
Z á p i s n i c a  
 

z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré  
sa uskutočnilo dňa 6. mája 2010 (štvrtok) o 14.00 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 8. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, zvolané 
písomnou pozvánkou zo dňa 4. 5. 2010, otvoril Viliam ZÁHORČÁK, primátor mesta. 

 
Po úvodnom privítaní poslancov MsZ, primátor  mesta  na tomto mimoriadnom 

zasadnutí MsZ ďalej privítal: zástupcu primátora MUDr. Bančeja, zástupcu prednostu MsÚ 
JUDr. Doriča,  riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vedúcich 
zamestnancov MsÚ a mestských organizácií, zástupcov médií a ostatných prítomných.  

 
Konštatoval, že na  6. mimoriadnom zasadnutí  MsZ je prítomných 17 poslancov MsZ 

(stav na začiatku rokovania) a  že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Zároveň informoval, že z tohto zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Baťalík, Berdy, 

Eštok, Pado a Kozák.  
 
 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 8. mimoriadneho zasadnutia určil 
týchto poslancov: 
 1. Rudolfa Kleina 
 2. Ing. Jozefa Bobíka 
 
 
 
PROGRAM: 
Návrh programu rokovania je uvedený na písomnej pozvánke, ktorá tvorí prílohu č. 2 
zápisnice;  poslanci ju dostali spolu s doručenými materiálmi na rokovanie tohto MsZ. 
 
 
K navrhovanému programu  boli predložené doplňujúce návrhy: 
 
p. Viliam Záhorčák, primátor mesta: 
Odporučil mestskému zastupiteľstvu  navrhovaný  program rokovania MsZ  doplniť o bod – 
„Zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie NFP v rámci OP Životné 
prostredie Prioritnej osi 4 - Odpadové hospodárstvo na realizáciu projektu „Centrum pre 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach“ 
- Podotkol, že písomný materiál k tomuto bodu  bol poslancom rozdaný pri prezentácii.   
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Zároveň podotkol,  že na tomto mimoriadnom zasadnutí nie je nainštalované hlasovacie 
zriadenie a že hlasovať sa bude dvihnutím ruky.  
V tejto súvislosti  určil skrutátorov pre spočítanie hlasov a to:  Ing. Ballovú, Klacíkovú  
a Ing. Hodaňovú . 
 
Primátor mesta skôr než dal  hlasovať o svojom doplňujúcom návrhu, spýtal sa, či  má  
ešte niekto  doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k predloženému programu rokovania. 
 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Mal procesnú otázku, „či možno prerokovať na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve bod, 
ktorý nie je v pozvánke?“ Zároveň sa vyjadril,  že ako poslanec je za podanie  žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok a že túto otázku dáva z dôvodu, „aby potom niekedy niekto 
možno nespochybnil dobrú vec.“ 
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Odpovedal, že ak MsZ tento bod zaradí do programu, tak  môže byť prerokovaný, lebo 
materiál bol doručený pred začatím zastupiteľstva.  
 
 
Po tomto vysvetlení, keďže iné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu rokovania neboli 
predložené, primátor mesta dal hlasovať o svojom doplňujúcom návrhu: 
- za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 
Ďalšie hlasovanie bolo za celý program, vrátane schváleného doplnku: 
-  za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 - Primátor konštatoval, že program rokovania 8. mimoriadneho zasadnutia MsZ bol  
   schválený. 
 
 
 
BOD č. 2: 
Voľba návrhovej komisie 
 
Primátor mesta  Viliam Záhorčák predložil návrh, aby v návrhovej komisii pracovali poslanci: 
- Milan Hvižďák 
- Ing. Pavol Dlugoš 
- Stanislav Gaľa 
 
Keďže iné návrhy na zloženie návrhovej komisie neboli predložené, primátor dal hlasovať 
o zložení tejto komisie v zmysle ním predloženého návrhu:(hlasovanie č. 3) 
- za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že komisia bola zvolená v zložení ako bolo navrhované. 
 
