Zápisnica
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré
sa uskutočnilo dňa 19. apríla 2011 (utorok( o 10.00 hod. v malej
zasadačke MsKS v Michalovciach
__________________________________________________________

Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

1. O t v o r e n i e
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadenie a v znení
neskorších predpisov III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach otvoril a
viedol Viliam ZAHORČÁK, primátor mesta.
V úvode rokovania MsZ primátor privítal poslancov, ďalej prednostu mestského
úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu mestského úradu JUDr. Doriča, hlavnú kontrolórku
Ing. Bobovníkovú, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zástupcu
náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich zamestnancov mestského úradu,
zástupcov médií a ostatných prítomných.
Konštatoval, že na III. zasadnutí MsZ je prítomných 21 poslancov (stav na
začiatku rokovania), t. z., že mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Zároveň
informoval, že z tohoto zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Ján Eštok. Ostatní
poslanci prišli v priebehu rokovania.
V rámci organizačných záležitostí primátor navrhol obedňajšiu prestávku o 13.00
hodine, resp. po skončení rokovania MsZ.
PROGRAM:
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák konštatoval, že návrh programu rokovania MsZ majú
poslanci uvedený na písomnej pozvánke, ktorú poslanci obdržali spolu o statnými
písomnými materiálmi na rokovanie tohto MsZ. (Písomná pozvánka na III. zasadnutie
MsZ je doložená k zápisnici ako príloha č. 2). Poprosil poslancov, aby sa k návrhu
programu rokovania MsZ vyjadrili.
Primátor mesta prv, než dal poslancom k tomu priestor, predložil svoj návrh na
doplnenie programu rokovania, pričom poznamenal, že podľa jeho názoru ide o veľmi
závažný bod. „Včera sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, ktoré prijalo závery aj smerom k našej Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru,
a teda by som chcel informovať o záveroch zastupiteľstva vo vzťahu k našej NsP Štefana
Kukuru.“
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Tento doplňujúci bod navrhol zaradiť do programu III. zasadnutia MsZ ako bod 22 s tým,
že nasledujúce body, t.j. interpelácia, diskusia a záver by sa prečíslovali.
Keďže poslanci k navrhovanému programu rokovania MsZ nepredložili žiadne
doplnky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať o tom, aby program rokovania
MsZ bol doplnený o bod „Informácia z rokovania Košického samosprávneho kraja o dočasnom prevode akcií Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. na
Vranovskú investičnú s.r.o.“ a aby bol tento bod zaradený ako bod č. 22.
Hlasovanie o doplnení programu o navrhovaný bod a jeho zaradení ako bod č. 22:
(hlasovanie č. 1)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatovala, že tento návrh bol schválený.
Ďalej primátor mesta dal hlasovať o celom programe, vrátane doplnku:
(hlasovanie č. 2)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že program rokovania III. zasadnutia MsZ bol schválený.
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania III. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach primátor určil poslancov:
1. MUDr. Františka Farkaša
2. Bc. Stanislava Gaľu
Zároveň informoval MsZ, že informátorom z rokovania MsR, ktoré sa uskutočnilo 15.
marca 2011, je pán poslanec MUDr. Pavol Kuchta a informátorom zo zasadnutia MsR,
ktoré sa uskutočnilo 5. apríla 2011, je pán poslanec Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
- Obidvaja poslanci, po vyzvaní primátorom mesta, zaujali miesto za predsedníckym
stolom.

BOD č. 2:
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej
komisie pracovali poslanci:
- PhDr. Jana Cibereová
- MUDr. Pavol Hirjak
- MUDr. Ján Paľovčík
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej komisie
v zmysle ním predloženého návrhu:
(hlasovanie č. 3)
za 19, proti. , hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola zvolená v zložení: PhDr. Cibereová,
MUDr. Farkaš a MUDr. Paľovčík.
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BOD č. 2:
Správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie:
marec – apríl 2011
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Správu predkladal p. Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Pri uvedení tejto správy na rokovaní MsZ primátor poznamenal, že viacero z bodov, ktoré
prerokovala mestská rada, sú aj v programe tohoto rokovania MsZ.
Rozprava:
- k predmetnej správe neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie PhDr. Jana Cibereová,
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: marec – apríl 2011.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 4)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 3
Správa o riešení interpelácií predložených poslancami na II. zasadnutí
MsZ Michalovce dňa 22. februára 2011
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Správu predkladal p. Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Pri uvedení tejto správy na rokovaní MsZ informoval, že poslanci dostali na svoje
pripomienky písomné odpovede.
Rozprava:
- k predmetnej správe neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie PhDr. Jana Cibereová,
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o riešení interpelácií poslancov predložených na II. zasadnutí mestského
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 22. 02. 2011.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 5)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 5:
Správa o výsledkoch kontroly
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Správu o výsledkoch kontroly predkladala bola Ing. Marta Bobovníková, hlavná
kontrolórka.
Pri uvedení správy na rokovaní MsZ informovala, že od posledného zasadnutia MsZ
útvar hlavnej kontrolórky ukončil a prerokoval 4 kontroly, a to:
1. Kontrolu dodávateľských zmluvných vzťahov v TaZS mesta Michalovce,
so zameraním na:
- evidenciu dodávateľských zmluvných vzťahov
- dodržiavanie procesu verejného obstarávania
- poskytovanie prac, tovarov a služieb externými dodávateľmi na prevádzke „miestne
komunikácie“ v náväznosti na rozpočet r. 2010 a príspevok zriaďovateľa.
2. Kontrolu dodávateľských zmluvných vzťahov a kontrolu čerpania kapitálových
výdavkov na MsÚ Michalovce, ktorá bola zameraná na:
- evidenciu dodávateľských zmluvných vzťahov na MsÚ Michalovce
- evidenciu dodávateľských zmluvných vzťahov na odbore výstavby
- zmluvné vzťahy na projektovú dokumentáciu, realizáciu nových stavieb, rekonštrukciu
a modernizáciu majetku v náväznosti na rozpočet Mesta Michalovce r. 2010.
3. Kontrolu kapitálových príjmov a hospodárenie s majetkom Mesta Michalovce,
ktorá bola zameraná na kontrolu kapitálových príjmov v náväznosti na plnenie rozpočtu
a uznesenia MsZ.
4. Evidencia, správa, poistenie, prírastku, úbytky, škody na majetku Mesta
Michalovce v TaZS mesta Michalovce
Táto kontrola bola zameraná na:
- inventarizáciu majetku Mesta Michalovce za r. 2010 v TaZS mesta Michalovce
- evidenciu prírastkov a úbytkov majetku za rok 2010
- škody na majetku mesta a ich vysporiadanie, poistenie majetku.
Konštatovala, že závery všetkých štyroch kontrol poslanci majú uvedené v písomnej
podobe a že všetky boli prerokované na úrovni vedenia s tým, že kontrolovaný subjekt
prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.“
Rozprava:
- k predmetnej správe neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
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NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie PhDr. Jana Cibereová,
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 6)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6:
Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2010
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Materiál „Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2010“ predkladala Ing. Oľga
Bereznaninová, vedúca finančného odboru MsÚ.
Pri jeho uvedení na rokovaní MsZ vedúca odboru konštatovala: „V roku 2010 bolo
celkové hospodárenie mesta ovplyvnené poklesom ekonomiky z dôvodu pokračujúcej
hospodárskej krízy, čo sa prejavilo predovšetkým znížením príjmov z podielových daní.
Výška týchto podielových daní sa oproti prognóze zo začiatku roka znížila o 800 000 €.
V priebehu roka došlo na základe rozhodnutia ministerstva financií aj k poskytnutiu
účelových dotácií z tohto dôvodu vo výške 517 000 €. Aj napriek tejto situácii vo vývoji
príjmov, keď mesto bolo nútené prijímať vnútorné opatrenia a vstupovať do rozpočtu, bol
dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 1168 000 €, v kapitálovom rozpočte bol
dosiahnutý schodok vo výške 2 914 000 €. Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli
dosiahnuté v celkovej výške 25 074 000 €, čo predstavuje 97%-né plnenie voči
upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške
26 820 000 €, čo predstavuje 85%-né čerpanie upravenému rozpočtu. Schodok rozpočtu vo
výške 1 745 967 € bol krytý z príjmových finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu.
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zostatok príjmových finančných operácií vo
výške 1 746 000 € je navrhnutý na rozdelenie do fondov.
Záverečný účet mesta je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, čo
do obsahu a stanovenej štruktúry. Pred schválením bol zverejnený na úradnej tabuli.
Zároveň bol vykonaný audit účtovnej závierky, ako aj k rozpočtovému hospodáreniu.“
p. Viliam Zahorčák:
Podotkol, že súčasťou predloženej správy je aj správa nezvislého audítora, stanovisko
hlavnej kontrolórky a stanovisko finančnej komisie, že k tomuto materiálu sa vyjadrila aj
mestská rada, ktorá odporúča zastupiteľstvu, aby schválilo tento bod programu bez výhrad.
Rozprava:
- k záverečnému účtu mesta za rok 2010 neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani
iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
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Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v znení:
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 rok 2010
a celoročné hospodárenie Mesta Michalovce za rok 2010 bez výhrad
2. vysporiadanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií
vo výške 1 745 967 €
3. rozdelenie 1 188 776 € do fondov takto:
a) do fondu ochrany psov
10 235 €
(50 % z dane za psa)
b) do fondu pešej zóny
2 434 €
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
c) do FRB
26 074 €
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)
d) do rezervného fondu
1 150 033 €
C) U k l a d á :
Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca finančného odboru
T: 30. 6. 2011
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 7)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7:
Výročná správa o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2010
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Materiál „Výročná správa o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2010“ predkladal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS.
Pri uvedení tohto materiálu na rokovaní MsZ Ing. Oleár konštatoval:„Na základe plánu
práce predkladáme výročnú správu príspevkovej organizácie TaZS mesta Michalovce za
rok 2010, v ktorej sú premietnuté výsledky hospodárenia a chodu organizácie
v kalendárnom roku.“
p. Viliam Zahorčák:
Podotkol, že súčasťou tejto správy je stanovisko finančnej komisie.
Rozprava:
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- k predmetnej správe neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v znení:
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 2010
2. S c h v a ľ u j e :
Výsledok hospodárenia za rok 2010
- z hlavnej činnosti vo výške
- z podnikateľskej činnosti vo výške

