MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 195

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej
rady Michalovce za obdobie: september – október 2012

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 196

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na XI. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 4. 9. 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XI. zasadnutí MsZ
Michalovce dňa 4. 9. 2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 197

K bodu: Správa o výsledkoch kontroly

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 198

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Michalovciach
o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 143 o dani za užívanie verejného
priestranstva v meste Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 199

K bodu: Návrh VZN MsZ v Michalovciach o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 144 o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 200
K bodu: Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
správu: Doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce.

2. Schvaľuje
zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce takto:
V Čl. XI.
Zásady pre zhodnotenie majetku Mesta nájomcami
V článku XI. sa dopĺňa bod č. 12, v tomto znení:
12. Pre účely riešenia náležitostí zhodnotenia majetku Mesta nájomcami nebytových
priestorov funkciu výberovej komisie plní komisia na prenájom, pre účely bytových
priestorov komisia bývania.

V Článku XX.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

Vkladá sa nový bod č. 8, ktorý bude znieť:
„8. Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce,
schválené uznesením MsZ č. 200 zo dňa 23. 10. 2012, nadobúdajú účinnosť dňom
1. decembra 2012.“
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3.

Ukladá
vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom:
Vydať Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce v plnom znení.
Z: v texte
T: december 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 201

K bodu:

Zmeny a doplnky Štatútu Komisie bývania Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
zmeny a doplnky Štatútu Komisie bývania Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

V bode 4.
Úlohy komisie v bytovej oblasti
V bode 4. sa vkladá nový odsek 4.2.6. v tomto znení:
4.2.6 posudzuje žiadosti o zhodnotenie bytov v majetku Mesta nájomcami.

V bode 5.
Záverečné ustanovenia
5.2 Vkladá sa nový odsek č. 5.2., ktorý bude znieť:
Zmeny a doplnky Štatútu Komisie bývania Mestského zastupiteľstva v Michalovciach,
schválené uznesením MsZ č. 201 zo dňa 23. 10. 2012, nadobúdajú účinnosť dňa
1. decembra 2012.

2.

Ukladá
predsedovi komisie bývania:
Vydať nový Štatút Komisie bývania Mestského zastupiteľstva v Michalovciach v plnom
znení.
Z: v texte
T: november 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 202

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2012 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:
1.
2.
3.
4.

bežné príjmy sa zvyšujú z 21 336 509 € na 22 921 257 €, zvýšenie o 1 584 748 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 20 233 990 € na 21 543 342 €, zvýšenie o 1 309 352 €
kapitálové príjmy sa znižujú zo 7 266 218 € na 4 703 895 €, zníženie o 2 562 323 €
kapitálové výdavky sa znižujú z 12 566 844 € na 7 856 485 €,
zníženie o 4 710 359 €
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú z 5 512 107 € na 4 015 186 € , zníženie
o 1 496 921 €

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 203

K bodu: Návrh na II. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2012
‐ náklady vo výške
zo 698 408 €
+ 56 959 €
‐ výnosy vo výške
zo 698 408 €
+ 56 959 €

na 755 367 €
na 755 367 €

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 204
K bodu: Majetkoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. S c h v a ľ u j e :
1. Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Michalovce – pozemkov, vedených príslušnou správou
katastra na LV 6438, ako pozemok p. C‐KN č. 5284/35, zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 463 m2 a p. C‐KN č. 5280/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 512 m2, ktoré pozemky sa nachádzajú na Ul. Štefánikovej, pre SR – Slovenskú
správu ciest, Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava spolu za cenu vo výške 10 500 €.
2. Spôsob a podmienky prevodu podielu 34708/44766 stavby číslo súpisné 1773
(Pavilón služieb), postavenej na parcele C‐KN č. 1251/3, vedenej na LV č. 5157 v k.ú.
Stráňany a 34708/44766 pozemku parcela C‐KN č. 1251/3, zastavaná plocha a
nádvorie o celkovej výmere 496 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany, ktoré sa
nachádzajú na Ul. nad Laborcom, obchodnou verejnou súťažou, za nasledujúcich
podmienok:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja podielu
34708/44766,
‐ v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
‐ účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz,
pred podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
‐ účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaného pozemku existujúci‐
mi inžinierskymi sieťami,
‐ záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani
jemu blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
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−

−
−
−

−
−

konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz
nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 3 000 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude
v hodnote 3 000 €,
ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
3 000 € sa mu nevracia,
úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom
rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh vyradený z obchodnej
verejnej súťaže,
záväzok uchádzača, že pred podaním zápisu na vklad do katastra nehnuteľností, pristúpi
k zmluve riešiacej opravu a údržbu objektu ako celku,
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a súťaž
zrušiť.

3. Odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. Kuzmányho,
p.č. 2969/24, vo výmere 20 m2, pre Jozefa Zirnsáka, bytom Masarykova 1339/72,
Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2.
4. Odmietnutie návrhu súťažiaceho Ing. Jána Holuba, bytom Samuela Jurkoviča 1725/7,
Stropkov, záujemcu o odkúpenie predmetu predaja: stavby č. súp. 984, (autoservis
Okružná), postavenej na parcele p.č. 4662, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4663, vedenej na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, stavby bez č. súp. (dielne), postavenej na parcele p.č. 4664/5, vedenej na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4662, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere
1 289 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4663, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 92 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku
4664/5, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 216 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, novovytvoreného pozemku p.C‐KN č. 4664/1, zast. plochy a nádvoria
o celkovej výmere 4210 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia GP
č. 35024780‐13/2012, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu s tým, že súťaž sa
následne zopakuje.
5. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby č. súp. 1934 (dielňa), postavenej na parcele
p.č. 2809, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, novovytvorených pozemkov p.C‐KN
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č. 2809/1, zast.plochy a nádvorie o celkovej výmere 551 m2 a pozemku p.C‐KN č. 2809/2,
nádvorie o celkovej výmere 141 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením geometric‐
kého plánu č. 14328810‐27/2012, Ing. Andreja Karka, narodeného 8. 11. 1943, bytom
Samova 719/9, Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 35 050 €.
6. Odmietnutie súťažných návrhov účastníkov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
pozemku p.C‐KN č. 985/2, záhrady o celkovej výmere 174 m2, vedenom na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce.
7. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby č. súp. 6324, sklad – dielňa, postavená na p.č. 3743
v k.ú. Michalovce, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, a pozemku p.č. 3743 v k.ú,
Michalovce o výmere 149 m2, ktoré sa nachádzajú na Ul. Komenského, Ing. Júliusa
Oleára, narodeného 4. 10. 1959, bytom Ul. okružná 1292/26, Michalovce, za kúpnu cenu
vo výške 15 500 €.
8. Prijatie cenových ponúk a odpredaj novovytvorených pozemkov p. C‐KN č. 1192/39,
o výmere 43 m2 v k.ú. Michalovce a p. C‐KN č. 1192/40, o výmere 23 m2 v k.ú.
Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia geometrického plánu č. 14328810‐29/2012,
zo dňa 25.6.2012, odčlenením z pôvodnej parcely p. E‐KN č. 2846, v k.ú. Michalovce,
formou priameho predaja, nasledovne: v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného
pozemku p.C‐KN č. 1192/39 v k.ú. Michalovce, pre Ing. René Frajtka a Renátu Frajtkovú
bytom Severná 12, 071 01 Michalovce s tým, že uhradia kúpnu cenu za predmet predaja
vo výške 4 859 € a v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p.C‐KN
č. 1192/40 v k.ú. Michalovce pre Galériu Restaurant, s.r.o., so sídlom Nám. osloboditeľov
6137/59 A s r.o., Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške
2 599 €.
9. Prijatie cenovej ponuky a odpredaj pozemku p. C‐KN č. 361/2, záhrady o celkovej výmere
66 m2 v k.ú. Michalovce, formou priameho predaja, pre MVDr. Mariána Niemieca, bytom
Rastislavova 320/1, Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške
863,28 € v deviatich splátkach, pričom posledná splátka bude uhradená najneskôr
v mesiaci júl 2013.
10. Prijatie cenovej ponuky a odpredaj novovytvoreného pozemku p. C‐KN 1699/47,
o celkovej výmere 386 m2 v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol na základe určenia
geometrického plánu č. 14328810‐30/2012, zlúčením z pôvodných parciel p. E‐KN
č. 3116, p. E‐KN č. 3117, a p. E‐KN č. 3118, formou priameho predaja, pre Michala Onda,
bytom Klokočov č. 39 s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 9 264 €.
11. a) využitie práva a odmietnutie všetkých súťažných návrhov, ktoré boli predložené od
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže až do 1. 10. 2012
b) ukončenie obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu, ako záverečné
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov (vrátane podielov na
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spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu) a spoluvlastníckych podielov
k pozemku, v bytovom dome „I“ číslo súpisné 1884 nachádzajúcom sa na parcele
p.C‐KN č. 2970, vedenom na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce
12. spôsob a podmienky prevodu bytového domu „I“ č. súp. 1884 nachádzajúcom sa na
parcele p.C‐KN č. 2970, vedenom na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku
zastavaného bytovým domom, obchodnou verejnou súťažou, za nasledujúcich
podmienok:
− záujemca predloží návrh kúpnej zmluvy na bytový dom s 24 bytmi a príslušný
pozemok zastavaný bytovým domom,
− návrh kúpnej zmluvy musí okrem všeobecných náležitosti obsahovať prevzatie
záväzkov, pohľadávok a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
− najnižšia ponúkaná cena bytového domu vrátane pozemku je cena určená
podľa znaleckého posudku,
− uchádzač musí rešpektovať súčasné nájomné zmluvy
− návrh kúpnej ceny obytného domu vrátane platby za pohľadávky
− záujemca musí deklarovať, že nemá podlžností voči Mestu Michalovce, vrátane jeho
organizácií, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
− prihláška do OVS musí obsahovať:
‐ návrh kúpnej zmluvy bytového domu s 24 bytmi, v ktorom uvedie cenu
za bytový dom s pozemkom a cenu za pohľadávky na nájomnom ku dňu
odpredaja
‐ identifikáciu prihláseného
‐ čestné vyhlásenie, že nemá podlžnosti voči Mestu Michalovce, vrátane
jeho organizácií
‐ kópiu potvrdenia o úhrade fin. zábezpeky z príslušnej bankovej
inštitúcie,
− záujemca je povinný uhradiť finančnú zábezpeku vo výške 5% z ceny určenej
znaleckým posudkom, t.j. 10 316,30 €, na bankový účet vyhlasovateľa súťaže:
4204223001/5600 a kópiu potvrdenia o úhrade predložiť spolu s ponukou,
− úspešnému účastníkovi OVS sa finančná zábezpeka započíta oproti kúpnej cene.
V prípade, že úspešný uchádzač neuzatvorí zmluvu a neuhradí kúpnu cenu najneskôr
do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti príslušného uznesenia mestského
zastupiteľstva, zábezpeka prepadá v prospech Mesta Michalovce,
− vyhlasovateľ súťaže podá návrh na zápis do katastra nehnuteľnosti po zaplatení
kúpnej ceny
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov vyzvať uchádzača
na jeho doplnenie,
− vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto OVS,
− v prípade neúplnosti súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže,
vyhlasovateľ má právo návrh vyradiť z obchodnej verejnej súťaže,
− kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na
webovej stránke Mesta,
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− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé alebo všetky ponuky a ukončiť
obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž.