 
 
BOD č. 3: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Michalovce  o zákaze 
predaja a podávania alkoholických nápojov v zmysle  zák. č. 219/1996 Z.z. 
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- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
- Materiál predkladal zástupca prednostu JUDr. Gabriel Dorič. 

 
Predmetný bod na rokovaní MsZ uviedol  p. Viliam Záhorčák, primátor mesta: 
Konštatoval, že vôli tomuto bodu bolo zvolané   mimoriadne zasadnutie, nakoľko 11. mája  
naše mesto bude  dejiskom celoštátneho finále celoslovenského pohára vo futbale, ktorého 
účastníkmi budú také, azda najznámejšie slovenské futbalové tímy, Slovan Bratislava 
a Spartak Trnava. 
Ďalej uviedol, že spolu s týmito výbornými tímami, „ktoré budú určite ozdobou podujatia 
alebo života v meste“, súčasťou toho má byť aj otvorenie nášho zrekonštruovaného štadióna. 
„Máme isté obavy z fanúšikov, ktorí ich budú sprevádzať. V tomto smere sa urobil už celý 
rad  opatrení, urobil ich organizátor a to Slovenský futbalový zväz, samozrejme, mnohé veci 
konzultoval aj so spoluorganizátorom, ktorým je MFK Zemplín Michalovce.“ (V danej chvíli  
na tomto mim. zasadnutí privítal prezidenta MFK Ing. Šoltinského). 
„Okrem toho aktívne sa na toto podujatie pripravuje aj polícia. Štátna polícia, naša mestská 
polícia a  iné organizácie, inštitúcie, ktorým z náplne práce vyplýva aj zabezpečovanie 
poriadku. Napriek tomu po konzultáciách sme dospeli k záveru, že bude potrebné vydať aj 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by umožnilo v meste vydať zákaz predaja liehových 
nápojov, čím by sme ešte viac možno obmedzili nebezpečenstvo nejakých neželaných 
prejavov najmä v meste. Samozrejme, čo sa týka štadióna, toto je v plnej kompetencii 
organizátorov. Mimo štadióna bude poriadok zabezpečovať štátna aj mestská polícia, ale 
obidve zložky sú pripravené podieľať sa aj na zabezpečovaní poriadku na štadióne. Ale tam, 
ako som už povedal, prislúcha hlavná úloha organizátorovi.“ 
 
- Poprosil  JUDr. Doriča,  predkladateľa materiálu, aby ho prípadne doplnil. 
 
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Konštatoval, že vzhľadom na to, že „toto podujatie bolo z bezpečnostného hľadiska vyhlásené 
za vysoko rizikové, môžeme uplatniť výnimku  zo všeobecne záväzných nariadení, že nemusí 
byť zverejnené 15 dní predtým a 15 dní potom. Čiže v podstate ho prijímame v skrátenej 
lehote, lebo je tu veľké nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia a majetku občanov. Čiže 
kvôli tomu, zákon to umožňuje, lebo už boli aj otázky, prečo už nebolo 15 dní vyvesené. Je 
vyvesené už druhý deň na úradnej tabuli a v podstate zajtra, po schválení v MsZ a po 
podpísaní primátorom mesta, bude toto VZN-ko na úradnej tabuli tak, aby 11. mája mohlo 
platiť.“  
 
 
R o z p r a v a :  
 
MUDr. Jozef Makohus: 
Toto záväzné nariadenie začne platiť 7. mája. Vieme, že nie každý číta uznesenia na úradnej 
tabuli každý deň. Chcem sa spýtať, ako budú upovedomení tí, ktorých sa v podstate toto 
uznesenie týka, čiže predajcovia alebo potenciálni predajcovia alkoholických nápojov v tom 
okruhu 2 000 metrov od štadióna tak, aby 11. mája to uznesenie v podstate bolo dodržané. 
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Odpovedal, že v podstate zajtra, keď bude podpísané, bude vyvesené na úradnej tabuli, 
zabezpečíme roznesenie tohto VZN-ka do známych reštaurácií voči podpisu. Máme možnosť 
doručenia aj  cez mestskú políciu, aby... Samozrejme, stále platí, že neznalosť zákona 
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neospravedlňuje, preto by som poprosil povedzme aj médiá, aby o tejto  skutočnosti 
informovali aj v novinách, aby čo najviac ľudí o tomto VZN-ku, o tomto zákone vedelo. Lebo 
účel je, fakt zabrániť možným ohrozeniam majetku, života a zdravia. Čiže budeme sa snažiť 
ho rozšíriť čo najviac.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Dodal, že jednak VZN-ko a jednak aj doslova nariadenie o tom, že liehové nápoje sa v tomto 
čase zakazujú predávať. Samozrejme aj prostredníctvom médií. 
 
