MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 257

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za obdobie : marec – apríl 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie:
marec – apríl 2013.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 258

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na XIV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Michalovce
dňa 26. 2. 2013

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XIV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Michalovce dňa 26. 2. 2013.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 259

K bodu: Správa o výsledkoch kontroly

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 260

K bodu: Návrh VZN MsZ v Michalovciach o zmene názvu časti Ulice
močarianskej na Ulicu Andreja Šándora

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
VZN MsZ v Michalovciach č. 153 o zmene názvu časti Ulice močarianskej na Ulicu Andreja
Šándora.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE

z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 261

K bodu: Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenia mesta
b) s c h v a ľ u j e
1. záverečný účet mesta Michalovce za r. 2012
a
celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2012 bez výhrad
2. vysporiadanie schodku rozpočtu z príjmových finančných operácií vo výške
2 747 548 €
3. rozdelenie 860 492 € do fondov takto:
a) do fondu ochrany psov
(50 % z dane za psa)
b) do fondu pešej zóny
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
c) do FRB
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)
d) do rezervného fondu

12 275 €
2 129 €
9 217 €
836 871 €

c) ukladá
1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca FO
T: 30.6.2013

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 262
K bodu: Výročná správa o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2012

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 2012
2. S c h v a ľ u j e
výsledok hospodárenia TaZS za rok 2012
‐ z hlavnej činnosti vo výške
‐ z podnikateľskej činnosti vo výške

‐ 136 019 €
‐ 137 119 €
+ 1 100 €

3. U k l a d á
stratu z hlavnej činnosti vo výške 137 119 EUR po znížení o zisk z podnikateľskej činnosti
vo výške 1 100 EUR zúčtovať vo výške 136 019 EUR v súlade s účtovnými postupmi
na účet 421 – Zákonný rezervný fond.
T: do 30. júna 2013
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 263

K bodu: Výročná správa o činnosti MsKS Michalovce za rok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
výročnú správu o činnosti MsKS Michalovce za rok 2012
2. Schvaľuje
prídel kladného výsledku hospodárenia vo výške 84,45 € do rezervného fondu.
3. Ukladá
zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 84,45 € do rezervného fondu.
T: apríl 2013
Z: PhDr. M. Tomková

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 264

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 2

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:
1.
2.
3.
4.

Bežné príjmy sa zvyšujú z 22 360 424 € na 22 784 185 €, zvýšenie o 423 751 €
Bežné výdavky sa zvyšujú z 20 746 578 € na 21 380 045 €, zvýšenie o 633 467 €
Kapitálové príjmy sa zvyšujú zo 4 669 634 € na 5 340 297 €, zvýšenie o 670 663 €
Kapitálové výdavky sa zvyšujú z 8 639 831 € na 9 719 097 €, zvýšenie
o 1 079 266 €
5. Finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 375 411 € na 3 930 992 € , zvýšenie
o 555 581 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 905 000 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 265

K bodu: Návrh zmeny rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2013
takto:
‐ náklady celkom v HČ sa zvyšujú zo 4 288 817 € na 4 350 817 €, zvýšenie o 62 000 €
‐ výnosy celkom v HČ sa zvyšujú zo 4 288 817 € na 4 350 817 €, zvýšenie o 62 000 €
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa) sa zvyšuje z 2 444 000 € na
2 506 000 €, zvýšenie o 62 000 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 266

K bodu: Majetkoprávne záležitosti

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje
1. Spôsob a podmienky prevodu pozemku p. C‐KN č. 105/2 o výmere 145 m2, v k. ú.
Michalovce, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – na pozemok
p. C‐KN č. 105/2 v k. ú. Michalovce,
− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 33,13 €/m2,
− cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom, t.j. 4 803,85 €,
− záujemca je povinný predložiť vyhlásenie, že súhlasí s bezplatným zriadením
vecného bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich
údržby, opravy a revízií na pozemku p. C‐KN č. 105/2 v k. ú. Michalovce, na dobu
neurčitú
− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods.
6 a 7, zákona 138/1991 Zb.
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky,
alebo zrušiť zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 105/2 priamym predajom.
2. Zámenu nehnuteľností medzi Mestom Michalovce a Jaroslavom Beňákom, bytom A.
Markuša č. 1880/8, Michalovce, bez vzájomného finančného vyrovnania: pozemok
p.C‐KN č. 1702/35, zastavané plochy o výmere 38 m2, vedený na LV č. 5157 v k. ú.
Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, za novovytvorený pozemok 2/8
pod cestnou komunikáciou, o celkovej výmere 78 m2, odčleneného Geometrickým
plánom 14328810‐7/2013, zo dňa 18.2.2013, z parcely p. C‐KN č. 2/1, ktorý sa
nachádza na Ul. športovej a jeho vlastníkom je Jaroslav Beňák, v zmysle zák. č.
138/1991 Zb., § 9a, ods. 8e, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že Mesto
prevádza a zároveň nadobúda pozemky prostredníctvom nefinančného plnenia
majetkoprávneho vysporiadania zmluvných strán.