- 753,30 €
+ 42 970,28 €

3. U k l a d á :
- Stratu z hlavnej činnosti vo výške 753,30 € vysporiadať zo zisku podnikateľskej
činnosti.
- Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 42 970,28 € zúčtovať v súlade s účtovnými
postupmi na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia.
T: do 30. júna 2011
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Hlasovanie o uznesení.
(hlasovanie č. 8)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8:
Výročná správa o činnosti MsKS Michalovce za rok 2010
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS.
Pri uvedení tejto správy na rokovaní MsZ riaditeľka MsKS konštatovala, že mestské
kultúrneho stredisko v roku 2010 svoju kultúrno-osvetovú a ekonomicko-prevádzkovú
činnosť zabezpečovalo na základe schváleného rozpočtu na rok 2010, platných účtovných
zásad a zásad o hospodárení s majetkom mesta tak, aby výsledok hospodárenia bol čo
najlepší. „Rozpočet MsKS na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný rozpočet a ten sme
dosiahli s kladným výsledkom hospodárenia +115,10 €. Súčasťou tejto správy je aj správa
nezávislého audítora a stanovisko finančnej komisie.“
Rozprava:
MUDr. František Zitrický:
Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení hostia, v podstate táto správa hovorí
o priaznivom výsledku hospodárenia, čo ma teší. Čiže využívam túto príležitosť a chcel by
som poprosiť p. riaditeľku do budúcnosti, keby uvažovala o nejakej rezerve na sanáciu
priestorov polikliniky. Teraz mám na mysli aspoň tú základnú maľbu tých spoločných
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priestorov, lebo tam pri výťahu to už vyzerá naozaj neúnosne a už možno aj hygienik by
mal do toho čo hovoriť. To je jedna pripomienka.
Druhá vec je možno skôr na interpeláciu: Aj viacerí pacienti sa vyjadrili k tomu, že tá
nájazdová plošina, ktorá je na prízemí pred ortopedickou ambulanciou, ten nájazd nie je
vyhovujúci pre mamičky s deťmi a imobilných pacientov - v podstate porovnávali nájazd
vstupu do kasky (MsKS), tento sa javí oveľa výhodnejší ako tamten nájazd. Takže možno
s použitím nie veľkých finančných prostriedkov by sa tento nájazd dal upraviť tak, aby
pacienti boli spokojní.“
p. Viliam Zahorčák:
Poďakoval poslancovi MUDr. Zitrickému za pripomienky, resp. návrhy, zároveň ho
ubezpečil: „Určite sa nimi budeme aj na úrovni MsKS, aj na úrovni mesta zaoberať.“
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
výročnú správu o činnosti MsKS Michalovce za rok 2010.
2. Schvaľuje
prídel kladného výsledku hospodárenia vo výške 115,10 € do rezervného fondu.
3. Ukladá:
Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 115,10 € do rezervného fondu.
T: máj 2011
Z: PhDr. Milada Tomková,
riaditeľka MsKS
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 9)
za: 23, proti: 0, hlasovania zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9:
Rozpočtové opatrenie č. 1
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák
v úvode tohto bodu poznamenal: Po vyhodnotení záverečného účtu a prehodnotení
ďalšieho smerovania v tomto roku predkladáme prvé rozpočtové opatrenie.
Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru MsÚ.
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Pri jeho uvedení na rokovaní MsZ konštatovala:„V zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách a po schválení záverečného účtu, ako už povedal pán primátor, mesto pristupuje
k prvej zmene rozpočtu týmto rozpočtovým opatrením. K zmene dochádza jednak
v bežnom a kapitálovom rozpočte, ako aj vo finančných operáciách. Bežné a kapitálové
príjmy sú predložené vo výške 29,2 mil. €, bežné a kapitálové výdavky sú vo výške 35,3
mil. €. Schodok vo výške 6,1 mil. € je krytý rozdielom finančných operácií. Takže
rozpočet mesta je predložený ako vyrovnaný.
Zmeny na jednotlivých rozpočtových položkách máte vysvetlené v textovej časti. Sú to
predovšetkým prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, prostriedky
z európskych fondov a aktivity zazmluvnené a neukončené v roku 2010, ako aj sú riešené
aj ďalšie potreby mesta. Zmeny sú premietnuté aj do programovej štruktúry.“
p. Viliam Zahorčák:
Podotkol, že k tomuto RO č. 1 je aj stanovisko hlavnej kontrolórky a stanovisko finančnej
komisie, ktoré sú súčasťou tohto materiálu.
Rozprava:
Ing. Michal Stričík, PhD.:
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, milí hostia!
Máme pred sebou prvý vážnejší dokument, ktorý svojím spôsobom upravuje
rozpočet, ktorý bol schválený ešte v roku 2010. Ja si dovolím konštatovať za finančnú
komisiu, že po prejednaní tohto materiálu môžem konštatovať, že mesto Michalovce ide
dobrým smerom a v akciách, ktoré začalo v predchádzajúcom období, chystá sa
pokračovať aj v tom nasledujúcom období.
A v roku 2011 taký najvážnejší bod, ktorý súvisí s týmto dokumentom, je možnosť,
alebo dá sa povedať schválenie možnosti čerpania úveru vo výške 2 350 000 €, kde je
dôležité si uvedomiť, že napriek tomu, že ak by mesto čerpalo tento úver, neprekročí
zákonom stanovené limity, ktoré sú, takže celková suma dlhu mesta neprekročí 60 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Pritom, ak by mesto
čerpalo tieto finančné prostriedky, bola by úverová zaťaženosť mesta menej ako 30 %.
A ďalšia podmienka je, ktorá vyplýva zo zákona, že suma ročných splátok
návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov, neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak zoberieme do úvahy splátky
úrokov, ako aj splátky úveru, tak jednoducho v tomto roku by sme zaplatili menej ako 5 %,
čím nie sú ohrozené jednak finančné toky mesta, jednak aktivity, ako aj základné činnosti,
ktoré mesto zabezpečuje.
Tu si však musíme ešte uvedomiť, že sme v druhej štvrtine roka, v mesiaci apríl
relatívne ešte na začiatku roka. Verím, že v priebehu roka sa nájde dostatok finančných
prostriedkov, aby sme nakoniec aj ten úver, ktorý je tu uvedený, nemuseli čerpať v plnej
výške a že nájdeme dostatok vlastných zdrojov, prípadne aktivít, ktoré nám umožnia znížiť
potrebu čerpania tohto úveru. Takže jednoznačne je to rozpočet, ktorý vytvára základ na to,
aby sme - či už v meste alebo v organizáciách, ktoré sú napojené na rozpočet mesta, mohli
zabezpečiť základné funkcie, ktoré je v meste potrebné plniť.
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem, pán poslanec. Áno, ja absolútne súhlasím so všetkým, čo tu odznelo. Tak ako ste
povedali, našou ambíciou nebude do centa vyčerpať tieto možné úverové zdroje, ale
samozrejme, budeme chcieť čo najviac z tých plánovaných aktivít zrealizovať. Verím, že
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podstatnú časť využijeme aj na kofinancovanie možných externých zdrojov. Čiže toto je
jedna z priorít.
Ing. Jozef Bobík:
Vážený pán primátor, vážení kolegovia, nie je mi nejasná tá skladba rozpočtového
opatrenia, čiže nejako nechcem sa pýtať alebo informovať alebo vystupovať k číselným
údajom, ale ako elektrikára ma zaujala informácia na str. 8: Máme tam modernizáciu
osvetľovacej sústavy na II. základnej škole a na 18. materskej škole. Čiže tu by som sa len
chcel informovať u toho, kto to pripravoval a kto to vie, či tu pôjde o takú koncepčnú
záležitosť do budúcna, lebo teraz tu máme dve školy vlastne, ale škôl máme viacej. Či je to
ako také nejaké pilotné odskúšanie? Nejaké technické záležitosti by ma skôr zaujímali.
p. Viliam Zahorčák:
Áno, ďakujem pán poslanec. Presne tak ako ste povedali, našou snahou bude postupne
znižovať energetickú náročnosť jednotlivých objektov v našich základných a materských
školách a na týchto uvedených školách ideme zrealizovať, nazval by som to pilotne. Pokiaľ
sa celý projekt osvedčí, tak by sme takto chceli koncepčne pokračovať aj vo vzťahu
k ďalším objektom, ktoré sú v majetku mesta.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu mesta Michalovce na r. 2011 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
1. bežné príjmy sa zvyšujú z 20 471 307 € na 20 561 691 €, zvýšenie o 90 384 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 19 683 500 € na 19 845 832 €, zvýšenie o 162 332 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 7 041 662 € na 8 641 106 €, zvýšenie o 1 599 444 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 11 492 831 € na 15 461 150 €,
zvýšenie o 3 968 319 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 4 534 079 € na 7 021 132 € , zvýšenie
o 2 487 053 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 870 717 € na 916 947 €, zvýšenie o
46 230 €
2. U k l a d á :
Zvýšený príspevok na leasingové splátky pre TaZS vo výške 50 000 € pre rok 2011
realizovať až po schválení nákupu strojov a zariadení mestskou radou.
T: v texte
Z: Ing. Oľga Bereznaninová,
vedúca finančného odboru
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 10)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 10:
Návrh zmeny rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2011
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Primátor mesta p. Viliam Záhorčák v úvode konštatoval, že tento bod takisto nadväzuje
na predchádzajúce: jednak na výročnú správu TaZS, jednak na schválené rozpočtové
opatrenie č. 1.
Materiál predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Pri jeho uvedení na rokovaní MsZ konštatoval: „V súlade s rozpočtovými pravidlami
verejnej správy, ako aj rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy, predkladáme návrh
na zmenu rozpočtu na rok 2011. V tejto zmene dochádza k zmene v bežnom rozpočte, a to
k zmene výnosov i nákladov tak, aby bol rozpočet upravený.
Jednou z nerealizovaných požiadaviek organizácie bola potrebná obnova techniky. Obnovu
techniky navrhujeme riešiť formou finančného lízingu poskytnutím bežného príspevku na
krytie prevádzkových nákladov, pričom lízingové zmluvy sa predpokladajú uzatvoriť na
časové obdobie štyroch rokov.“
Rozprava:
Ing. Michal Stričík, PhD.:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, myslím, že je to dokument, ktorý
naozaj vytvára dobrý rámec a priestor na to, že môžeme sa tešiť, že TaZS opäť po čase
doplnia svoj strojový park a že ich činnosť sa stane v meste, nehovorím, že je teraz
nekvalitná, ale stane sa ešte kvalitnejšou a dokáže ešte viac a lepšie uspokojovať potreby
mesta a občanov nášho mesta, ako aj návštevníkov mesta. Držím palce a nech tá technika
slúži čo najlepšie nám všetkým.
MUDr. František Zitrický:
Vo svojom vystúpení sa dotkol problému, „ktorého neriešenie v podstate môže
v budúcnosti viesť k zvýšeným nákladom technických služieb a v podstate aj mesta. Je to
otázka, ktorá rezonovala aj minulý týždeň na stretnutiach s občanmi. Konkrétne mám na
mysli opravu terénu po rozkopávkach pri pokladaní rôznych inžinierskych sietí,
elektrického vedenia, kabelizácie, atď., kde občania upozornili, myslím si právom, že aj po
kvalitnom prevedení prác niekedy skazí celkový dojem tá úprava, ktorá nie je dotiahnutá
do konca. Čiže vyzerá to, že potom toto ostáva na ťarchu mesta a že časom tak či onak
mesto musí tento problém riešiť, a už je to na náklady mesta.
Myslím, že existuje nejaké opatrenie, ktoré ukladá realizátorovi tých pokládok alebo tých
úprav rozkopávok, že je povinný vrátiť terén do pôvodného stavu. Takže chcem sa opýtať
pána riaditeľa, či jeho zamestnanci sa zúčastňujú na preberaní prác po týchto
dodávateľoch a chcem ho poprosiť, aby boli dôrazní, aby ten terén skutočne bol upravený,
a potom by mesto nemalo s tým dodatočné náklady.“
p. Viliam Zahorčák:
Informoval, že v prvom rade toto zabezpečuje náš odbor výstavby, ktorý tie rozkopávky
povoľuje a následne ich aj kontroluje, či sú dané do pôvodného stavu. TaZS sa na tom
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podieľajú následne tiež, pretože obyčajne sú správcami týchto verejných priestranstiev,
takže ich preberajú do správy.
- O vyjadrenie k danému problému poprosil odbor výstavby - JUDr. Jurička.
JUDr. Vladimír Juričko:
Uviedol, že „pokiaľ ide o to vydávanie povolení, tak tieto vydáva mestský úrad. V tomto
povolení je uvedená doba osobitného užívania verejného priestranstva pre prekopávky, so
začiatkom a ukončením a je tam potom stanovená lehota, dokedy sa musí dať verejné
priestranstvo do užívania schopného stavu.“
Na otázku pána primátora, ako sa na tom podieľajú TaZS, ktorí to preberajú do svojej
správy, odpovedal: „Pokiaľ ide o samotný výkon preberania verejného priestranstva,
mesto ako výkonný orgán toto zabezpečuje so správcom verejných priestranstiev, to sú
TaZS. Pri každom preberaní sú prítomní aj zástupcovia správcu, to sú pracovníci TaZS.“
p. Viliam Zahorčák:
K požiadavke, aby boli dôslední: „Tak samozrejme, my máme snahu, tak ako ste povedali,
pán poslanec, aby čo najviac dali ten terén do pôvodného stavu tí, ktorí ho poškodili.
Určite niekedy to trvá dlhšie, to sme aj na verejných zhromaždeniach hovorili, pretože
niekde je ten proces z hľadiska časového - sadanie zeminy, atď. Ale je pravdou aj to, že
keď už nastane ten čas, kedy je vhodné dať to naozaj do takého stavu ako to bolo predtým,
že tuná by sme mohli byť dôslednejší. Verím, že v tomto období už aj budeme
dôslednejší.“
Ing. Jozef Bobík:
Vážený pán primátor, vážení kolegovia, prezrel som pozorne aj tento návrh zmeny
rozpočtu. Tá celková zmena je 76 000 € ako zvýšenie nárokov na rozpočet s tým, že pri
podrobnom pohľade vidíme, že niektoré položky sa upravujú smerom hore, niektoré dolu.
A je tam ešte teda nákup techniky, ktorý predpokladám, že TaZS dobre uvážili a že tá
skladba - drvič konárov, kosačka, zametací stroj, recyklátor živičných povrchov, je práve
to, čo je potrebné. Čiže toto si myslím, že bude treba aj podporiť.
Ale zase ako elektrikár si všímam aj tie elektrické veci, a tu som dospel k nejakým
nejasnostiam, tak sa na to opýtam, nech mi to skúsi niekto vysvetliť: Na 2. strane zhora je
„Návrh zmeny výnosov podľa prevádzok a činností“. Na tejto strane je uvedené, že
náklady celkom oproti schválenému rozpočtu sú vyššie o 76 0000 € a tam v 1. odrážke je
uvedené, že u nákladov na elektrickú energiu sú vyššie o 89 800 €.
Na ďalšej strane „Príjmový rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2011“ je tam
tabuľka a pod bodom A6 je verejné osvetlenie, kde pôvodne schválený rozpočet je 85 825
€, navýšený je o 100 255 € a dokopy je to 186 080 €. Ale keď ideme na ďalšiu stranu,
ktorá je za stanoviskom finančnej komisie, kde je návrh na uznesenie, tak tam v tej časti
„v tom“ je ako 4. položka uvedená „údržba a oprava elektrických zariadení (VO)“ a tam je
už suma 223 080 €. Čiže z môjho pohľadu je nesúlad medzi tou výslednou sumou a je tu
aj nesúlad v určení. Čiže raz je to na údržbu a opravu a inde sa konštatuje, že sú to
poplatky na energie. Čiže toto by som si chcel ujasniť.
p. Viliam Záhorčák:
Skôr, než dal slovo zástupcom TaZS, zaujal stanovisko k nákupu techniky pre TaZS
v roku 2011. „Tá skladba techniky, ako sme aj v predchádzajúcom uznesení schválili, bude
podliehať ešte schváleniu mestskou radou. Je to, by som povedal na 90 % toto, ale je
možné, že TaZS do zasadnutia mestskej rady ešte niečo prehodnotia, že možno ten či
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onen stroj by bol pre nich vhodnejší, ale v princípe asi toto na 90 - 95 % by malo byť
obsahom toho, čo bude predložené mestskej rade. Aspoň predpokladám.“
Ing. Július Oleár:
Zaujal stanovisko k tým číslam, o ktorých hovoril pán poslanec Bobík: „V podstate treba
priznať, že našou vinou sa stalo to, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 sme zabudli na
náklady na elektrickú energiu na verejné osvetlenie. Túto chybu musíme teraz napraviť
a to je to číslo, ktoré ste vy spomínali - to väčšie. Samozrejme, že sú tam potom aj určité
dopady. To sa len zdá na prvý pohľad, započítanie DPH a iných týchto vecí, ale tá
najväčšia suma, správne ste postrehli, je na zakúpenie elektrickej energie na verejné
osvetlenie.“
Ing. Jozef Bobík:
Preto som sa na to pýtal. Pretože, keď si pozrieme návrh na uznesenie, tak v tej časti
„v tom“, v 4. odrážke je uvedený bod „údržba a oprava elektrických zariadení, a to je
niečo iné, ako je úhrada za elektrickú energiu. Teda, ak budeme schvaľovať návrh, tak
potom by sa mali čerpať prostriedky tam, na čo budú schválené.
Ing. Július Oleár:
Vysvetlil, že ten názov „údržba a oprava elektrických zariadení“, je názov celej
prevádzky. „A tam je aj tá suma +100, o čo potrebujeme navýšiť. To nie je položka, to
je názov prevádzky.“
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2011takto:
- náklady celkom v HČ sa zvyšujú z 3 150 095 € na 3 226 095 €, zvýšenie o 76 000 €
- výnosy celkom v HČ sa zvyšujú z 3 150 095 € na 3 226 095 €, zvýšenie o 76 000 €
- transfer na bežné výdavky (príspevok) sa zvyšuje z 1 991 000 € na 2 041 000 €,
zvýšenie o 50 000 €,
v tom:
schválený
zmena +,upravený
nebytové priestory
33 000 €
33 000 €
odpadové hospodárstvo
677 350 €
677 350 €
miestne komunikácie
421 395 € - 20 455 €
400 940 €
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 11)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 11:
Majetkoprávne záležitosti
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- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom mesta.
Na rokovaní MsZ vedúci odboru tento materiál uviedol krátkym komentárom
k jednotlivým bodom predložených majetkoprávnych záležitostí. Jednalo sa o body:
1. Odpredaj pozemku pod trafostanicou na Ul. kpt. Nálepku pre Východoslovenskú
distribučnú, a.s. Mlynská 31, Košice
2. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na
Ul. J. I. Bajzu
3. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj objektu bývalej
ubytovne Zekon
4. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na
výstavbu garáží na Ul. Leningradskej
5. Zaradenie nehnuteľností do zoznamu majetku mesta určeného na odpredaj
6. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží
Rozprava:
Ing. Jozef Bobík:
Najprv mal technickú: „Prílohu k tomuto materiálu tvoria aj grafické materiály, ale k bodu
5.K) ja nemám vo svojom materiáli takú grafiku. Neviem, či je to omylom alebo náhoda.“
Ing. Jozef Doležal:
K pripomienke pána poslanca zaujal stanovisko v tom zmysle, že materiál, ktorým on
disponuje a ktorý bol daný k rozmnoženiu pre členov MsZ, obsahuje jednotlivé body 5.A),
5.B) – všetky, tak ako sú číslované. „K spracovaniu samotného materiálu neviem zaujať
stanovisko.“
Ing. Jozef Bobík:
Mal ešte otázku k bodu 5.J), v ktorom je predložený návrh na zaradenie nehnuteľností pozemkov v centre mesta na odpredaj: „Už v minulosti sa mestské zastupiteľstvo touto
záležitosťou zaoberalo, asi v roku 2006 predpokladám, a vtedy sme prijali ako
zastupiteľstvo uznesenie, že skôr ako k tomu príde, tak mesto dá spracovať územný plán
zóny. Je to asi termínus technicus, ktorý má svoj význam z toho dôvodu, že vlastne, ak by
mesto nebolo vlastníkom týchto pozemkov, tak by to možno nebolo logické. Ale tým, že
mesto vlastníkom je, tak ten územný plán zóny má význam, lebo naznačí budúce využitie,
ale aj budúce riešenia či už prístupov, nejaké siete, atď. Čiže taký územný plán zóny
v centre mesta má význam, preto aj zastupiteľstvo v minulosti asi tak aj schválilo
uznesenie. A teraz sa pýtam, či už máme takýto územný plán zóny, alebo či ho budeme
pripravovať ešte pred tým, ako by prišlo k prípadnému predaju. Lebo máme tu jedno
memento na námestí, bývalý ELAN, kde vlastne z toho dôvodu, že sú tam rôzne
majetkoprávne vzťahy, samotná budova nemôže slúžiť. Čiže pri takom predaji tiež by
mohli vzniknúť určité obmedzenia pre iných vlastníkov, ktorí v centrálnej mestskej zóne
majú svoje nehnuteľnosti. Preto sa pýtam na ten územný plán zóny.“