MUDr. František Zitrický: 
Vážený pán primátor, vážení poslanci chcem sa opýtať, lebo tento problém už rezonuje 
v spoločnosti relatívne dlho a je vysoko diskutovaný na prítomnosť súdnej moci priamo na 
štadióne, či tento inštitút bude využitý aj na tomto zápase? 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Áno, bolo to už medializované, možno viac informácií má prezident  MFK, predsa je len 
v spojení. Poslednýkrát, keď sme mali stretnutie, také širšie zoskupenie, je snaha, aby toto už 
bolo využité. Kamerový systém je na štadióne, t.z., že je možné identifikovať tých páchateľov 
a následnej aj realizovať to, čo je  zo zákona možné. 
 
Ing. Jozef Bobík: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, je to smutné, že pri takejto udalosti, ktorá 
by mala byť takým sviatkom športu, sa musíme  zaoberať aj takými okolnosťami ako je 
prokurátor, ako sú mimoriadne opatrenia. Čiže je to nedobré a bude potrebné už zrejme 
odmala nejako pôsobiť tak, aby sa ten stav u nás zmenil. Aby naozaj, keď počúvam  
v rozhlase nejaké reklamy teraz na šport „poďme, zabavme sa“, tak mi to pripadá trošku 
úsmevné, keď vlastne máme obavy, či sa vrátime zdraví, či sa deti vrátia a podobne. Ale to 
nie je kritika na nikoho z nás, ale že taký je stav teraz v spoločnosti. Čiže toto je nedobré 
a naozaj treba  proti tomu robiť všetko možné. Čiže aj toto pripravované všeobecne záväzné 
nariadenie chápem ako gro k tomu, aby tie škody a ohrozenia boli minimalizované a preto 
som si mysle, že to VZN je nedostatočné, lebo vlastne rieši len zákaz predaja alkoholu v bode 
6, že rieši zákaz predaja alkoholu dňa 11. mája od 14.00 do 21.00 hodiny, v okruhu 2 km od  
Hviezdoslavovej č. 5, t.j. od futbalového štadióna. Ani sa tam nevyskytuje termínus 
technikus, že sa zakazuje podávať alkohol na tomto štadióne. Čiže som si myslel, že to je 
málo, že keď nebude len predávať, takže  môže sa užívať. Už teraz sme diskutovali pred 
začatím zastupiteľstva, čiže bolo mi vysvetlené, že toto VZN má za úlohu riešiť len zákaz 
predaja. Čiže potom otázka stojí tak: Prečo len 2 tisíc metrov? Čo ak nakúpi alkohol v Tescu 
alebo Lídli, nechcem teraz menovať niektoré ďalšie, ale také, čo sú evidentne 2 km od 
štadióna, nemalo by to už zasiahnuť  - z čoho to vyplýva - tá hranica? 
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Pán poslanec, pred mestským zastupiteľstvom sme o tom diskutovali. Ale keď  som zvážil, 
keď som premýšľal počas toho, akceptujem vaše stanovisko o doplním do čl. 6 „zakazuje 
predaj, podávanie  a požívanie alkoholických nápojov na futbalovom štadióne 
a v okruhu 2 tisíc metrov. Zvážil som to, lebo jednoducho je to dobrá pripomienka. Tým 
pádom môžu aj policajti zobrať fľašu, ak ju vytiahne pre nimi. Čiže beriem to, budem to 
akceptovať, zapracujem to do platného znenia VZN-ka. 
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p. Rudolf Klein: 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja chápem vydanie tohto všeobecne záväzného 
nariadenia ako záležitosť s blížiacim sa futbalovým zápas. Čiže preto je ten stres a verím, že 
takto budeme chápaní aj na verejnosti, že nechceme nikoho obmedzovať, len chceme zabrániť 
prípadným, nedajbože,  vzniklým škodám či na majetku či na zdraví občanov.  
A čo sa týka, či tam, či väčšia, či menšia vzdialenosť, to by sme potom veľmi dlho museli 
diskutovať. Čiže ja by som toto bral, že to je s blížiacim sa  zápasom, ktorý bude na budúci 
týždeň. A pokiaľ  by sa  bolo treba s touto problematikou hlbšie zaoberať, tak to by  potom 
bolo treba väčší časový horizont.  Inač toto všeobecne záväzné nariadenie - návrh 
podporujem. 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Chcem povedať, že aj keď sa bavíme teraz  o všeobecne záväznom nariadení, budú aj iné 
obmedzenia v meste, ktoré ale nie je potrebné, aby boli obsahom všeobecne záväzného 
nariadenia a budú uzavreté aj ulice, ktoré sú v blízkosti futbalového štadióna. Je to 
požiadavka bezpečnostných zložiek. Čiže zároveň aj tlmočíme verejnosti a prosíme zástupcov 
médií, aby túto informáciu zverejnili, že 11-teho bude uzavretá, čiastočne  uzavretá aj 
komunikácia Hviezdoslavova, Vajanského, Vansovej a Tolstého. Takže zároveň aj to, pretože 
bude potrebné kvôli bezpečnosti aj toto urobiť.  
 