3.

Zámenu nehnuteľností medzi Mestom Michalovce a BL FIVE, s.r.o., bez vzájomného
finančného vyrovnania a to pozemkov v k. ú. Michalovce, vedených na LV 10224 ako
pozemky:
− p. C‐KN č. 3066/287, zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2,
− p. C‐KN č. 3066/358, zastavané plochy a nádvoria o výmere 370 m2,
− p. C‐KN č. 3066/360, zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
− p. C‐KN č. 3066/361, zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2,
− p. C‐KN č. 3066/362, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2,
− p. C‐KN č. 3068/2, ostatné plochy o výmere 100 m2,
− p. C‐KN č. 3069/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2,
a pozemkov v k. ú. Michalovce, vedených na LV 10586 ako pozemky:
− p. C‐KN č. 3066/272, zastavané plochy a nádvoria o výmere 547 m2,
− p. C‐KN č. 3066/366, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2,
vo vlastníctve BL FIVE, s.r.o.,
za pozemky vo vlastníctve Mesta Michalovce:
− 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,
− 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
vo vlastníctve Mesta Michalovce, v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods. 8e, ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že Mesto prevádza a zároveň nadobúda
pozemky prostredníctvom nefinančného plnenia majetkoprávneho vysporiadania
zmluvných strán.

4. Zámenu nehnuteľností medzi Mestom Michalovce a Mariánom Harmanom, bytom Ul. Fr.
Kráľa č. 48, Michalovce, bez vzájomného finančného vyrovnania: novovytvorený
pozemok v k. ú. Michalovce, p. C‐KN č. 4546/4 o výmere 1 m2, pod časťou chodníka,
odčlenený Geometrickým plánom 14328810‐4/2013, zo dňa 26.2.2013, vo vlastníctve
Mariána Harmana za pozemok v k. ú. Michalovce, p. C‐KN č. 4471/120 o výmere 1 m2 vo
vlastníctve Mesta.
5. Spôsob a podmienky prevodu novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 4471/119 o výmere
44 m2, v k. ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐
4/2013, zo dňa 26.2.2013, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – na pozemok
p. C‐KN 4471/119 o výmere 44 m2 v k. ú. Michalovce,
− všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 12,43 €/m2,
− cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom, t.j. 571,78 €,
− záujemca je povinný predložiť vyhlásenie, že súhlasí s bezplatným zriadením
vecného bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich
údržby, opravy a revízie na pozemku p. C‐KN č. 4471/119 v k. ú. Michalovce, na
dobu neurčitú
− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods.
6 a 7, zákona 138/1991 Zb.

− prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného
geometrického plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov
na predmetný geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej
zmluvy),
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky,
alebo zrušiť zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 4471/119 priamym predajom.
6. Spôsob a podmienky prevodu novovytvorených pozemkov p. C‐KN č. 5309/5
o výmere 1164 m2 a p. C‐KN č. 5295/5 o výmere 135 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré
vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐6/2013, zo dňa 28.2.2013,
obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
− v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz,
pred podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
− účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaného pozemku existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
− záujemca musí deklarovať, že nemá podlžnosti voči Mestu Michalovce, vrátane
jeho organizácií, inak jeho návrh nebude zaradený do súťaže,
− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 €
na číslo účtu
4204223001/5600 v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia
o úhrade tvorí súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na
ktoré mu bude vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži
neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v hodnote 500 €,
− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo
výške 500 € sa mu nevracia,
− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a najvyššia cena ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný
návrh je predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže
a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho
zákonníka,
− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
alebo zrušiť súťaž.
7. Spôsob a podmienky prevodu novovytvorených pozemkov p. C‐KN č. 682/72
o výmere 144 m2, č. 682/73 o výmere 23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75
o výmere 21 m2, č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78
o výmere 23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81
o výmere 21 m2 a č. 682/82 o výmere 23 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, obchodnou verejnou
súťažou za nasledujúcich podmienok:
− kúpna cena pozemkov určených pre stavbu garáží bude určená formou dražby