Ing. Jozef Doležal:

14

Tak ako bolo spomenuté, ten priestor medzi poliklinikou bol už do veľkej miery
v zozname zaradený v uplynulom období. Terajšie zaradenie je v zmysle iného značenia
parciel a tie parcely, ktoré sú takto vyznačené - ako sú v grafickej úprave, práve
zabezpečujú to, aby nebolo obmedzené užívanie nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve
iných osôb ako mesta.
p. Viliam Zahorčák:
Čo sa týka územného plánu zóny, preveríme. Pokiaľ je také uznesenie prijaté, tak budeme
musieť k nemu zaujať stanovisko. My zatiaľ hovoríme len o vzťahu k svojmu majetku, bez
ohľadu na tie majetky iné.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla, osobitne k jednotlivým bodom majetkoprávnych
záležitostí, predsedníčka návrhovej komisie PhDr. Jana Cibereová, v nasledovnom znení:
K bodu I/1:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
1. odpredaj pozemku p. C-KN č. 4371, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
47 m2, ktorý je vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, za cenu 1 245,03 € pre
Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice s tým, že kupujúci
zabezpečí údržbu priľahlého pozemku p.C-KN č. 4370 v k.ú. Michalovce na dobu
neurčitú
Prezentácia pre hlasovaním:
prezentovalo sa 24 poslancov
Hlasovanie o tomto bode uznesenia:
(hlasovanie č. 12)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené.

K bodu I/2:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov: p.C-KN
č.1512/3, ostatné plochy o celkovej výmere 70 m2, p.C-KN č. 1535/4, záhrada
o celkovej výmere 197 m2, p.C-KN č. 1535/6, záhrada o celkovej výmere 178 m2 v k.ú.
Michalovce v znení:
- využitie odkupovanej výmery výlučne na záhradkárske účely
- minimálna kúpna cena 12,42 €/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 predádávajúceho, počas doby 15 rokov
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- 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 a berie to
na vedomie
- náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu znáša úspešný
uchádzač OVS
- vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
Hlasovanie o bode I/2 uznesenia:
(hlasovanie č. 13)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené.

K bodu I/3:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
3. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavby č. súp. 994, postavenej na
parcelách p.č. 4693/1 a 4693/2 (tieto parcely, ako aj priľahlé parcely nie sú vlastníctvom mesta Michalovce), zapísaného na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, v znení:
- účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmetný objekt
- účastník súťaže predloží podnikateľský zámer budúceho využívania objektu
v súlade s územným plánom mesta, ktorý v príslušnej miere zakomponuje do
návrhu kúpnej zmluvy
- účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy úhradu kúpnej ceny naraz,
maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského
zastupiteľstva resp. v zmysle schválenia mestského zastupiteľstva
- účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že predmet kúpy pozná a berie to
na vedomie
- záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 5 000 € na číslo účtu
4204223001/5600 v Dexia banke, pobočka Michalovce s tým, že kópia
prevodného príkazu na predmetnú sumu tvorí súčasť ponuky záujemcu;
Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži
neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 5 000 €
- ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka
vo výške 5 000 € sa mu nevracia
- kritériami pre výber úspešného uchádzača sú cena a podnikateľský zámer
- predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo súťaž zrušiť
Hlasovanie o tomto uznesení:
(hlasovanie č. 14)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že aj bod 3 uznesenia bolo schválený.

K bodu I/4:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
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schvaľuje:
4. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov
- p.C-KN č. 4659/55, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 23 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/56, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/57, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/58, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/59, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/60, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/61, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/62, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/63, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/64, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/65, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/66, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/67, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/68, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/69, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/70, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/71, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/72, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/73, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/74, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/75, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m2, k.ú.
Michalovce
- p.C-KN č. 4659/76, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 23 m2, k.ú.
Michalovce
v znení:
- kúpna cena bude určená formou dražby
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- základná cena parcely p.C-KN č. 4659/76 v k.ú. Michalovce a p.C-KN č. 4659/55
v k.ú. Michalovce je 395 €/ 1 pozemok
- základná cena parciel p.C-KN č. 4659/56 až p.C-KN č. 4659/75 v k.ú. Michalovce
je 360 €/ 1 pozemok
- pozemky sú určené výlučne na výstavbu garáží
- obchodnej verejnej súťaže sa v 1. kole určenia ceny môžu zúčastniť občania s trvalým
pobytom v bytovom dome č. súp. 3503, ktorý je vedený na LV č. 8749 v k.ú.
Michalovce, ktorí v byte trvale bývajú a nevlastnia garáž v meste Michalovce
- v prípadnom 2. kole OVS sa môžu zúčastniť občania s trvalým pobytom v bytových
domoch č. súp. 3504, ktorý je vedený na LV č. 8750 v k.ú. Michalovce a č. súp. 3502,
ktorý je vedený na LV č. 9055 v k.ú. Michalovce, ktorí v byte trvale bývajú a nevlastnia
garáž v meste Michalovce
- z príslušného bytu sa môže do súťaže prihlásiť iba 1 záujemca s plnou spôsobilosťou
na právne úkony
- prihláška do OVS musí obsahovať:
- meno a priezvisko prihláseného,
- uvedenie trvalého pobytu,
- čestné prehlásenie s overeným podpisom, že uchádzač skutočne býva
v mieste trvalého pobytu a že on, ani osoby s ním trvalo bývajúce, nie
sú vlastníkmi garáže v meste Michalovce,
- vyhlásenie, že bude rešpektovať podmienky výstavby určené stavebným
úradom, pre výstavbu týchto garáží
- uchádzač zloží zábezpeku vo výške 100 € na účet MsÚ Michalovce č. ú.
4204223001/5600 alebo do pokladne minimálne 1 hodinu pred začatím
dražby, s dokladom o úhrade zábezpeky sa preukáže pred zahájením dražby
- úspešnému účastníkovi OVS sa zábezpeka započíta oproti cene; V prípade, že
úspešný uchádzač neuzatvorí zmluvu a neuhradí kúpnu cenu najneskôr do 60
dní od právoplatnosti a účinnosti príslušného uznesenia mestského zastupiteľzastupiteľstva, zábezpeka prepadá v prospech Mesta.
Hlasovanie o tomto uznesení:
(hlasovanie č.15)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené.

K bodu I/5:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
5. zaradenie nehnuteľností:
A) pozemok p.C-KN č. 465/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
1 253 m2, vedený na LV č. 2390 v k.ú. Strážske, pozemok p.C-KN č. 465/5,
zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 489 m2, vedený na LV č. 2390 v k.ú.
Strážske, v užívaní Mesta Strážske na základe nájomnej zmluvy s mestom,
B) pozemok p.E-KN č. 869/1, zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 893 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, nachádzajúci sa v medziblokových
priestoroch na Ul. kpt. Nálepku, do výmery cca 50 m2
C) pozemok p.C-KN č. 4544/1, záhrada o celkovej výmere 163 m2, vedený na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, na nároží ulíc Fr. Kráľa a J. Alexyho
D) rodinný dom č. súp. 2564, vedený na LV č. 69 v k.ú. Michalovce
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v spoluvlastníckom podiele ½, pozemok p.C-KN č. 1370, zast. plochy a nádvoria
o celkovej výmere 403 m2, vedený na LV č. 69 v k.ú. Michalovce v spoluvlastníckom
podiele 1/2 a pozemok p.C-KN č. 1371, záhrady o celkovej výmere 313 m2, vedený
na LV č. 69 v k.ú. Michalovce v spoluvlastníckom podiele ½, ako majetkoprávne
riešenie nehnuteľností v prospech podielového spoluvlastníka vedeného na
príslušnom liste vlastníctva, na Ul. odbojárov
E) pozemok p.E-KN č. 31/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
5 659 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, vo výmere 97 m2, ktorá
zodpovedá parcele p.C-KN č. 614 v k.ú. Michalovce, na Ul. V. I. Čapajeva
F) pozemok p.E-KN č. 7, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 972 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, na Ul. farskej
G) pozemok p.E-KN č. 2823/6, ostatná plocha o celkovej výmere 53 m2, vedený na LV
č. 8806 v k.ú. Michalovce, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu mesta 4/6, na
Nám. Osloboditeľov
H) pozemok p.C-KN č. 814/1, orná pôda o celkovej výmere 30 932 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Stráňany do výmery 500 m2 na IBV Stráňany v lokalite pri jazierku
I) časť z pozemku p.C-KN č. 1512, ostatná plocha o celkovej výmere 41 354 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 14 800 m2, pozemok p .C-KN
č. 1536/1, záhrada o celkovej výmere 432 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.C-KN č. 5304/3, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 422
m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E-KN č. 6400/4, ostatná
plocha o celkovej výmere 387 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. agátovej,
J) pozemok p.C-KN č. 1192/26, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 341
m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.C-KN
č. 1192/27, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 336 m2, vedený na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.C-KN č. 1192/28, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 336 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemok p.C-KN č. 1192/29, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 338 m2,
vedený
na
LV
č.
5157
v k.ú.
Michalovce,
pozemok
p.C-KN
č. 1192/30, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 336 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E-KN č. 2857/1, zastavaná plocha
a nádvorie o celkovej výmere 159 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce,
pozemok p.E-KN č. 2858, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 266 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E-KN č. 2862, zast. plocha a
nádvorie o celkovej výmere 305 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce,
pozemok p.E-KN č. 2863, záhrada o celkovej výmere 193 m2, vedený na LV č. 6438
v k.ú. Michalovce, časť z pozemku p.E-KN č. 2919, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedený na LV č. 6438 do výmery 313 m2 ,
časť z pozemku p.E-KN č. 2920, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 818 m2,
vedený na LV č. 6438 do výmery 99 m2, časť z pozemku p.E-KN č. 2903/1, zast.
plocha a nádvorie o celkovej výmere 163 m2, vedený na LV č. 6438 do výmery 1 m2,
časť z pozemku p.E-KN č. 2918, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1492 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce do výmery 576 m2, nachádzajúce sa
na Nám.osloboditeľov
K) stavba „Parkovisko Centrum“ vedené v majetku mesta pod inv. č. 2/211200172-386
a stavba „Parkovisko 216M.STV“ vedené v majetku mesta pod inv. č. 2/211200159687, ktoré sa nachádzajú na Nám. osloboditeľov
do zoznamu majetku mesta určeného na odpredaj.
Hlasovanie o tomto uznesení:
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(hlasovanie č.16)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 1
- Primátor konštatoval, že aj tento bod uznesenia bol schválený.