Mgr. Ján Várady: 
Konštatoval, že aj on sa  pozastavil pri čl. 6 nad hranicou 2 tisíc metrov. Dal na zváženie, či 
by nebolo vhodnejšie  upraviť tento údaj na 3 tisíc metrov od štadióna.  
„A ďalej, čo so záchytnými parkoviskami? Aby naozaj verejnosť, pretože na zápas  prídu 
predsa aj z Humenného, aj z Trebišova, aj zo Sobraniec aj z okolia, aby vedela, ktoré ulice 
budú uzatvorené a kde najbližšie veľkokapacitné parkoviská zachytia prílev autobusov.“ 
 
- Primátor mesta poprosil prezidenta MFK o odpoveď na túto otázku s tým, že  má možno   
  viac informácií. „Lebo toto rozdebatovávali organizátori, čo sa týka tých áut, parkovania,   
  atď.“ 
 
Ing. Šoltinský, prezident MFK: 
Odpovedal, že čo sa týka záchytných parkovísk, tak to je  v kompetencii dopravnej polície. 
„Čiže tie informácie  ja nemám, ako to zariadi dopravná polícia.“ 
 
p. Stanislav Gaľa: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, ja si myslím, že či to bude 2 tisíc alebo 
3 tisíc metrov, je to úplne jedno. Tu nejde o fanúšikov z Michaloviec, Trebišova, Humenného, 
Košíc, Sobraniec, Strážskeho. Tu ide o fankluby Slovana Bratislava a fankluby Spartaka 
Trnava. Títo si alkohol donesú so sebou, to si píšte! Ale ak nie, tak si ho kúpia niekde na 
Dargove, ak tam mám povedať.  Takže to je jedno či 2 tisíc alebo 3 tisíc metrov. To je také, 
že  nemáme o čom diskutovať, tak diskutujem o tých metroch.   
Ale ja sa spýtam na  inú vec:  Ako budú kontrolovať príjazdy autobusov naši mestskí 
policajti, lebo keď takúto zodpovednosť sme im dali, že oni majú byť tí, ktorí budú 
kontrolovať VZN-ko, že na  území tohto mesta 2 tisíc metrov až 3 tisíc metrov, ako budú 
kontrolovať týchto ľudí s alkoholom? To po prvé. 
A po druhé: Moja otázka smeruje už do vnútra futbalového štadióna a to aj z osobného 
dôvodu, nakoľko som bol oslovený, či neurobím VIP na parkovisku a v priestoroch 
futbalového štadióna. Tak sa  vás, teraz pán primátor , pýtam aj oficiálne, lebo sme rozprávali 
neoficiálne: Je požiadavka na podávanie alkoholických nápojov vo vnútri štadióna, VIP lóža, 
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pre predstaviteľov  Slovenského futbalového zväzu, hostí, atď., atď., ako aj na parkovisku má 
byť „turecký stan“, kde tiež je požiadavka na podávanie alkoholických nápojov. Takže toto je 
moja druhá otázka.  
A posledná moja otázka na vás je, ako zabezpečíte, aby generálny sponzor Corgoň ligy – 
firma Heineken nedoviezla svoje alkoholické nápoje, ako je to známe, čiže pivo dovezú 
alkoholické alebo nealkoholické a ako zabezpečíte kontrolu tohto generálneho sponzora?
  