13. Zaradenie nehnuteľností:
a) pozemok p.E‐KN č. 3355, zastavané plochy o výmere 4 134 m2, vedený na LV č. 5157
v k.ú. Stráňany, do výmery 200 m2
b) pozemok p. C‐KN č. 5309/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 126 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 2000 m2
c) pozemok p. C‐KN č. 4657/2, záhrady o celkovej výmere 2359 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 800 m2,
pozemok p. C‐KN č. 682/1 záhrady o celkovej výmere 110 655 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 500 m2,
d) pozemok p. C‐KN č. 881, ostatné plochy o celkovej výmere 818 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 700 m2,
pozemok p. C‐KN č. 880, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 753 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 200 m2,
pozemok p. E‐KN č. 878, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 026 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, do výmery 130 m2
e) pozemok p. C‐KN č. 1568/2, ostatné plochy o celkovej výmere 8 086, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 100 m2
f) pozemok p.C‐KN č. 1702/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 007 m2, vedený
na LV 5157 v k.ú. Stráňany, do výmery 50 m2
do zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.

II. Splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode I/ 1, 3, 5 a 7 až 10.
T: december 2012
Z: Viliam Zahorčák

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 205

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
správu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

2. S c h v a ľ u j e :
2.1 Ing. Martinovi Bajkovi, Ul. J. Švermu 1345/11 Michalovce, uloženie vodovodnej,
kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených
príslušnou správou katastra nehnuteľnosti na LV 6438, ako pozemky registra „E“
č. 20, 21 a 9441/1 v k.ú. Michalovce (v dĺžke 38,50 m), s ochranným pásmom
1 meter na obe strany od osi predmetných prípojok, v zmysle VZN č. 101,
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí pre potreby novostavby rodinného domu na parcele č. 378/4
v k.ú. Michalovce s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (napr. prepichom, podvrtávkou).
V prípade narušenia povrchu, telesa cesty a chodníka, ich celistvosti resp. rovina‐
tosti, je žiadateľ povinný uviesť ich do pôvodného stavu okamžite po ukončení
stavby a zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú.
2.2 Jozefovi Zirnsákovi BRITTEX, Ul. Masarykova 72, Michalovce, uloženie vodovodnej
a kanalizačnej prípojky k dočasnej stavbe na pozemkoch Mesta, vedených
príslušnou správou katastra nehnuteľnosti na LV 6438, ako pozemky registra „E“
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č. 2107/2 a 9490 v k.ú. Michalovce (v dĺžke 12,5 m), s ochranným pásmom 1 meter
na obe strany od osi predmetných prípojok, v zmysle VZN č. 101, uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
pre potreby prístavby k dočasnej stavbe predajného stánku na Ul. obrancov mieru
v Michalovciach s tým, že všetky plochy, na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (napr. prepichom, podvrtávkou).
V prípade narušenia povrchu, telesa cesty a chodníka, ich celistvosti resp.
rovinatosti, je žiadateľ povinný uviesť ich do pôvodného stavu okamžite po
ukončení stavby a zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú.
2.3

Spoločnosti FELICEM s.r.o. , uloženie vodovodnej, kanalizačnej, plynovej
a elektrickej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených príslušnou správou katastra
nehnuteľnosti na LV 6438, ako pozemky registra „E“ p.č. 9382, 2575/2 a 9492 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke 64,50 m), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi predmetných prípojok, v zmysle VZN č. 101, uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí pre potreby stavby
„Polyfunkčný zdravotno – ubytovací objekt“ s tým, že všetky plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť
zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (napr. prepichom,
podvrtávkou). V prípade narušenia povrchu, telesa cesty a chodníka, ich celistvosti
resp. rovinatosti, je žiadateľ povinný uviesť ich do pôvodného stavu okamžite po
ukončení stavby a zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú.

2.4 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na obsadenie priestorov v objekte na
Ul. okružnej č.2 v Michalovciach.

3. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode 2.1 až 2.3.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 206

K bodu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ‐ vyhodnotenie
opatrení strategických cieľov

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie opatrení strategických cieľov PHSR.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 207

K bodu:

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v Meste
Michalovce na obdobie rokov 2013 ‐ 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v Meste Michalovce na obdobie rokov
2013 – 2017.
2. U k l a d á
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu odboru sociálnych vecí:
Zverejniť schválené znenie Komunitného plánu sociálnych služieb v Meste Michalovce
na obdobie rokov 2013 – 2017.
Z: Ing. Ján Jasovský
T: október 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 208
K bodu: Návrh Organizačného poriadku a organizačných štruktúr
Zariadenia pre seniorov, Hollého 9, Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Schvaľuje
Organizačný poriadok a organizačné štruktúry Zariadenia pre seniorov, Hollého 9,
Michalovce s tým, že odo dňa účinnosti 1.12.2012 sa uplatní štruktúra A.
2. Splnomocňuje
primátora Mesta Michalovce, aby na základe písomného návrhu zariadenia pre seniorov,
pri zmene percentuálneho stavu prijímateľov sociálnej služby pod. alebo nad 50 %
z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV‐VI, písomným
rozhodnutím, pripraveným sociálnym odborom MsÚ a prerokovaným v Mestskej rade,
určil, ktorá štruktúra a od akého dátumu sa bude používať.
3. Ukladá
riaditeľke zariadenia pre seniorov:
Uplatniť v podmienkach zariadenia, odo dňa účinnosti nového organizačného poriadku,
organizačnú štruktúru A, za dodržania príslušných ustanovení Zákonníka práce, zákona
o výkone prác vo verejnom záujme a zákona o sociálnych službách.
Z: RSDr. Agnesa Repovská
T: december 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 209

K bodu: Návrh na zriadenie elokovaných pracovísk Základnej umeleckej
školy, Ul. Štefánikova 20, Michalovce v školskom roku 2012/2013

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie elokovaných tried výtvarného, hudobného a tanečného odboru Základnej
umeleckej školy, Ul. Štefánikova 20, Michalovce od školského roku 2012/2013 v obci Vinné
a Jovsa.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 10. 2012
číslo: 210

K bodu: Vzdanie sa členstva v Komisii školstva, mládeže a športu
MsZ Michalovce a voľba člena komisie

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Mgr. Rudolfa Ivana v Komisii školstva, mládeže a športu MsZ
Michalovce k 31.10. 2012.
2. V o l í
Mgr. Rudolfa Ivana za člena Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce
odo dňa 1. 12. 2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