K bodu I/6:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
6. odpredaj pozemkov zastavaných objektmi garáží v garážových lokalitách :
Lokalita Chempik:
- pozemok p.C-KN č.1976/119, zastavaná plocha o celkovej výmere 18 m2, LV č. 5157,
k.ú. Michalovce za cenu 59,75 €, pozemok p. C-KN č. 1976/222 o celkovej výmere
2 094m2 do podielového spoluvlastníctva 1/118 za jednotkovú cenu 0,0331 €/m2 pre
Danielu Mitrikovú, bytom Ul. prof. Hlaváča 1890/40, Michalovce
Lokalita Ul. okružná Zekon:
- pozemok p.C-KN č.3407/47, zastavaná plocha o celkovej výmere 20 m2, LV č. 5157,
k.ú. Michalovce za cenu 66,39 €, pozemok p. C-KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej
výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/301 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre Ing. Michala Loviča, bytom Ul.
okružná 1309/106, Michalovce
- pozemok p.C-KN č.3662, zastavaná plocha o celkovej výmere 20 m2, LV č.5157, k.ú.
Michalovce za cenu 66,39 €, pozemok p. C-KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej
výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/301 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre Jiřího Barvířa, bytom Ul. Brezová
1637/39, Michalovce
Lokalita Ul. okružná - Areca:
- pozemok p.C-KN č. 3304, zastavaná plocha o celkovej výmere 21 m2, LV č.5157, k.ú.
Michalovce za cenu 69,71 €, pre Ing. Annu Hadvabovú, bytom Ul. okružná 1306/98,
Michalovce
Prezentácia pre hlasovaním:
prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie o tomto uznesení:
(hlasovanie č. 17)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že aj tento bod bol schválený.

K bodu II:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bodoch I/1, 2, 3, 4, 6.
Z: Viliam Zahorčák
T: 19. 06. 2011
Hlasovanie o tomto uznesení:
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(hlasovanie č.18)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že aj tento bod uznesenia MsZ schválilo.

BOD č. 12:
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Materiál prekladal MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora - predseda komisie
na prenájom majetku.
Na rokovaní MsZ tento materiál uviedol informáciou, že predložený materiál sa skladá
z dvoch zasadnutí komisie, a to zo zasadnutia komisie, ktoré sa konalo 23. 2. 2011 a zo
zasadnutia komisie z 30. 3. 2011 „a sú v ňom uvedené výsledky komisie z prerokovania
vecí, ktoré sú v kompetencií komisie, ktorá bola zriadená mestským zastupiteľstvom.“
Rozprava:
Ing. Jozef Bobík:
Mal otázku na predkladateľa materiálu MUDr. Bančeja: „Na str. 37 máme prenájom
pozemku. Je mi jasné, že vlastne o tomto bode, o ktorom teraz rokujeme, zastupiteľstvo
nerozhoduje, v zásade berie na vedomie výsledky komisie pre prenájom majetku vo
vlastníctve mesta. Ale predsa len otvorím takú diskusiu: Na str. 37 je uvedené, že mesto
vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na prenájom časti pozemku okolo Ul. Rázusovej. Keď
som si ten materiál celý prezrel, tak ako poslanec, ktorý nemal možnosť inde sa vyjadriť,
som nadobudol dojem, že týmto prenájmom vlastne už aj definujeme budúceho
zhotoviteľa, ktorý na tomto pozemku postaví bytový dom. Tak sa mi to teda vidí z toho, čo
som so prečítal. No môj názor je taký, že lepšia metóda na obstaranie bytových domov je
tá, ktorú sme uplatnili pri Ul. Masarykovej, kde na vlastnom pozemku mesto dalo
vypracovať projektovú dokumentáciu, malo vplyv teda na to, že zadalo takú stavbu a tú
zastupiteľstvo schválilo. Myslím teraz aj metráž bytov a vôbec počet bytov a následne teda
v tých predchádzajúcich prípadoch mesto vybralo zhotoviteľa za najlepšiu cenu a na
základe žiadosti, či už na ministerstvo výstavby alebo na Štátny fond bývania, sa potom tá
stavba realizovala. Pričom vlastne budúci nájomníci platia a budú platiť relatívne najlepšie
nájomné, aké sa mohlo dosiahnuť, lebo získali sme zhotoviteľa súťažou.
Tu v tomto prípade, keď tomu dobre rozumiem, tak vlastne odkúpime hotový bytový dom,
kde nebudeme mať vplyv ani na definovanie jeho vlastností - okrem toho, že minimálne
bude musieť mať minimálne 40 bytových jednotiek. Sám teda otváram túto diskusiu,
prečo sme zvolili takúto alternatívu? Zdá sa mi ekonomicky menej výhodná ako tá, ktorá
bola vybratá pri Ul. Masarykovej, kde sme stavali dva bytové domy.
p. Viliam Zahorčák:
Áno, pán poslanec, je možný aj takýto spôsob, aj taký, nič nevylučuje. Riziko v tomto
druhom prípade nie je veľké, pretože mesto nemusí tieto bytové domy prevziať do
vlastníctva, pokiaľ nebude súhlasiť s podmienkami, ktoré si mesto zadefinuje. Nie je to
v rozpore postupovať aj iným spôsobom.
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Iste, že máme vyskúšaný jeden spôsob, mohli sme vyskúšať druhý, ale nakoľko súťaž je
zrušená, v tejto fáze je to bezpredmetné.
MUDr. Benjamín Bančej:
Snáď ako predseda komisie môžem sa vyjadriť k tejto problematike v tom zmysle, ako
bola prerokovaná na komisii, kde komisia pre prenájom nebytových priestorov
a pozemkov neprijala návrh hodnotiacej komisie, a odmietla všetky predložené návrhy.
A k samotnej metodike: Určite aj toto je zákonná, je možná, rozhodli sme sa vyskúšať ju.
O jej osude bude, samozrejme, rozhodovať ďalší proces.
p. Viliam Zahorčák:
Už aj preto sme odmietli, pretože potrebné kritériá splnil len jeden z tých uchádzačov
a nezdalo sa nám to vhodné, aby sme nemali z čoho vyberať.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie PhDr. Jana Ciberová,
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 19)
za: 21, proti. 0, hlasovania sa zdržalo: 1
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13:
Návrh zmeny prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Michalovciach č. 128/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených
na území mesta Michalovce na rok 2011
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
- Predkladateľkou materiálu bola Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva,
mládeže a športu MsÚ.
V úvode k tomuto bodu vystúpil primátor mesta p. Viliam Záhorčák.
Konštatoval, že „táto zmena prílohy všeobecne záväzného nariadenia vyplýva zo zákona.
Sme povinní teda toto zrealizovať. Napriek tomu poprosím vedúcu odboru školstva, kultúry a športu p. Ing. Polákovú, aby tento materiál uviedla.“
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Ing. Katarína Poláková:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, tak ako pán primátor už tuná
povedal, predkladaná zmena prílohy č. l uvedeného VZN MsZ vyplýva mestu zo
schválenej novely zákona č. 597 z r. 2003 o financovaní škôl a školských zariadení.
Táto novela nadobudla účinnosť 1. marca 2011 a v tejto novele sa určila spodná hranica
dotácie pre súkromné školy a školské zariadenia na výšku 88 % z dotácie poskytovanej na
žiaka v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Tým sa upravuje
príloha pre súkromné školy a školské zariadenia, v našom prípade pre súkromné základné
umelecké školy, ktoré sú v meste tri, od 1. 3. 2011. V prílohe máte uvedenú výšku dotácie
na individuálnu a skupinovú formu, ktorú základná umelecká škola poskytuje.
Mgr. Martin Nebesník:
Ako predseda komisie školstva, kultúry a športu informoval, že týmto bodom sa na svojom
zasadnutí zaoberala aj komisia školstva, kultúry a športu a konštatovala, že návrhy dotácií
sú v súlade s platným zákonom a že týmto odporúča MsZ tento návrh schváliť.
MUDr. František Zitrický:
Konštatoval, že v podstate v tom vysvetlení zaznelo, že sa dotácia určuje na výšku 88 %,
ale podľa neho presnejšie by bolo, že je to spodná hranica dotácie 88 %.
p. Viliam Záhorčák:
Súhlasil s týmto názorom pána poslanca: „Áno, je to tak, ako hovoríte.“
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 128 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Michalovce na rok 2011, s účinnosťou od 1. 3. 2011.
Prezentácia pred hlasovaním o tomto uznesení:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 20)
za: 20, proti: 20, hlasovania a zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie i táto príloha k tomuto VZN boli schválené.

BOD č. 14:
Návrh na zriadenie školských stredísk záujmovej činnosti pri základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce od 1. 9. 2011
- Písomný materiál tvorí prílohu č . 14 zápisnice.
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- Predkladateľkou materiálu bola Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry
a športu.
V úvode k tomuto bodu rokovania MsZ vystúpil p. Viliam Zahorčák, primátor mesta:
Konštatoval, že je v našom záujme, aby sme aj takouto formou vytvárali čo najviac
priestoru pre záujmovú činnosť, resp. mimoškolskú činnosť našich detí. „Preto uvažujeme
o tomto kroku, ktorý pani vedúca o chvíľu uvedie. Treba ale povedať, že toto podlieha ešte
súhlasu ministerstva školstva a následnému zaradeniu do siete škôl a školských zariadení.“
Tento materiál na rokovaní MsZ uviedla Ing Katarína Poláková, vedúca odboru školstva,
kultúry a športu MsÚ:
Tak ako bolo povedané pánom primátorom, mesto chce na podporu mimoškolskej činnosti
na základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zriadiť alebo
predkladá tento návrh na zriadenie školských stredísk záujmovej činnosti pri základných
školách, ktoré potom majú športové útvary a záujmové útvary.
Je v predkladanom materiáli uvedené, že o zriadenie týchto stredísk požiadalo sedem
základných škôl, a to v členení na športové útvary a záujmové útvary. Tu by som povedala,
že zatiaľ predpokladajú tieto školy spolu 970 žiakov v týchto strediskách. Dodala by som,
že na tých strediskách budú členení na tie športové útvary so zameraním, napríklad na I.
ZŠ na florbal, športovo-tanečný útvar, vieme, že nám tam pekne pracuje Slniečko –
tanečný súbor, čiže tam by smerovala táto podpora. Na ostatných školách, ktoré majú aj
teraz určité zamerania, budú slúžiť tieto útvary na rozvoj doterajšej činnosti, a to je
športové zameranie: futbal, volejbal, vybíjaná, florbal, basketbal, hádzaná a ďalšie športy.
p.Viliam Zahorčák
Mal ešte poznámku, že pokiaľ poslanci budú chcieť, tak je možné to rozšíriť.
Rozprava:
Mgr. Martin Nebesník, predseda komisie:
Informoval, že týmto bodom sa zaoberala na svojom zasadnutí komisia školstva, kultúry
a športu, že komisia víta ďalšiu formu záujmovej činnosti na základných školách a týmto
odporúča MsZ tento návrh schváliť.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie školských stredísk záujmovej činnosti (ŠSZČ) pri základných školách v členení
na športové útvary (ŠÚ) a záujmové útvary (ZÚ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce od 1. 9. 2011:
ŠSZČ pri ZŠ, na Ul. Moussona 4 - v členení - 3 ŠÚ, 9 ZÚ s počtom žiakov 240
ŠSZČ pri ZŠ, Ul. Švermu 6
- v členení - 8 ŠÚ, 4 ZÚ s počtom žiakov 220
ŠSZČ pri ZŠ, Ul. Komenského 1 - v členení - 5 ŠÚ, 1 ZÚ s počtom žiakov 132
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ŠSZČ pri ZŠ, Ul. Školská 2
ŠSZČ pri ZŠ, Ul. Okružná 17
ŠSZČ pri ZŠ, Ul. Krymská 5
ŠSZČ pri ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 16

- v členení - 3 ŠÚ, 3 ZÚ s počtom žiakov
- v členení - 8 ŠÚ, 2 ZÚ s počtom žiakov
- v členení - 4 ŠÚ, 2 ZÚ s počtom žiakov
- v členení - 4 ŠÚ, 0 ZÚ s počtom žiakov