p. Viliam Záhorčák: 
Reagujúc na vystúpenie  pána poslanca, dôrazne poznamenal: Čo sa týka všeobecne 
záväzného nariadenia, platí pre všetkých a musí ho rešpektovať aj organizátor 
podujatia. 
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Zareagoval na vystúpenie pána poslanca, konštatujúc, že treba si dobre prečítať všeobecne 
záväzné nariadenie, kde sa hovorí o zariadeniach spoločného stravovania, o predajniach 
potravín a o verejne prístupných miestach. ´“Kto vie čítať, si prečíta. Čiže týmto som 
odpovedal na otázku p. Gaľovi.“  
 
p. Stanislav Gaľa: 
Viem dobre čítať, pán doktor. Ja som na začiatku svojho vystúpenia povedal, že mám na 
tomto futbalovom štadióne zariadenie a že som bol oslovený o poskytovanie služieb pre VIP.  
Tak, ak ma nepočúvate, tak to je potom tak a sa zbytočne rozčuľujete.   
 
p. Viliam Záhorčák: 
Pán poslanec, myslím, že bude to platiť pre všetkých na štadióne.  Tu dokonca zaznel návrh, 
ktorý si predkladateľ osvojil, aby nielen predaj, ale aj vôbec podávanie a užívanie. Takže 
pokiaľ je to tak, tak určite to platí.  
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Predseda návrhovej komisie  p. Kozák informoval že návrhová komisia obdržala pozmeňujúci 
návrh od pána poslanca Mgr. Váradyho a to k čl. 6 v znení:   
Rozšíriť okruh na intravilán mesta Michalovce, t.j. namiesto 2 tisíc metrov, aby to bolo na 
území celého mesta (neskôr po vysvetlení predkladateľom materiálu tento svoj návrh upravil, 
aby to bolo v okruhu 3 000 m).  
 
Prv než  primátor mesta  dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca, o slovo 
požiadal predkladateľ všeobecne záväzného nariadenia JUDr. Gabriel Dorič: 
Konštatoval, že zákon to neumožňuje. „Zákon hovorí o častiach mesta. Čiže my nemôžeme  
v intraviláne celého mesta zakázať požívanie alkoholu. Samozrejme  o pozmeňujúcom návrhu 
treba dať hlasovať, ale upozorňujem na to, lebo ja nemôžem ovplyvniť pánov poslancov, aby 
nehlasovali. Len upozorňujem na to, že sa to nedá.“ 
 
Následne primátor mesta dal hlasovať o pozm. návrhu pána poslanca Mgr. Váradyho, aby 
číselný údaj  2 000 m, bol nahradený číselným údajom 3 000 m: 
- za: 4, proti: 14, hlasovania sa zdržali: 0 
- Konštatoval, že to znamená, že tento návrh neprešiel. 
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Po tomto hlasovaní predseda návrhovej komisie p. Jaroslav Kozák prečítal  návrh  
na uznesenie v pôvodnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
1.  Schvaľuje 
     Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o zákaze predaja a podávania 
      alkoholických nápojov v zmysle zák. č. 219/1996 Z.z. 
 
