávané stavby
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
‐ účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy spôsob a termín úhrady kúpnej ceny,
‐ predávajúci podá návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností po úhrade
celej kúpnej ceny,
‐ vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do termínu
schváleného mestským zastupiteľstvom,
‐ účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaného pozemku 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 10 000 € 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 10 000 €,
‐ ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
10 000 € sa mu nevracia,
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‐ úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom,
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh vyradený
z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
zrušiť súťaž,
5. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby bez č. súp. (umyvárka), postavenej na parcele p.č.
4661, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4661, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 200 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a novovytvoreného
pozemku p.C‐KN č. 4664/7, zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 123 m2 v k.ú.
Michalovce, v nasledovnom znení:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
‐ v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu a osobitne
kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
‐ účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy spôsob a termín úhrady kúpnej ceny,
‐ predávajúci podá návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti po úhrade celej
kúpnej ceny,
‐ vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do
termínu schváleného mestským zastupiteľstvom,
‐ účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
‐ záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu blízke
osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, členom,
štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu Michalovce vrátane
jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu
v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho
návrh nebude zaradený do OVS,
‐ záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 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,
‐ úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
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súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh vyradený
z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
zrušiť súťaž.
6. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na
parcele p.č. 4950, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa),
postavenej na parcele p.č. 4949, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp.
(vrátnica), postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby
bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948,
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 1 372 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č.
4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m2,
vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4952, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č.
4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 119 m2,
vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4948, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a pozemku p.C‐KN č.
4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu, v nasledovnom znení:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
‐ v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávané stavby
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
‐ účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy spôsob a termín úhrady kúpnej
ceny,
‐ predávajúci podá návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti po úhrade
celej kúpnej ceny,
‐ vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do
termínu schváleného mestským zastupiteľstvom,
‐ účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
‐ záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani
jemu blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
‐ záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 20 000 € na číslo účtu
4204223001/5600 v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade
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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 20 000 €,
‐ ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
20 000 € sa mu nevracia,
‐ úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh vyradený
z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
7. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby č. súp. 1919 (budova Mestskej polície Michalovce),
postavenej na parcele p.č. 984, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č.
984, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 274 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 985/1, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 203 m2,
vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, v nasledovnom znení:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
‐ v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
‐ účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy spôsob a termín úhrady kúpnej
ceny,
‐ predávajúci podá návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti po úhrade celej
kúpnej ceny,
‐ vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do
termínu schváleného mestským zastupiteľstvom,
‐ účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaného pozemku existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
‐ záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
‐ záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 5 000 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu,
na ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný.
Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 5 000 €,
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‐ ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
5 000 € sa mu nevracia,
‐ úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh vyradený
z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
zrušiť súťaž.
8. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti ‐ pozemku p.C‐KN
č. 985/2, záhrady o celkovej výmere 174 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
v nasledovnom znení:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
‐ v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávaný pozemok,
‐ účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy spôsob a termín úhrady kúpnej ceny,
‐ predávajúci podá návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti po úhrade
celej kúpnej ceny,
‐ vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do
termínu schváleného mestským zastupiteľstvom,
‐ účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaného pozemku 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 500 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote
500 €,
‐ ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
500 € sa mu nevracia,
- úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh vyradený
z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
zrušiť súťaž.
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9. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), postavenej
na parcele p.č. 3267/24, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č.
3267/18, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 316 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 3267/24, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 835 m2,
vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 3267/28, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 2 378 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu, v nasledovnom znení:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
‐ v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
‐ 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 10 000 € 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 10 000 €,
- ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
10 000 € sa mu nevracia,
- úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom
- rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh vyradený
z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
zrušiť súťaž.

10. víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku p.C‐KN
č. 1290/9 v k.ú. Stráňany, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 22 m2, ktorý
vznikol určením geometrického plánu č. 36582972‐211/2011, PhDr. Mareka Fedora,
bytom Školská 1418/3, 071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet
predaja vo výške 594 €.
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11. zaradenie nehnuteľností:
A) pozemok p.E‐KN č. 9596/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4 508 m2,
vedený na LV č. 5807 v k.ú. Vrbovec, do výmery 300m2, ktorý sa nachádza na Ul.
užhorodskej
B) pozemok p.E‐KN č. 3116, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 197 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany, pozemok p.E‐KN č. 3117, zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 32 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany, pozemok
p.E‐KN č. 3118, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 165 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Stráňany, ktoré sa nachádzajú na Ul. Fidlikovej.
C) NN rozvody k stavbe Zlatý býk s príslušenstvom, nachádzajúce sa na Ul. kpt. Nálepku.
do zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.

II. S p l n o m o c ň u j e:
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmluvy v bode I/ 10 .
Z: Viliam Zahorčák
T: 24. 06. 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 158

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
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v pavilóne telocvične Základnej
školy na Ul. Krymskej č. 5 v Michalovciach, o výmere 42 m2, pre MC Drobec, v súlade
so stanoviskom školy, za účelom prevádzkovania herne pre detí, v cene 0,04
€/m2/rok, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu
vytvorenia podmienok pre činnosť materského centra.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 159

K bodu: Delegovanie členov do orgánov Zemplínskej oblastnej
organizácie cestovného ruchu a schválenie členského
príspevku na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e :
a) za člena Predstavenstva ZOOCR primátora mesta pána Viliama Zahorčáka
b) za člena Dozornej rady ZOOCR prednostu MsÚ Ing. Zdenka Vasiľa
c) členský príspevok do ZOOCR vo výške 1 000 € na rok 2012
2. U k l a d á :
a) Vedúcej organizačného odboru Mgr. Natálii Slaninkovej informovať orgány ZOOCR
o návrhu členov do orgánov ZOOCR za Mesto Michalovce.
T: do 15 dní
Z: v texte
b) Vedúcej finančného odboru Ing. Oľge Bereznaninovej uhradiť členský príspevok
ZOOCR vo výške 1 000 € v termíne schválenom zakladateľskou zmluvou ZOOCR
T: v texte
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 160

K bodu:

Návrh na vstup Mesta Michalovce do Občianskeho
združenia Handball club winLAND Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
vstup Mesta Michalovce do OZ Handball club winLAND Michalovce
2. O d p o r ú č a
primátorovi mesta:
‐ požiadať o vstup do Občianskeho združenia Handball club winLAND Michalovce
-

podpísať dohodu o členstve s tým, že členské je dobrovoľné a to vo výške schválenej
každoročne MsZ a že OZ Handball club winLAND Michalovce bude akceptovať návrh
MsZ na člena zastupujúceho Mesto v jeho správnej rade
Z: v texte
T: 30. 6. 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 24. 4. 2012
číslo: 161

K bodu: Návrh na schválenie čestného názvu pre Základnú školu,
Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. s c h v a ľ u j e
iniciatívu vedenia Základnej školy, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce na zapožičanie
čestného názvu pre základnú školu
2. u k l a d á
vedúcej odboru školstva, kultúry a športu:
Vykonať všetky predpísané kroky, na základe ktorých Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky zapožičia Základnej škole, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce čestný názov
„Základná škola Teodora Jozefa Moussona“.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján PAĽOVČÍK
2. MUDr. Tibor PRUNYI