60
200
65
60

Ukladá:
Spracovať doklady a vyžiadať stanoviská v zmysle platných zákonov a predložiť žiadosť
o zriadenie stredísk na Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR .
Z: vedúca odboru ŠKaŠp
T: do 30. 6. 2011
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 21)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15:
Návrh VZN MsZ v Michalovciach o pešej zóne
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
V úvode k tomuto návrhu VZN primátor mesta p. Viliam Zahorčák povedal:
Takéto všeobecne záväzné nariadenie v meste máme, ale život si vyžiadal isté revízie tohto
všeobecne záväzného nariadenia, preto je tuná predkladané.
- Informoval, že materiál predkladá vedúca odboru výstavby, územného plánu a miestneho
rozvoja Ing. Anna Mrázová a spracovateľom je JUDr. Vladimír Juričko, o uvedenie
materiálu požiadal vedúcu odboru Ing. Mrázovú.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, územného plánu a miestneho rozvoja MsÚ:
Vážené mestské zastupiteľstvo, prekladám vám návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach o pešej zóne v meste Michalovce.
Zmeny a doplnky, ktoré navrhujeme, priniesla so sebou aplikačná prax. Zmeny sa
týkajú formálnych úprav a doplnky sú vyjadrené v článkoch 6, 8 a novým článkom, ktorý
do VZN vkladáme, je čl. 15 – Sankcie. Článok 6, ods. 6.1.9. pojednáva o úprave vstupu
do pešej zóny, ods. 6.5, 6.6 je to rovnako úprava vstupu do pešej zóny počas pracovnej
doby a v dňoch pracovného pokoja. Ďalej v čl. 15, kde sú sankcie, podľa týchto zmien
a doplnkov pri vyrubovaní sankcií bude mesto postupovať v zmysle platnej legislatívy.
- Predkladateľka sa ospravedlnila MsZ za to, že v dôvodovej správe v 2. odstavci je
nesprávne napísaná posledná veta: Porada vedenia odporúča alternatívu č. 2. Správne
malo byť napísané: Mestská rada odporúča alternatívu č. 2.
p. Viliam Zahorčák:
Čiže nehovoríme o dvoch alternatívach. Tam už bude v tom všeobecne záväznom
nariadení, ktoré tu máme uvedené ako alternatívu, už to bude bod 6.5.
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Rozprava:
p. Rudolf Klein:
Navrhol v čl. 5 – Prevádzka a dopravný režim pešej zóny, v bode 5.3.12 doplniť za
textom: na kolieskových korčuliach nový text: a iných športových zariadení, myslel
tým skaybordy a podobne, ostatný text v danom bode by sa nemenil.
p. Viliam Zahorčák:
Konštatoval, že o doplňujúcom návrhu pána poslanca dá hlasovať. Zároveň odporučil
navrhovateľovi, aby tam bol doplnený text , nie športových zariadení, ale športových
pomôcok.
- p. Klein sa s touto úpravou stotožnil.
Ing. Pavol Dlugoš, predseda komisie:
Za komisiu dopravy a miestneho rozvoja uviedol, že komisia na svojom zasadnutí
dňa 12. 4. 2011 prerokovala tento návrh všeobecne záväzného nariadenia a odporúča
mestskému zastupiteľstvu tento návrh schváliť.
Zároveň upozornil spracovateľa, v podstate predložil návrh k čl. 8 – Čistota a údržba pešej
zóny: V bode 8.5.2. navrhol pôvodný text nahradiť týmto textom: Odhadzovať ohorky
cigariet a žuvačky na dlažbu, alebo ináč znečisťovať verejné priestranstvo. Vysvetlil, že
ide len o „kozmetickú“ úpravu, t.z., aby tam vypadlo slovíčko vypľuvať.
p. Viliam Zahorčák:
Áno, aby sa to teda neznečisťovalo akýmkoľvek spôsobom, teda akoukoľvek činnosťou.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Po ukončení rozpravy primátor mesta dal hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu
poslanca p. Kleina, aby sa v bode 5.3.12 za textom: pohyb na kolieskových korčuliach
doplnil text: a s pomocou iných športových pomôcok (ďalší text v danom bode by sa
nezmenil) a zároveň aj o pozmeňujúcom návrhu poslanca Ing. Dlugoša, ktorý odporučil
v čl. 8., v bode 8.5.2 pôvodný text nahradiť textom: Odhadzovať ohorky cigariet a žuvačky
na dlažbu, alebo ináč znečisťovať verejné priestranstvo.
Návrhová komisia neobdržala tieto návrhy v písomnej forme, jednalo sa o ústne
návrhy týkajúce sa formálnej úpravy textu v daných bodoch. Keďže predkladateľ VZN
s navrhovanými doplnkami obidvoch poslancov sa stotožnil, hlasovanie k týmto
návrhom sa nekonalo.
Hlasovalo sa len o návrhu na uznesenie v pôvodnom znení, ktoré prečítala
predsedníčka návrhovej komisie PhDr. Jana Cibereová::
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach o pešej zóne
v meste Michalovce.
Prezentácia pred hlasovaním:
prezentovalo sa 23 poslancov
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 22)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie aj takto upravené – pozmenené všeobecne záväzné
nariadenie bolo schválené.

BOD č. 16:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Michalovciach
o pomenovaní novovzniknutého Námestia Jána Pavla II.
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
- Materiál predkladala Mgr. Natália Slaninková, vedúca organizačného odboru MsÚ-.
V úvode tohto bodu primátor mesta p. Viliam Zahorčák konštatoval, že návrh tohto VZN
sa predkladá na základe konzultácie s rímskokatolíckou cirkvou a že tento návrh bol
prerokovaný v mestskej rade. O uvedeniu návrhu VZN poprosil vedúcu organizačného
odboru Mgr. Slaninkovú.
Mgr. Natália Slaninková predmetný návrh VZN uviedla nasledovne:
Vážené mestské zastupiteľstvo, tak ako uviedol pán primátor, tento návrh vznikol na
základe iniciatívy Rímskokatolíckej cirkvi v Michalovciach. Na základe toho predkladáme
návrh na pomenovanie časti Ulice SNP, a to v tej časti, na ktorej je postavený
rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho s plastikou pápeža Jána Pavla II,
ďalej je tam novostavba Charitného domu prof. Hlaváča a medzi oboma stavbami sa
nachádza parkovisko, ktoré slúži pre obidva objekty.
Na základe týchto skutočností navrhujeme premenovať túto časť ulice na Námestie Jána
Pavla II., s účinnosťou od 1. mája 2011.
Rozprava:
MUDr. František Zitrický:
Chcem vysloviť potešenie, že budeme mať také námestíčko a si myslím, že to prispeje
k celistvosti toho celého územia, ktoré sa tam buduje. Takže som rád, že také námestie
v Michalovciach bude.
p. Rudolf Klein:
Myslím si, že postava Jána Pavla II., už teraz nebohého pápeža, si zaslúžiť nielen od tohto
mestského zastupiteľstva, ale od všetkých občanov, ba aj celého regiónu, aby sme toto
podporili, a tak mu vzdali poctu spoločne.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach o pomenovaní
novovzniknutého Námestia Jána Pavla II., s účinnosťou od 1. 5. 2011.
Prezentácia pred hlasovaním:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 23)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie aj VZN boli schválené.

BOD č. 17:
Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
Materiál predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ.
Pri uvedení tohto materiálu na rokovaní MsZ konštatoval, že v zmysle nového zákona
o majetku obcí, mesto je povinné prenajímať majetok za obvyklé ceny. „Vzhľadom na to,
že nie je nikde definované, čo je to obvyklá cena a VZN č. 10l o nájomnom prešlo
vývojom, máme za to, že sú to v meste ceny obvykle a vzhľadom aj na to, že mnohí znalci
pri vypracovaní znaleckých posudkov nás žiadajú o stanovisko v súvislosti s týmto VZNkom. Čiže poprosím pánov poslancov, aby sme v podstate dali jednotnú líniu výberovej
komisii, aby mohla tieto ceny považovať pri prenájme ako ceny obvyklé.“
Chcem vás poprosiť ešte o jednu obvyklú vec, lebo si všímam pri všeobecne
záverečných nariadeniach, že sa zabudnete pred VZN-kom prezentovať a potom vás
nepustí hlasovanie. Čiže tým vás chcem poprosiť, aby ten kto chce hlasovať, aby sa
nezabudol pred hlasovaním o VZN prezentovať, lebo potom vás hlasovacie zariadenie
nepustí.
p. Viliam Zahorčák:
Doplnil zástupcu prednostu v tom, že táto prezentácia poslancov je žiaduca nielen pri
VZN-kách, ale pri všetkých veciach, kde je potrebné, aby tam prebehla prezentácia.
Rozprava:
- k predloženému dodatku č. 2 neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné
návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v tomto znení:
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
ustanovenie čl. X ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Michalovce v znení: Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa realizuje podľa
sadzieb za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta, pričom
nájomné v zmysle tohto VZN je považované za obvyklé nájomné pre dohodnutý účel
u rovnakých a porovnateľných nehnuteľností.
1. S c h v a ľ u j e
ustanovenie čl. X ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce v znení: Nájomné za prenájom nebytových priestorov a pozemkov sa realizuje
podľa sadzieb za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta,
pričom nájomné v zmysle tohto VZN je považované za obvyklé nájomné pre dohodnutý účel u rovnakých a porovnateľných nehnuteľností, ak vo všeobecne platných
predpisoch nie je určené inak.
2. U k l a d á :
Vydať plné znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce.
Z: Ing. Doležal
T: ihneď
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 24)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie tak bolo navrhnuté, bolo prijaté, a tým boli doplnené
aj zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta.

BOD č. 18:
Investícia spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 313 05
Bratislava, IČO: 35 925 094 v rámci projektu „Komplexné riešenie
modernizácie verejnosti verejného osvetlenia v meste Michalovce – I.
etapa“
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
- Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia
a miestneho rozvoja MsÚ.
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, skôr než dal slovo predkladateľke materiálu:
Chcem povedať, že v predchádzajúcom období sme robili rekonštrukciu v rámci I. etapy
jestvujúceho verejného osvetlenia, teraz máme záujem vybudovať aj nové svetelné body, je
v dôvodovej správe uvedené, v ktorých lokalitách a v rámci toho chceme doriešiť aj
rekonštrukciu futbalového štadióna jednak osvetlením samotného areálu, ale aj osvetlením
hracej plochy.
Predkladateľka materiálu Ing. Anna Mrázová pri uvedení tohto materiálu na rokovaní MsZ
povedala:
Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám II. etapu verejného osvetlenia –
„Komplexné riešenie modernizácie verejného osvetlenia v meste Michalovce“, ktoré je
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v súlade so schváleným Programom rozvoja mesta Michalovce na roky 2011 – 2014,
v čl. H – Zlepšenie úrovne infraštruktúry, jeden zo základných faktorov spokojnosti
občanov.
Z predchádzajúceho obdobia v rámci I. etapy sa rekonštrukciou verejného
osvetlenia dosiahli úspory v technických hodnotách, v jednotkách kilowatthodinách
(kWh): Oproti r. 2008 to je 1,5 mil. kWh a oproti tomuto v roku 2001 to bolo 1,0 mil.
kWh, pri svietivosti 75 %-nej v roku 2008, ktorá sa v roku 2010 dostala na 100 %-nú
svietivosť.
V nákladoch v eurách pri priemerných ročných nákladoch na jedno svietidlo sme
v roku 2008 dosiahli 132,37 € na jedno svietidlo, zatiaľ čo v roku 2010 sme vykázali
55,86 €. To je z predchádzajúcej etapy.
Čo sa týka II. etapy a materiálu, ktorý predkladám, predpokladaný celkový náklad
na II. etapu, na realizáciu aktivít, ktoré sú popísané v materiáli, predstavuje čiastku 1,1 mil.
€. Táto čiastka prestavuje majetkovú účasť Mesta Michalovce v právnickej osobe:
obchodná spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. Bratislava vo forme nákupu akcií, ktoré mesto
začne plniť od roku 2012.
Rozprava:
p. Rudolf Klein:
V úvode svojho vystúpenia sa vyjadril, že podporí predložený návrh z dôvodu, že
v dôvodovej správe 1. bodom je osvetlenie kritických prechodov pre chodcov na území
mesta. „Myslím, že naši občania si zaslúžia, aby boli videní vodičmi, ktorí po meste
nechodia, ale lietajú. Čiže si myslím, že predíde sa tým rôznym nežiaducim udalostiam,
haváriám a podobne.
Takisto ako poslanca za V. volebný obvod ma veľmi potešilo osvetlenie chodníka na Ul.
nad Laborcom – popri Laborci. Veď to bolo i na verejnom zhromaždení poslednom, kde
občania žiadali toto.
No, a ako vedúcemu pohrebníckych služieb mi nedá, aby som nepovedal, že oprava
osvetlenia cintorína na Ul. Kollárovej, Močarianskej, Letnej má tiež veľmi teší. Preto
podporím tento návrh.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e :
- investíciu spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava,
IČO:35 925 094 v rámci projektu „Komplexné riešenie modernizácie verejného
osvetlenia v meste Michalovce – II. etapa“ vo výške 1 100 000 €
- ďalšiu majetkovú účasť mesta Michalovce v právnickej osobe: obchodnej spoločnosti
FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094
vo forme nákupu akcií realizovaného v priebehu rokov 2011 až 2025 za cenu vo výške
1 700 000 €.
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2. U k l a d á
vedúcej finančného odboru MsÚ v Michalovciach:
Zabezpečiť finančné krytie nákupu akcií v zmysle zmluvy o prevode akcií (zmluva
o kúpe cenných papierov
T: v zmysle uvedenej zmluvy
Z: Ing. Bereznaninová
Prezentácia pred hlasovaním:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 25)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ak bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 19:
Návrh na odkúpenie obchodného podielu v Správcovskej spoločnosti
park, s.r.o.
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
Materiál predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ.
Pri uvedení tohoto materiálu na rokovaní MsZ konštatoval: „Od r. 2002 mesto Michalovce
a firma IPEC-Colsuning, s.r.o. založili Správcovskú spoločnosť park, s.r.o. na správu
priemyselného parku. Nedošlo k naplneniu účelu. V podstate mesto sa pokúsilo zvolať
3-krát valné zhromaždenie, pričom nepodarilo sa ho zvolať. Preto navrhujeme po
konzultácii so Správcovskou spoločnosťou park odkúpiť podiel od spoločnosti IPEC, ktorý
má 85 % podielu, do vlastníctva mesta za 1 EUR s tým, že potom následne, ak sa podarí
uzatvoriť zmluvu, buď spoločnosť zlikvidovať, resp. ho použiť pre iné potreby mesta.
p. Viliam Zahorčák:
Je to naozaj také, také čosi z minulosti zdedené a chceme sa s tým vysporiadať.
Iste, že nevieme, čo nás očakáva. Pokiaľ zistíme, že sú tam nejaké nevysporiadané
záväzky k tretím osobám, tak toto všetko sa nezrealizuje.
Rozprava:
Ing. Michal Stričík, CSc.:
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, milí hostia!
Ja verím, že sa podarí urobiť tento prevod zo Správcovskej spoločnosti park, s.r.o. na
mesto Michalovce, takže táto spoločnosť bude čistá. A verím, že to, čo bolo hlavným
účelom tohto subjektu, pomôže mestu zlepšiť podnikateľské prostredie a získať nejakého
investora či už do nového priemyselného parku alebo do nejakého vytvoreného hnedého
parku v priestoroch, ktoré mesto má na to určené. Takže určite túto aktivitu v tomto
ponímaní vnímam pozitívne.
(rozprava ukončená)
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NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
odkúpenie 85% podielu v Správcovskej spoločnosti park, s.r.o. od spoločníka
IPEC-Consulting, s. r. o. za cenu 1 €, vrátane DPH, v prípade, že nemá záväzky
voči tretím osobám.
2. P o v e r u j e :
a) Ing. Oľgu Bereznaninovú preverením účtovnej uzávierky, pohľadávok a záväzkov
SSP, s. r. o. ku dňu 31. 3. 2011.
T: 30. 9. 2011
Z: v texte
b) JUDr. Gabriela Doriča vykonaním právnych krokov k odkúpeniu a prevodu
odkúpeného podielu na Mesto Michalovce.
T: 31. 3. 2012
Z: v texte
3. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Michalovce podpísaním zmluvu o odkúpení obchodného podielu
v SPP, s. r. o. za podmienky, že SPP, s. r. o. nemá záväzky voči tretím osobám.
Prezentácia pred hlasovaním:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 26)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ak bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 20:
Úprava Organizačného poriadku Mestskej polície Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
- Predkladateľom materiálu bol JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník MsP.
Na tomto zasadnutí náčelníka MsP zastupoval JUDr. Šanta, zástupca náčelníka, ktorý
predmetný materiál na rokovaní MsZ uviedol nasledovne:
„Mestská polícia zriadila pre občanov mesta, ako aj pre firmy sídliace na území
mesta, službu ochrany ich majetku s možnosťou pripojenia na PCO, s vyvedením signálu
na mestskú políciu. Riadiacim pracoviskom bola určená „Operačná služba MZKS a PCO“.
Túto službu v súčasnosti zabezpečujú 4 občianski zamestnanci. Keďže tento stav
nepostačuje na pokrytie nepretržitého výkonu služby, navrhujeme ho zvýšiť o jedného
občianskeho pracovníka.“
p. Viliam Zahorčák:
Vysvetlil, že v podstate celý organizačný poriadok a štruktúra MsP sa mení v tom, že
namiesto štyroch budú piati na tomto úseku.
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Rozprava:
- k predmetnému bodu rokovania MsZ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani
iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
doterajšie znenie v čl. 4 písm. E/
2. S c h v a ľ u j e
nové znenie v čl. 4 písm. E/ a to:
„Operačnú službu MZKS a PCO“ tvoria piati občianski zamestnanci, ktorých úlohou
je:
a) sústavne sledovať pomocou MZKS monitorovaný priestor,
b) pri zistení narušenia verejného poriadku alebo iných zákonných noriem, vyslať
na miesto hliadku MsP, alebo vyrozumieť iné orgány, ktorým riešenie situácie
prináleží,
c) riadiť sa pokynmi náčelníka MsP a jeho zástupcu, ako aj pokynmi stálej služby,
d) viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkou MZKS a PCO,
e) plniť úlohy operátora PCO v zmysle „Príkazného listu primátora mesta č. 4/2009“
a „Pokynu náčelníka MsP č. 3/2009“.
3. U k l a d á
náčelníkovi Mestskej polície Michalovce:
Upraviť nové znenie Organizačného poriadku Mestskej polície Michalovce.
Z: JUDr. Kudroč
T: ihneď
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 27)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
-Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ak bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 21:
Návrh na voľbu predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Košice
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
- Materiál predkladal: MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátor:
V úvode tohto bodu vystúpil primátor mesta p. Viliam Záhorčák:
Konštatoval, že doteraz v predstavenstve akciovej spoločnosti zastupoval mesto on,
a pretože mandát mu vypršal, je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo, kto ďalší
bude zastupovať mesto v tejto akciovej spoločnosti.
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Materiál na rokovaní MsZ uviedol MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dámy a páni!
Mesto Michalovce je akcionárom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Košice. Práva akcionára za mesto Michalovce na základe schválenia v orgánoch mesta
zastupuje primátor mesta, ktorý bol zároveň zvolený za člena predstavenstva VVS a.s.
Stanový Východoslovenskej spoločnosti a.s. upravujú funkčné obdobie orgánov
spoločnosti na štyri roky. Funkčné obdobie súčasného predstavenstva končí 5. 4. 2011.
Na základe týchto skutočností a v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhujem na voľbu člena
predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. primátora mesta
Michalovce p. Viliama Zahorčáka.
Rozprava:
- k tomuto návrhu neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesla PhDr. Jana Cibereová, predsedníčka návrhovej komisie,
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
návrh na voľbu člena predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Viliama Zahorčáka, primátora mesta Michalovce.
2. U k l a d á :
Odoslať schválené a podpísané uznesenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
o návrhu na voľbu člena predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
Generálnemu riaditeľstvu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Komenského
50, 042 48 Košice.
T: ihneď
Z: Mgr. Natália Slaninková