2.  Ukladá: 
     a) Vydať Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o zákaze predaja  
          a podávania alkoholických nápojov. 
         T: ihneď 
         Z:  Ing. Mrázová, ved. odb. V,ŽPaMR 
 
     b) Oboznámiť s VZN dotknuté osoby. 
         T: ihneď 
        Z:  Ing. Mrázová, ved. odb. V,ŽPaMR 
 
 
Hlasovanie o tomto uznesení: 
- za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 
- Primátor konštatoval, že  uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
 
 
 
BOD č. 3: 
Odovzdanie bytových domov na Ul. mlynskej a Ul. obrancov mieru  
do výkonu správy 
  
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
- Materiál predkladal: Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
 
Tento bod na rokovaní MsZ uviedol primátor mesta Viliam Záhorčák. 
Konštatoval, že predmetný materiál je predložený na rokovanie tohto MsZ z dôvodu, že 
proces odovzdania bytov bol taký komplikovanejší a ešte stále prebieha, sme nemohli tento 
bod zaradiť na rokovanie riadneho zastupiteľstva. Ale nakoľko sa tieto podmienky vytvorili 
a môžeme toto realizovať, navrhujeme, aby sme predložili do mestského zastupiteľstva 
zverenie do správy práve týmto organizáciám, ktoré  sú navrhnuté v uznesení. Zároveň 
poprosil Ing. Doležala, vedúceho odboru hospodárenia s majetkom, aby ho prípadne ešte 
doplnil.    
 
- Ing. Doležal odpovedal, že nemá k tomuto bodu ďalšie informácie. 
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R o z p r a v a :  
 
Ing. Jozef Bobík: 
Vážené kolegyne, kolegovia, návrh, ktorý sa tu predkladá, nie je nejako nový, zverejnenie do 
správy majetku už bolo v minulosti, čiže máme ho. Čiže nehlásim sa preto, že by som ho 
chcel nejako zvrátiť, ale  chcel by som povedať nasledovné:  
Zvyčajne  bytové priestory mal v správe Domspráv, nebytové priestory mali  iné organizácie, 
tak mne by sa zdalo logické, keby  jeden predmet činnosti riešila jedna organizácia . O  to 
viacej to  teda pripomínam, že zhodou okolností  ešte mám materiály z minulého 
zastupiteľstva a má tu predmet podnikania činnosti – správa majetku mesta, kde tiež sa 
navrhuje, že by mala zabezpečovať výkon správy na dvoch bytových domoch  a tu sa 
konštatuje, že: 
 
1. prenájom nehnuteľností (nebudem čítať podrobne) 
2. kúpa tovaru 
3. reklamné a marketingové služby 
4. vydavateľská činnosť 
5. pohostinská činnosť 
6. ubytovacie služby 
7. organizovanie podujatí 
8 sprostredkovanie v oblasti služieb. 
 
Čiže nikde tu nevidím vlastne ten predmet činnosti, ktorý sa tu navrhuje. Takže o to viacej sa 
mi zdá logické, aby sme sa neschádzali viackrát - tak ja navrhujem, ak to nie je možné aj 
z tých formálnych dôvodov schváliť pre správu majetku mesta, aby keď sme už tu, aby sme to 
schválili a aby bytové domy spravoval Domspráv. To je môj návrh. 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Áno, je to návrh, dám o ňom hlasovať, pokiaľ bude potom hlasovanie. My sme vychádzali 
z toho, že aj keď  dnes SMM toto ešte nemá obsiahnuté, ale nie je až takým problémom, aby 
sa toto zabezpečilo. Myslíme si, že nie je takým veľkým problémom, aby aj tento druh 
činnosti zabezpečovali Služby mesta Michalovce. Minimálne si budeme môcť vyskúšať, ktorý 
zo správcov je lepší. 
  
Ing. Mikuláš Čollák, riaditeľ SMM: 
Ešte na upresnenie: V podstate Služby meta Michalovce nebudú brať ani nájomné, ani 
zabezpečovať výber fondu opráv a údržieb. My zabezpečuje sprostredkovanie služieb,  
čo sa týka médií, opráv a údržieb tak, ako aj ostatného mestského majetku.  
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Predseda návrhovej komisie p. Milan Hvižďák informoval, že návrhová komisie obdržala 
pozmeňujúci návrh od p. poslanca Bobíka v znení: 
Body A, B, C, D“ – zveriť pre Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby mesta Michalovce. 
 