vedúca org. odboru MsÚ
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 28)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ak bolo navrhnuté, bolo schválené.
Zároveň poďakoval poslancom za prejavenú dôveru i za podporu. „Verím, že aj spoločným úsilím sa nám podarí naďalej záujmy mesta vo Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti presadzovať.“

BOD č. 22:
Informácia z rokovania Košického samosprávneho kraja o dočasnom
prevode akcií Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce,
a.s. na Vranovskú investičnú s.r.o.
- K tomuto bodu rokovania MsZ bola predložená ústna informácia, predložil ju
primátor mesta p. Viliam Zahorčák.
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Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci a zároveň prostredníctvom TV
Mistral aj michalovská verejnosť je určite zvedavá, ako sa vyvíja situácia, čo sa týka našej
nemocnice.
Trošku sa vrátim do minulosti. Už historicky prvé Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja sa touto otázkou zaoberalo, akonáhle dostalo od štátu do svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti štyri nemocnice. Boli s tým isté problémy, už vtedy padali
návrhy ako situáciu riešiť.
K takému zásadnejšiemu rozhodnutiu došlo v roku 2008, kedy Zastupiteľstvo KSK
rozhodlo o tom, že tieto nemocnice vlastnými silami nie je schopné ich činnosť
zabezpečovať, a preto už vtedy vznikol návrh, aby sa pripravila súťaž na vstup
strategického partnera do všetkých štyroch nemocníc, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Následne boli aj schválené pravidlá, bolo prijaté uznesenie, v ktorom
boli aj podmienky, za akých teda ten nový partner môže vstúpiť. Medzitým sa celý ten
proces modifikoval, takže dnes sa už nehovorí o predaji akcií nemocníc, ale hovorí sa –
najprv sa hovorilo o prenájme a včera na zasadnutí Zastupiteľstva KSK sa rozhodlo
o dočasnom prevode akcií NsP Štefana Kukuru, a teda aj troch ďalších nemocníc na
partnera, ktorý by do nemocníc vstúpil.
Celý proces bol potom odštartovaný tým, že bola vytvorená komisia z radov
poslancov i z radov zamestnancov úradu KSK, bola vypísaná súťaž na poradcu. Následne,
keď bola vyhodnotená, poradca sa ujal svojej úlohy a boli pripravené kritériá na súťaž
o takéhoto partnera. Táto súťaž bola vyhodnotená po dlhom a veľmi starostlivom
zvažovaní minulý týždeň a na základe toho bolo predsedovi KSK odporúčané, aby
predložil zastupiteľstvu návrh na víťaza tejto súťaže.
V súvislosti so súťažou treba povedať, že pôvodne táto súťaž bola zrušená, pretože
už na začiatku sa do súťaže prihlásili uchádzači, z ktorých podmienku spĺňal len jeden, čo
sa komisii nezdalo ako vhodné na to, aby sa posudzovali kvality jednotlivých uchádzačov,
ale najmä ich ponuky. Preto súťaž prvýkrát bola zrušená a bola vypísaná nanovo.
Druhýkrát sa do súťaže prihlásili traja uchádzači, z nich jeden odstúpil a ostali
dvaja. Konkrétne išlo o spoločnosť AGEL SK, a.s. a spoločnosť Vranovská investičná,
s.r.o. Po vyhodnotení ich návrhov, pretože celá súťaž bola vlastne súťažou návrhov, a tie
boli premietnuté do zmlúv o prevode akcií, hodnotiaca komisia ako lepší návrh
vyhodnotila návrh Vranovskej investičnej najmä z dôvodu, že ich návrh zmluvy bol z
pohľadu, tak ako to vyhodnotil aj poradca aj samotná komisia, bol vhodnejší, bol lepší
a okrem iného táto spoločnosť ponúkla aj vyššiu sumu peňazí za prevod týchto akcií. Len
pre zaujímavosť - AGEL ponúkol cez 2 milióny EUR, kým Vranovská investičná ponúkla
cez 16 mil. EUR.
Na základe toho predseda KSK predložil včera na rokovaní Zastupiteľstva KSK
návrh na uznesenie, aby teda bola podpísaná zmluva o prevode akcií na víťaza tejto súťaže,
na Vranovskú investičnú, čo zastupiteľstvo aj schválilo. Treba ale povedať, že poslanci,
ktorí boli zvolení za mesto Michalovce, podarilo sa im - teda nám všetkým, presadiť do
uznesenia niektoré body, ktoré svojím spôsobom dávajú priestor aj nášmu zastupiteľstvu,
aby sa k celému procesu vyjadrilo a ja verím, že tak aj v blízkom čase urobíme, pretože
mali by sme na najbližšom zastupiteľstve, na najbližšom zasadnutí MsZ v júni potom
rozhodnúť jednak, čo s našou jednou akciou, ktorú mesto vlastní v michalovskej
nemocnici, ale tiež celý proces podlieha aj schváleniu mesta Michalovce.
Následne pán primátor oboznámil MsZ s textom uznesenia, ktorý bol schválený
18. 4. 2011 Zastupiteľstvom KSK.
Informoval, že okrem samotnej časti A), kde sa schvaľuje dočasný prevod 10 ks
kmeňových listinných akcií v NsP Spišská Nová Ves, NsP sv. Barbory Rožňava a NsP
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Trebišov a tiež 9 ks kmeňových listinných akcií NsP Štefana Kukuru na víťaza obchodnej
verejnej súťaže, ktorým je spoločnosť Vranovská investičná, s.r.o., na obdobie 20 rokov,
za cenu vo výške 16 131 001 € a tiež vklad Košického samosprávneho kraja do ostatných
kapitálových fondov iných ako základné imanie, do všetkých spoločností NsP uvedených
v bode č.1 v celkovej výške nevysporiadaných pohľadávok v sume 2 232 001 €
evidovaných ku dňu 30. 11. 2010.
Ďalej prečítal bod B) uznesenia, v ktorom Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu
Košického samosprávneho kraja zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace s dočasným
prevodom akcií po splnení týchto odkladacích podmienok:
a) súhlasu mesta Michalovce s prevodom 9 ks akcií na kupujúceho
b) uzavretí nových nájomných zmlúv s kupujúcim
c) rozhodnutí, že prevod akcií nepodlieha súhlasu Protimonopolného úradu alebo
povolení koncentrácie.
„Inými slovami povedané: Všetko toto nadobudne účinnosť až v okamihu, kedy sa
vyjadrí Protimonopolný úrad, keď KSK uzavrie s Vranovskou investičnou nájomné
zmluvy na prenájom nehnuteľností, alebo aj teda hnuteľného majetku, ktorý je dnes
v správe nemocníc s poliklinikou a keď svoje súhlasné stanovisko dá
mestské
zastupiteľstvo alebo mesto Michalovce.
Na to, aby mesto takýto súhlas dalo, ja odporúčam, aby sme veľmi starostlivo zvážili, čím
podmienime tento náš súhlas, aby o tom rokovalo mestské zastupiteľstvo v júni, aby sme
tam presne zadefinovali, za akých podmienok teda to súhlasné stanovisko príde.
Aby sme za týmto účelom vytvorili aj komisiu MsZ, ktorá by sa celou problematikou
zaoberala a samozrejme, kde by sme rokovali s víťazom súťaže s Vranovskou investičnou
o všetkých týchto našich očakávaniach s nimi debatovali a podľa možnosti uzavreli
záväznú dohodu.“
Ďalej uviedol, že okrem toho bol schválený uznesením KSK aj bod C) v znení:
Poveruje predsedu KSK vyhlásiť do 31. 12. 2011 verejné obstarávanie na koncesiu
dostavby rozostavaného pavilónu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce,
a.s. a v tej súvislosti vykonaním všetkých právnych úkonov, vrátane výberu poradcu
a uzavrieť s víťazom obchodnej verejnej súťaže - spoločnosťou Vranovská investičná,
s.r.o. dodatok k zmluve o dočasnom prevode akcií, predmetom ktorého bude záväzok
spoločnosti Vranovská investičná, s.r.o. zúčastniť sa na verejnom obstarávaní vyhlásenom
Košickým samosprávnym krajom na koncesiu dostavby rozostavaného pavilónu NsP
Štefana Kukuru Michalovce, ktorý bude v prípade jeho nesplnenia sankcionovaný
zmluvnou pokutou vo výške 2 mil. EUR.
„Inými slovami teda povedané: Do konca roka predseda KSK má povinnosť vyhlásiť
súťaž na koncesionára, kde chceme, aby dovtedy bol podpísaný dodatok k tejto zmluve
s Vranovskou investičnou, kde oni sa v dodatku zaväzujú, že do tejto súťaže sa prihlásia
na koncesionára a v prípade, že tak neurobia, zaplatia zmluvnú pokutu 2 milióny EUR.
Niektoré z týchto bodov je potom možné potom aplikovať aj v našich dohodách,
pretože my, aspoň ja a verím, že aj vy všetci, za prioritu považujem práve dostavbu tohto
monobloku. Je podľa môjho názoru teraz vhodná šanca, aby sme práve toto vyjednali.
A pokiaľ by to prešlo, napokon Vranovská investičná vo svojich vyjadreniach, pretože my
sme mali okrem návrhu zmluvy, kde len deklarovali svoj záväzok dostavať michalovský
pavilón, po tomto rokovaní, kedy mali objasniť, teda aby sme si vyjasnili všetky tie vety,
ktoré tam boli napísané, povedala aj toto, že neoddeliteľnou súčasťou nami predloženého
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návrhu o najvýhodnejší návrh na dočasný prevod akcií KSK, má byť v základných
podmienkach KSK požadovaný záujem, resp. deklarácia o záujme dokončiť rozostavaný
pavilón NsP Michalovce. Ako už sme prezentovali na komisii 28. 3., naša spoločnosť pri
prevádzkovaní tejto nemocnice má dokončenie tohto pavilónu ako svoju prioritu,
s ohľadom najmä na centralizáciu nemocnice a odlúčené pracoviská mimo areál súčasnej
nemocnice s poliklinikou, s čím je úzko spätá ekonomizácia a efektivita dotknutých
oddelení. V dostavanom pavilóne po základnom monitoringu súčasného stavu plánujeme
prevádzkovať v 1.nadzemnom podlaží svalzové, resp. komplementárne zložky poskytovania
zdravotnej starostlivosti, v poslednom 4.nadzemnom podlaží operačné odbory a prostredné
dve nadzemné podlažia využiť práve k racionalizácii prevádzky tých oddelení, ktorých sa
súčasná decentralizácia týka. V nadväznosti na plánované disponibilné zdroje zo
štrukturálnych fondov EÚ, mieru spoluúčasti našej spoločnosti alebo iné spôsoby
financovania tejto investičnej akcie plánujeme do dvoch rokov od účinnosti zmluvy
o dočasnom prevode predložiť Košickému samosprávnemu kraju konkrétny spôsob a účel
využitia, spôsob financovania a časový harmonogram projektových a stavebných prác.
„Čiže oni to výrazne deklarovali, a teda keď aj iným spôsobom ich zaviažeme, ja
verím, že v tomto smere by sme sa mohli v tejto dlhej téme, ktorá tu v Michalovciach
rezonuje, posunúť ďalej.“
Rozprava:
JUDr. Gabriel Dorič:
Konštatoval, že na základe toho, čo počul a na základe informácií, ktoré má, navrhuje,
aby mestské zastupiteľstvo k predloženej informácii prijalo uznesenie, v ktorom by:
1. zobralo túto informáciu na vedomie
2. aby schválilo komisiu na prípravu materiálu v na prípravu materiálu k riešeniu súhlasu
MsZ s dočasným prevodom 9 akcií KSK v NsP Š. Kukuru a. s. a prípadnom dočasnom
prevode 1 akcie mesta pre Vranovskú investičnú spoločnosť, s. r. o. v zložení:
MUDr. Bančej, MUDr. Farkaš, MUDr. Hirjak, MUDr. Kuchta, MUDr. Lipčák, MUDr.
Makohus, MUDr. Mihalečko, MUDr. Paľovčík, MUDr. Prunyi, MUDr. Rohoň, MUDr.
Rudáš, MUDr. Zitrický, JUDr. Hospodár, JUDr. Eliášová, JUDr. Gábor, JUDr. Dorič.
Zároveň navrhol, aby MsZ týmto uznesením poverilo primátora mesta, aby rokoval
s Vranovskou investičnou, s.r.o. o podmienkach súhlasu MsZ Michalovce s dočasným
prevodom 9 akcií KSK v NsP Š. Kukuru Michalovce.
Ďalej navrhol, aby MsZ týmto uznesením zaviazalo predsedu komisie, za ktorého
navrhol MUDr. Rohoňa, aby predložil najbližšiemu mestskému zastupiteľstvu, ktoré by
malo byť v júni alebo v inom čase, návrh podmienok pre schválenie súhlasu MsZ
s dočasným prevodom 9 akcií KSK v NsP Š. Kukuru Michalovce pre Vranovskú
investičnú spoločnosť.
- Zároveň poznamenal, že tento návrh na uznesenie predložil aj návrhovej komisii.
(Písomný návrh na uznesenie je prílohou č. 22 k tejto zápisnici)
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MUDr. František Farkaš:
Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, vážení hostia!
Chcel by som vyjadriť svoje presvedčenie, že uznesenie, ktoré prijalo
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja a s ktorým som sa stotožnil, bolo to
najlepšie riešenie z možných riešení, ktoré sa dali prijať. Iste, tento výsledok tohto
zasadania bude široko diskutovaný a určite je možné rozprávať o tom, či to bolo najlepšie
riešenie z tých dobrých riešení, alebo najlepšie riešenie z tých zlých riešení. Ale v každom
prípade by som chcel podškrtnúť, lebo sa tu hovorí o tom, že to bude rezonovať aj medzi
občanmi, samozrejme, je to otázka, ktorá sa dotýka každého. Možno ani každého sa
nedotýkajú cesty alebo školstvo, ale zdravotníctvo – všetci sme buď terajší alebo
potenciálni budúci pacienti, takže naozaj sa to dotýka každého občana. Takže občanov
zrejme zaujíma hlavne to, že nie je to predaj nemocnice. Je to dočasný, chcem to
podčiarknuť, je to dočasný prevod akcií a po 20-tich rokoch sa tento majetok navráti
naspäť kraju a vlastne ten návrat bude za symbolické 1 EURO.
V tej zmluve, ktorá ešte nemá definitívnu podobu, ako hovoril pán primátor, sme
Michalovčania dokázali vyrokovať nám určité blokačné opatrenia, kde, myslím si, budeme
dávať veľký dôraz na to, aby sa dokončil rozostavaný pavilón nemocnice, a nielen, aby sa
dokončil, ale aby sa dosiahlo čo najskoršie jeho dokončenie.
MUDr. František Zitrický:
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
Myslím si, že už tu bolo konštatované opakovane, že osud michalovskej
nemocnice je ostro sledovaný už niekoľko rokov a myslím si, že taká ustanovizeň akou je
nemocnica, bude stále stredobodom záujmu, lebo jej činnosťou sme dotknutí všetci počas
života, ako povedal pán poslanec Farkaš.
Ja osobne mám tak málo informácií objektívnych o účastníkoch súťaže, resp.
o víťazovi, že v tejto chvíli sa zdržím akýchkoľvek emócií, čiže ani nejasám ani neupadám
do zármutku. Konštatujem len to, že všetci sme vnímali, že je potrebné niečo
s michalovskou nemocnicou urobiť. Tak bolo by veľmi sympatické, že by toto, čo sa
rysuje, bolo zachraňujúcim aktom pre michalovskú nemocnicu.
Chcel som sa ešte opýtať, či sa jedná o dočasný prevod, ale medzitým bola otázka
zodpovedaná, že je to na 20 rokov. A osobne v tejto chvíli ešte počítam, že budeme
zvažovať v tej diskusii rôzne veci.
V tejto chvíli by som povedal asi toto, že ja osobne by som si vedel predstaviť aj
nejakú bolestnú fázu ohľadom prevodu tejto nemocnice, ale za tú cenu, aby sa dostával
monoblok, ktorý na dlhé roky predurčí vývoj našej nemocnice aj úroveň poskytovaných
služieb v našej nemocnici so všetkým, čo s tým súvisí. Pokiaľ nepôjde monoblok, tak
neviem, neviem. Takže ja by som aj oželel nejaké straty v tej iniciálnej fáze, ktoré zrejme
nás čakajú - nielen nás, ale všetky nemocnice, ktoré sa zúčastnili na tejto súťaži. Ale aj
toto by som dával ako prioritu dostávať monoblok, lebo toto je pre našu nemocnicu vitálne
dôležité.
p. Viliam Zahorčák:
Áno, pán poslanec, ako ste počuli aj v mojom vyjadrení, aj vo vyjadrení pána poslanca
Farkaša, my takisto toto považujeme za kľúčovú tému z pohľadu Michaloviec. Sme
presvedčení, že pokiaľ by sa monoblok dostaval, pretože zaznievajú všelijaké úvahy,
obavy, a možno aj opodstatnené, že predsa len v blízkosti v celom okruhu bude tých
nemocníc, ktorých teraz majiteľom alebo prenajímateľom tých akcií bude tá istá
spoločnosť, že či to nejako negatívne neovplyvní nemocnicu našu. Ale ak by sa podarilo
to, že sa tá dostavba zrealizuje, tak si myslím, že bude v záujme každého, aby to aj dobre
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fungovalo. Takže dnes s určitosťou nikto nevie povedať, ako celý proces dopadne. Ale
mne sa javí, aj nám sa javí nádejný a vytvára určite dosť dobré základy na to, aby mohol
dopadnúť dobre.
- Ako ďalší sa do diskusie hlásil pán poslanec MUDr. Lipčák. Pán primátor Viliam
Zahorčák prv, než mu dal slovo, poznamenal, že pán Lipčák je zároveň aj krajským
lekárom a že od začiatku sa aktívne na celom procese aktívne podieľa.
MUDr. Štefan Lipčák:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo,
môžem len konštatovať, že pán primátor verne popísal priebeh obchodnej verejnej
súťaže na výber najvhodnejšieho návrhu zmluvy pre dočasný prevod akcií na 20 rokov.
Chcel by som snáď len doplniť jednu vec, že čo sa týka spätného odkúpenia týchto
akcií alebo spätného prevodu týchto akcií, tak Vranovská investičná s.r.o. hodlá tieto akcie
odpredať za 1 EURO, na rozdiel od ANGEL-u SK, ktorý navrhol vypracovanie dvoch
nezávislých znaleckých posudkov, jeden by zabezpečil KSK, druhý by zabezpečil AGEL
a výsledná cena odkúpna by bola priemerom tých dvoch znaleckých posudkov.
Krátko sa chcem dotknúť ešte podnikateľského zámeru obidvoch spoločností.
V podstate obidve spoločnosti sa chystajú presunúť - teda ich podnikateľský zámer má
také tri časti, nazvem ich: tzv. prvé opatrenia, potom opatrenia do roku 2013 a vízia do
budúcnosti. V podstate obidve spoločnosti sa chystajú urobiť podobné kroky. V prvom
roku chcú robiť nejakú analýzu, resp. audit u týchto nemocníc, následne by nasledovali
reštrukturalizačné opatrenia v horizonte zhruba do roku 2013.
Čo sa týka organizačnej štruktúry, tam je trošku iná predstava u obidvoch
spoločností. ANGEL mienil vytvoriť dve divízie – zemplínsku a spišskú, do zemplínskej
by patrili Trebišov a Michalovce a do spišskej Spišská Nová Ves a Rožňava. Vranovská
investičná má inú predstavu. Má predstavu, že by malo existovať generálne riaditeľstvo,
ktoré bude riadiť tieto 4 nemocnice, na čele ktorých budú stáť výkonní riaditelia.
Veľmi krátko sa chcem dotknúť samotnej zdravotnej starostlivosti. Vo všetkých
nemocniciach by mali mať zabezpečené tzv. základné oddelenia s akútnymi lôžkami. Ďalej
by mali byť vytypované tzv. nosné oddelenia a následne by malo dôjsť k vzniku centier,
a to na základe synergickej činnosti oddelení jednotlivých nemocníc. Tomu sa zrejme
nebude dať vyhnúť, lebo súčasnosť je taká aká je a prevádzka tých nemocníc je stratová.
Tomuto zámeru obidvoch účastníkov obchodnej verejnej súťaže „napomáha“ aj zámer
zdravotných poisťovní, pretože zdravotné poisťovne a konkrétne najväčšia z nich
Všeobecná zdravotná poisťovňa je rozhodnutá, alebo sa rozhodla, nezazmluvniť niektoré
medicínske činnosti v jednotlivých nemocniciach. Čiže vlastne tieto dve skutočnosti, t.z.,
Vranovská investičná ako nový strategický partner alebo ako strategický partner, ktorý
vyhral tú obchodnú verejnú súťaž a zdravotná poisťovňa vlastne nezávisle od seba, ich
rozhodnutia vedú k tomu, že bude zrejme sa musieť ísť cestou vytvorenia určitých centier.
Ja len poviem ako príklad, neberte ma za slovo, že to tak presne bude, ale napríklad, že
trebárs v Michalovciach ostane zachovaná nukleárna medicína a onkológia, kdežto
v Trebišove napríklad nie. Čiže asi takýmto spôsobom.
MUDr. Ľubomír Rohoň, poslanec MsZ, generálny riaditeľ NsP:
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia!
Musím, samozrejme, zareagovať na túto diskusiu a poviem len toľko: Všetci, ktorí tu
vystúpili predo mnou, majú pravdu. Ja chcem vyzdvihnúť činnosť a úspech našich
poslancov za Košický samosprávny kraj, takže budem diskutovať k tomuto problému.
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To je veľká vec, obrovská vec, pretože my poznáme najlepšie problémy našej nemocnice
a doteraz sme veľmi neboli konzultovaní. Takže toto ohromne vítam a považujem to za
úspech. Pretože, samozrejme, za tie tri, štyri roky, odkedy sa začalo s touto myšlienkou
uvažovať, sa trošku situácia zmenila a aj ja by som teraz povedal ako riaditeľ nemocnice,
že za tú absolútnu prioritu považujem dostavbu monobloku.
Dúfam, že tá spolupráca v rámci komisie, o tom som presvedčený, pretože všetci
sme Michalovčania, bude korektná. Dúfam, že korektná bude spolupráca aj s partnerom
z Vranovskej investičnej a môžem teda sľúbiť - predpokladám, že za všetkých, že urobíme
všetko pre to, aby tie podmienky boli v prospech veci, v prospech pacientov, aby úroveň
zdravotnej starostlivosti neklesla, ale naopak a že to budú podmienky reálne, pretože
výsledkom musí byť nejaká zmluva, s ktorou musia súhlasiť obidve strany. Budem sa
predovšetkým snažiť o to, aby už tá blízka budúcnosť bola pre Michalovčanov výhodná.
Úprimne sa priznám, že mňa až tak veľmi nezaujíma, za koľko odkúpi KSK o 20 rokov.
To je síce dôležité, pretože aj za 20 rokov tu budú žiť ľudia, ale túto generáciu toto až tak
veľmi nezaujíma. Urobím teda všetko pre to, aby tá zmluva bola výhodná pre obidve
strany, aby nemocnica porástla.
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta:
Ešte v krátkosti reagoval na niektoré veci, ktoré zazneli v rámci rozpravy.
Pán poslanec, hovorili ste, že doteraz málo možností bolo sa k veciam vyjadrovať.
Chcem len upresniť, že odkedy sa celé téma dostala do pohybu, ak to tak môžem povedať,
boli rokovania aj na úrovni nemocnice, aj priamo v nemocnici. Samozrejme, že neboli
detailné, bavili sme vždy len na tému, čo ďalej. Nakoniec sa prijala dohoda, všeobecná
dohoda o tom, že áno, ten partner je žiaduci. Čiže dnes akokoľvek už sa vracať späť, nie je
možné. Čiže už ide len o toho, ktorý ten partner je. Toto sa nedalo skôr povedať, pretože
boli sme aj s MUDr. Lipčákom členmi tej komisie, ktorí videli do toho trochu viac, ale boli
sme viazaní mlčanlivosťou. Išlo o súťaž a dovtedy nebolo možné nič povedať.
Čo sa týka samotných zmlúv: Samotné zmluvy, ako som už povedal, boli
predmetom samotnej súťaže. Dnes tak, keď to komisia vyhodnotila ako toto je vhodný
návrh, do tohto návrhu vstupovať už nemožno. Preto Košický samosprávny kraj ako sme
hovorili, chce a predseda je zaviazaný, vyrokovať alebo teda uzavrieť dodatok k tejto
zmluve, kde by sa hovorilo o dostavbe nemocnice. Preto je veľmi vhodné, že mesto
Michalovce má možnosť hovoriť ešte do toho. Možno uzavrieť svoju vlastnú zmluvu,
teraz už vieme s kým, doteraz sme nevedeli s kým, čo iné mestá, v ktorých nemocnice sú,
nemajú. Rožňavčania, Spišiaci a Trebišovčania, tí musia toto brať toto ako fakt, do ktorého
nemajú možnosť vstupovať, y máme šancu ešte trošku to ovplyvniť. Pravdou ale je, pán
poslanec to aj povedal, že nemôžu tie naše požiadavky byť nereálne, premrštené, musia
byť reálne. Musíme sa sústrediť na to najpodstatnejšie, okrem iného aj preto, že my, aj keď
v prvom rade nám záleží na našej nemocnici, v tejto chvíli nesieme zodpovednosť za
všetky 4 nemocnice. Čiže v rukách máme, povedal by som ESO, ktoré je zároveň Čiernym
Petrom. Čiže ide o to, ako sa s touto svojou možnosťou naložíme. Musíme s ňou naložiť
maximálne zodpovedne tak, aby sme to a najmä naša nemocnica, pozitívne pocítila. Ale na
druhej strane nemôžeme byť takí, aby sme dostali do problémov celý tento proces, Košický
samosprávny kraj i tie ďalšie nemocnice.
Chcem povedať už na záver tejto témy, že tak ako JUDr. Dorič navrhoval
v uznesení, budú pred nami zhruba dva mesiace, kedy budeme, verím, že intenzívne
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rokovať medzi sebou a následne s naším partnerom. Verím, že výsledkom budú také
závery, ktoré budú obojstranne akceptovateľné a že na zasadnutí MsZ v júni budeme môcť
odsúhlasiť teda, že mesto Michalovce súhlasí s tým prevodom akcií a zároveň celý proces
by sme tým pádom my mohli odštartovať.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie k tomuto bodu rokovania predniesla PhDr. Jana Cibereová,
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
informáciu o priebehu a výsledku rokovania KSK o dočasnom prevode 9 akcií
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru, a.s. na Vranovskú investičnú s.r.o.
2. S c h v a ľ u j e
Komisiu MsZ na prípravu materiálu k riešeniu súhlasu MsZ s dočasným prevodom
9 akcií KSK v NsP Š. Kukuru a. s. a prípadnom dočasnom prevode 1 akcie mesta
pre Vranovskú investičnú spoločnosť, s. r. o. v zložení:
MUDr. Benjamín Bančej, MUDr. František Farkaš, MUDr. Pavol Hirjak, MUDr.
Pavol Kuchta, MUDr. Štefan Lipčák, MUDr. Jozef Makohus, MUDr. Ján Mihalečko,
MUDr. Ján Paľovčík, MUDr. Tibor Prunyi, MUDr. Ľubomír Rohoň, MUDr. Anton
Rudáš, MUDr. František Zitrický, JUDr. Miroslav Hospodár, JUDr. Jana Eliášová,
JUDr. František Gábor, JUDr. Gabriel Dorič.
3. P o v e r u j e
Viliama Záhorčáka, primátora mesta Michalovce rokovaním s Vranovskou investičnou,
s.r.o. o podmienkach súhlasu MsZ Michalovce s dočasným prevodom 9 akcií KSK
v NsP Š. Kukuru Michalovce.
4. U k l a d á
Komisii MsZ pripraviť podmienky pre schválenie súhlasu MsZ s dočasným prevodom
9 akcií KSK v NsP Š. Kukuru Michalovce pre Vranovskú investičnú spoločnosť.
Z: MUDr. Ľubomír Rohoň, predseda komisie
T: najbližšie rokovanie MsZ
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 29)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
- Primátor mesta konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Ďalej povedal: „A pred nami je, tak ako sme už hovorili, náročná práca, na konci ktorej, verím, že bude spokojnosť čo najväčšieho okruhu všetkých nás. Lebo tak ako tu
už zaznelo, nemocnica, tá sa naozaj dotýka každého jedného človeka, aj toho, čo sa
ešte nie je narodený.“
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BOD 23 – Interpelácie:
Interpelácie predložili poslanci:
Ing. Jozef Sokologorský:

V mene obyvateľov Ul. kpt. Nálepku a Námestia osloboditeľov poďakoval riaditeľovi
TaZS mesta Michalovce za rýchle a promptne vykonanú úpravu jedinej príjazdovej cesty,
ktorá sa nachádza v medziblokových priestoroch týchto dvoch ulíc.
Zároveň predložil novú interpeláciu, v rámci ktorej žiadal riaditeľa TaZS
o vyčistenie kanalizačných vpustov nachádzajúcich sa v priestoroch týchto dvoch ulíc
s tým, že v podstate sa jedná o dva až tri kanalizačné vpusty.
MUDr. Jozef Makohus:
Interpeloval vo veci pokračovania riešenia sadania cestného telesa koncovej časti Ulice
tehliarskej na Tehelnom poli pred domami č. 39 – 43: „Postupom rokov dochádzalo
k sadaniu spomenutej cesty. Na môj podnet sa situáciou začali zaoberať TaZS v spolupráci
s VVaK. Bolo zistené, že cestná kanalizácia je neporušená, funkčná, došlo iba k sadaniu
asfaltu cca o 30 – 40 cm. Počas dažďa je cesta pre peších nepriechodná pre tvorbu priečnej
hlbokej vodnej prekážky, súčasne dochádza k pretekaniu vody do rodinných domov.“
Konštatoval, že riešenie tohto problému bolo, z jemu neznámych dôvodov,
zastavené. Vzhľadom na tieto skutočnosti, žiadal o vysvetlenie a urýchlené doriešenie
uvedeného problému.
- Interpelácia bola predložená aj písomnou formou (tvorí prílohu zápisnice).
Ing. Michal Stričík, PhD.:
Na základe podnetov občanov reagoval v dvoch bodoch na tieto podnety občanov:
1. Vo volebnom obvode č.5 - Stráňany je jazierko Baňa, kde v časti pod
reštauráciou dochádza k erózii jazierka s tým, že časť vody pomaličky už prechádza
k chodníku. Myslím si, že by bolo vhodné upraviť tento breh či už v rámci pripravovanej
úpravy tejto plochy alebo nezávisle od toho, aby sme predišli väčším problémom, ktoré
súvisia s poškodením chodníka, prípadne aj ohrozením chodcov, ktorí po tomto chodníku
chodia.
2. Upozornil na problém v súvislosti s prejazdom nákladných vozidiel cez Ulicu
topoliansku. „V minulosti Topolianska ulica bola z obidvoch strán upravená dopravnými
značkami, ktoré zakazovali vjazd nákladných vozidiel na túto ulicu. V uplynulom období,
kedy dochádzalo v meste k pozitívnym zmenám, jednak k rekonštrukciám futbalového
štadióna, ako aj k úpravám chodníka na Topolianskej ulici, tieto značky boli odstránené
a jednoducho teraz dochádza k zneužívaniu tejto ulice týmito nákladnými autami. Takže
prosím o riešenie tohto problému“
- V súvislosti s interpeláciou k Ul. topolianskej pán primátor informoval, že daným
problémom sa už zaoberá odbor výstavby MsÚ a že na obidve interpelácie bude
pánovi poslancovi odpovedané písomne.
Ing. Jozef Bobík:
Žiadal o urýchlenú opravu verejného osvetlenia popri chodníku pred bytovými domami
A5, A6 na sídlisku Západ, ktoré je už dlhšiu dobu nefunkčné. Jedná sa o vnútroblokový
priestor medzi Rázusovou ulicou a Švermovou ulicou. Pravdepodobne ide o poruchu,
pretože verejné osvetlenie pred vedľajším bytovým domom A5 je funkčné.
- Pán poslanec interpeláciu predložil aj v písomnej forme (v písomnej forme je doložená
ako príloha zápisnice).
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Mgr. Martin Nebesník:
Konštatoval, že na verejnom zhromaždení volebného obvodu č. III – Juh sa občania
sťažovali, že pri ukončení kosby trávnatého porastu zostáva trávnatý odpad na chodníkoch.
Dážď potom tento odpad odplavuje do kanálových vpustov, ktoré následne upcháva.
O stanovisko k tomuto problému poprosil riaditeľa TaZS.
- Svoju interpeláciu pán poslanec predložil aj v písomnej forme (tvorí prílohu zápisnice).
MUDr. František Zitrický:
(interpeláciu predložil v písomnej forme, táto tvorí prílohu zápisnice)
Na základe podnetu p. Škrabuľákovej v rámci svojej interpelácie:
Upozornil na nedodržiavanie režimu venčenia psov na sídl. Západ (odstraňovanie
exkrementov, ochrana pieskovísk, okolia zdr. zariadení).
Zároveň žiadal:
- zabezpečiť odstránenie pretrvávajúcej jamy na konci chodníka (pri ceste) od bloku
A9 smerom k bloku A8, hrozí nebezpečenstvo úrazov
- ošetriť parkovisko pri zdravotnom stredisku (neúnosné výtlky)
- komplexne riešiť chodníky na sídl. Západ.
Upozornil aj na pretrvávajúce problémy pri parkovaní áut pred autobazárom na sídlisku
Západ (zákruta za blokom A9) - občania upozorňujú na hroziace kolízie, parkovanie áut
na chodníku .
MUDr. Ján Mihalečko:
(interpeláciu predložil v písomnej forme, táto tvorí prílohu zápisnice)
„Prosím o opravu výtlkov na Ulici užhorodskej. Jedná sa o hlavnú príjazdovú cestu
zo Sobraniec.“
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.:
(interpeláciu predložil v písomnej forme, táto tvorí prílohu zápisnice)
„Žiadam, aby TaZS mesta Michalovce po vykonaní opráv a výstavby chodníkov postupne
realizovali urovnanie terénu medzi cestou a chodníkom tak, aby nebola voda na
chodníkoch a zároveň bolo umožnené strojové kosenie.“

BOD č. 24 – Diskusia:
Ing. Ján Ďurovčík, CSc:
V rámci diskusie sa obrátil na pána primátora s tým, že na februárovom zasadnutí mestské
zastupiteľstvo schválilo petičný výbor, ktorý sa mal zaoberať petíciou na zrýchlenie
výstavby diaľnice a rýchlostnej komunikácie na východ od Košíc. „Keďže nejako táto
aktivita nebola verejnosti známa, alebo sa nie veľmi pokračovalo v aktivitách petičného
výboru, preto vás prosím, aby ste vysvetlili, aký bude postup, ako sa bude s tou petíciou vo
verejnosti narábať.“
p. Viliam Záhorčák:
Na túto otázku pána poslanca odpovedal: „Ja som bol zaviazaný rokovať o tejto petícii
s predstaviteľmi jednotlivých miest a obcí nášho regiónu, čo som aj využil, na regionálnom
sneme ZMOS som o tom hovoril. Stretlo sa to prevažne s podporou jednotlivých starostov
a primátorov, takže tu problém teda nevidíme, aby sme toto mohli rozvinúť. Sú ochotní sa
do toho zapojiť.
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Takisto som bol povinný rokovať o tom s vedením Košického samosprávneho kraja, čo sa
takisto stalo a aj tu bola vyjadrená podpora tejto aktivite. Akurát sme boli požiadaní o to,
aby podľa možností to bolo tak regionálnejšie koordinované. Takže tu ešte by sme na
ďalšom stretnutí s predsedom KSK dotiahli v detaile, a myslím, že nič nebráni tomu, aby
sme mohli celú túto petíciu spustiť.“
MUDr. Benjamín Bančej:
V rámci bodu „diskusia“ upriamil pozornosť poslancov na XI. jarné trhy, ktoré sa budú
konať v Michalovciach 29. – 30. apríla 2011. Na tento „Jedenasti jarni jurmarok“,
s ktorým sa spájajú tradičné jarmočné aktivity, pozval nielen poslancov, ale
prostredníctvom TV Mistral aj michalovskú verejnosť.
Ďalej informoval o niektorých aktivitách mesta, ktoré sa uskutočnia v meste práve
v uvedených dňoch, a to:
- súťaž vo varení kotlíkového guláša, vyhodnotenie súťaže
- vystúpenie dychových hudieb
- X. ročník jazdeckých pretekov „Jarná cena Michaloviec“
- XXVII. ročník Podvihorlatského maratónu, VI. ročník In line maratónu a XI. ročník
Michalovského polmaratónu
- stávanie mája v predvečer 1. mája
- ľudovú zábava s hudobnou skupinou Ščamba
a ďalšie podujatia v meste s tým, že presný termín a čas jednotlivých aktivít poslanci majú
uvedené v písomnej pozvánke, ktorá im bola doručená do lavíc v rokovacej miestnosti pred
zasadnutím tohto MsZ. Zároveň vyslovil presvedčenie, že jednotlivé podujatia občania
mesta obohatia svojou účasťou.
p. Viliam Zahorčák:
Upriamil pozornosť poslancov a verejnosti aj na ďalšie podujatia, ktoré sa v meste
uskutočnia v mesiaci apríl 2011. Informoval, že na Veľký piatok je pripravený pašiový
pochod, na ktorom sa zástupcovia cirkví dohodli na stretnutí u primátora, že to bude
o 13.30 hod. Ďalej pripomenul aktivity spojené s 1. májom, taktiež otvorenie námestia
Jana Pavla II. a do pozornosti dal mestskú športovú olympiádu, konferenciu NsP a
aj termín ďalšieho zasadnutia MsZ, ktoré bude 21. júna 2011.
(diskusia ukončená)

BOD č. 25 - Z á v e r
Vzhľadom k tomu, že program rokovania MsZ bol vyčerpaný primátor mesta
Viliam ZAHORČÁK poďakoval poslancom za konštruktívny prístup, za dynamiku pri
rokovaní, ale aj za podnetné návrhy, ktoré na tomto zasadnutí odzneli.
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Zároveň poprial poslancom, aj všetkým prítomným, príjemné veľkonočné sviatky
a informáciou, že najbližšie zasadnutie MsZ sa uskutoční 21. júna 2011, ukončil III.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach ukončil.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČAK

Overovatelia: l. MUDr. František FARKAŠ
2. Bc. Stanislav GAĽA

Zapisovateľka: Anna Kudelásová
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