Primátor mesta dal o tomto pozm. návrhu hlasovať: 
- za: 5, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 13 
- Konštatoval, že tento pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
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Následne predseda návrhovej komisie p. Milan Hvižďák predniesol návrh na uznesenie 
v pôvodnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1. Schvaľuje zverenie majetku mesta Michalovce do výkonu správy nasledovne: 

a) Angi mlyn, bytový dom „D“ – novostavba           Domspráv spol. s r.o., byty, teplo    
                                                                                      a iné služby, Michalovce 
b) Angi mlyn, bytový dom „E“ - novostavba           Domspráv spol. s r.o., byty teplo  
                                                                                     a iné služby, Michalovce 
c) Obrancov mieru, bytový dom „A“ – novostavba Služby mesta Michalovce, s.r.o.

 Partizánske č. 23 Michalovce 
d) Obrancov mieru, bytový dom „C“ - novostavba Služby mesta Michalovce, s.r.o.

 Partizánske č. 23   Michalovce 
 

2. Poveruje primátora mesta Michalovce podpísaním zmlúv.      
                                                                                          Z: Viliam Záhorčák   
                                                                                          T:  31. 12. 2010  
 
Hlasovanie o tomto uznesení: 
- za:  15, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 
- Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 4: 
Zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie NFP 
v rámci OP Životné prostredie Prioritnej osi 4 - Odpadové hospodár- 
stvo na realizáciu projektu „Centrum pre zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach“ 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
- Materiál predkladala  RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov 

Pri uvedení tohto materiálu na rokovaní MsZ vedúca odboru RNDr. Machová vysvetlila 
dôvody jeho predloženia. 
Informovala, že MsZ svojím uznesením č. 348 dňa 23. 6. 2009 schválilo podanie žiadosti  
o NFP na výstavbu kompostárne v rámci Operačného programu Životné prostredie.  
„Keďže mesto má záujem podať takúto žiadosť aj v tomto roku, čiže chce reagovať na výzvu 
z r. 2010, súčasťou tejto žiadosti  musí byť aj  uznesenie - platné.“  
Konštatovala,  že v podstate aj to predchádzajúce uznesenie je  platné, ale  odvoláva sa na 
pôvodnú výzvu. „Preto chceme z toho  uznesenia vypustiť len kód výzvy, ostatné všetky 
náležitosti  ostávajú“. 

 
- Primátor  mesta p. Záhorčák potvrdil, že naozaj vypadne len kód výzvy a ostáva pôvodné  
  znenie uznesenia. 
 
R o z p r a v a :  
- neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol p. Milan Hvižďák, predseda návrhovej komisie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I.  Zrušuje 
     uznesenie MsZ č. 348 zo dňa 23. 6. 2009 
 
II.  Schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu projektu: „Centrum pre 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach“; 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie NFP; 

c) celkové výdavky na projekt vo výške 2 401 003,92 EUR; celkové oprávnené výdavky 
na projekt 2 399 581,89 EUR; 

d) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt vo výške 119 979,10 EUR z rozpočtových zdrojov mesta. 

 
Hlasovanie o uznesení: 
- za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 5  - Z á v e r  
 
 Nakoľko program rokovania mimoriadneho zasadnutia MsZ bol vyčerpaný, primátor 
mesta Viliam ZÁHORČÁK  poďakoval poslancom, ako aj ostatným prítomným za účasť a 
zároveň  všetkých prítomných pozval na otvorenie výstavy obrazov z posledného maliarskeho 
plenéra. Týmto 8. mimoriadne zasadntie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach ukončil. 
 
  
 
 
 
 
Prednosta MsÚ:       Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ       Viliam ZÁHORČÁK 

 
 
 
Overovatelia: 1.  Rudolf  KLEIN       
 
                       2.  Ing. Jozef  BOBÍK 
 
 
 
Zapisovateľka: A. Kudelásová 
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