− základná cena parciel p. C‐KN č. 682/73, 682/77, 682/78 a 682/82 v k.ú.
Michalovce je 393,07 €/ 1 pozemok
− základná cena parciel p. C‐KN č. 682/74, 682/75, 682/76, 682/79, 682/80 a
682/81 v k. ú. Michalovce je 358,89 €/ 1 pozemok
− pozemky sú určené výlučne na výstavbu garáží
− pozemok 682/72, tvorí medzigarážový priestor, sa odpredáva do podielového
spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10 a jeho základná
jednotková cena predstavuje 17,09 € /m2, t.j. 246,10 €/podiel,
− záujemca sa v kúpnej zmluve zaviaže na vlastné náklady vybudovať spevnenie
medzigarážovej plochy a preložku oplotenia a brány ako súčasť stavby garáží
− záujemca sa zaviaže k zriadeniu bezplatného vecného bremena pre Mesto na
parcele 682/72 v k. ú. Michalovce pre prístup do areálu školy peši aj povozom,
− obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť občania s trvalým pobytom
v bytových domoch na Ul. moskovskej, orientačné čísla 7 a 9, Ul. volgogradskej,
orientačné čísla 1, 6, 8, 10, 12 a Ul. J. Hollého, orientačné čísla 64, 66, 68, 70, 72,
74 a 78, 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:
Ì meno a priezvisko prihláseného,
Ì uvedenie trvalého pobytu
Ì čestné prehlásenie s overeným podpisom, že uchádzač skutočne býva
v mieste uvedeného trvalého pobytu a že on, ani osoby s ním trvalo bývajúce
nie sú vlastníkmi garáže v meste Michalovce,
Ì vyhlásenie, že bude rešpektovať podmienky výstavby určené stavebným
úradom, pre výstavbu týchto garáží
Ì záväzok vybudovať spevnenie madzigarážových plôch a plôch a preložiť
oplotenie a bránu
Ì záväzok zriadenia vecného bremena pre Mesto Michalovce
− 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 zastupiteľstva,
zábezpeka prepadá v prospech Mesta.
8. a) odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na
Ul.okružnej, p. C‐KN č. 3506, vo výmere 17 m2, pre Petra Bajusa, bytom Severná 8,
Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2 a 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,
b) odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na
Ul. okružná ‐ Zekon, p. C‐KN č. 3516, vo výmere 18 m2, pre Jozefa Krajňáka, bytom
J. Murgaša 4, Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2 a 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.

9. Podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom majetkoprávneho usporiadania
pozemkov pod nasledujúcimi stavbami:
− Miestnou komunikáciou na Ul. Meďovskej, ktorou je zastavaný pozemok vedený, na
LV 5695 v k. ú. Vrbovec, ako pozemok E‐KN, p.č. 9335/1, ostatné plochy o výmere
9 535 m2 a pozemok na LV 5551 v k. ú. Vrbovec vedený ako p.C‐KN č. 674/4,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 550 m2 ,
− Miestnou komunikáciou na Ul. S. Tešedíka, ktorou je zastavaný pozemok vedený, na
LV 5551 v k. ú. Vrbovec, ako p. C‐KN č. 696/2, zastávané plochy a nádvoria o výmere
1484 m2.
10. Odpredaj pozemku p. C‐KN č. 4397 v k. ú. Michalovce, zastavaná plocha a nádvoria
o výmere 225 m2, za jednotkovú cenu 44,28 €/m2, pre MATUTINUS, s.r.o., Bernolákova 6,
Michalovce, v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z., par. 9a, ods. 8b.
11. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): podiel 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 podiel 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 a ich predaj pre Mgr. Martina Onderku, bytom Remeselnícka 2,
Michalovce, ktorý za predmet predaja ponúkol kúpnu cenu vo výške 156 000 €, ako
záverečné vyhodnotenie súťaže.
12. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Michalovce ‐ pozemku p. C‐KN č. 211/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2,
vedeného na LV 5157 v k.ú. Michalovce a jeho predaj pre GASTRO, spol. s r.o.
Michalovce, so sídlom Štefánikova č. 1285, Michalovce, IČO: 36 183 296, ktorá ponúkla za
predmet predaja kúpnu cenu vo výške 7 385 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
13. Prijatie cenových ponúk a formou priameho predaja odpredaj novovytvorených
pozemkov p. C‐KN č. 907/220 o výmere 185 m2, p. C‐KN č. 907/221 o výmere 170 m2, p.
C‐KN č. 907/222 o výmere 182 m2, p. C‐ KN č. 907/223 o výmere 180 m2, p. C‐KN č.
907/224 o výmere 102 m2 a p. C‐KN č. 907/225 o výmere 85 m2, v k. ú. Stráňany, ktoré
vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐39/2012, zo dňa 3.10.2012,
nasledovne: v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p.C‐KN č. 907/220
v k. ú. Stráňany, pre Mariána Pavlova, bytom J. Murgaša 13, 071 01 Michalovce s tým, že
uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 13,70 €/m2, v časti týkajúcej sa
odpredaja novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 907/221 v k. ú. Stráňany pre MUDr.
Jaroslava Merkla a MUDr. Margitu Merklovú, bytom Ul. Martina Kukučína 178/33,
Michalovce s tým, že uhradia kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 13,67 €/m2, v časti
týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 907/222 v k. ú. Stráňany pre
Milana Berešíka a Máriu Berešíkovú, Ul. Martina Kukučína 168/31, Michalovce s tým, že
uhradia kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 13,67 €/m2, v časti týkajúcej sa
odpredaja novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 907/223 v k. ú. Stráňany pre JUDr.
Marcelu Brédovú, rod. Ščerbákovú, a Jaroslava Brédu, Ul. Martina Kukučína 67/29,
Michalovce s tým, že uhradia kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 13,70 €/m2, v časti
týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 907/224 v k. ú. Stráňany pre

Magdalénu Vargovú, rod. Novákovú, Ul. Martina Kukučína 43/25, Michalovce s tým, že
uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 13,70 €/m2 a v časti týkajúcej sa
odpredaja novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 907/225 v k. ú. Stráňany pre Františka
Nováka a Ľudmilu Novákovú, Ul. Martina Kukučína 5916, Michalovce s tým, že uhradia
kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 13,70 €/m2 v šestnástich mesačných splátkach.
14. Prijatie cenových ponúk a formou priameho predaja odpredaj novovytvorených
pozemkov p. C‐KN č. 1568/297 o výmere 188 m2 a p. C‐KN č. 1568/300 o výmere 2 m2,
v k. ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐59/2012, zo dňa
28.12. 2012, nasledovne: v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p. C‐
KN č. 1568/297 v k. ú. Stráňany, pre Jána Šuchtu, bytom Brezová 14, 071 01 Michalovce
s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 15,50 €/m2, v časti týkajúcej sa
odpredaja novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 1568/300 v k. ú. Stráňany pre Jána
Šuchtu, bytom Brezová 14, 071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet
predaja vo výške 20,10 €/m2.
15. Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj novovytvoreného pozemku
p. C‐KN č. 1976/247 o výmere 78 m2, v k. ú. Michalovce, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810‐57/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Ing. Mariána
Šandreja, bytom Ul. Cyrila a Metoda 6, 071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za
predmet predaja vo výške 12 €/m2.
16. Odpredaj bytu č. 21 ‐ pozostávajúci z jednej obytnej miestnosti s príslušenstvom,
nachádzajúceho sa v Michalovciach, bytový dom A‐1 na Ulici Jána Švermu súpisné číslo
1344, orientačné číslo 7, na 3. poschodí, vrátane podielu na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, na parcele C‐KN 3064
pre vydražiteľa Danu KOLIBABOVÚ, nar. 19. 10. 1966, adresa trvalého pobytu: Pusté
Čemerné č. 30 okres Michalovce, za sumu 14 100,00 €.
17. a) bezodplatné zriadenie vecného bremena práva prechodu peši a povozom
k nehnuteľnostiam:
− obchodného domu DODO na Nám. osloboditeľov, postaveného na parcelách C‐
KN, č. 876/1, 876/2, 877/1, 877/10, 877/11, 877/12, 877/13, 877/14 a 877/15,
− predajne na Ul. verbovčík, postavenej na parcele C‐KN č. 68/5,
− predajne na Ul. moskovskej, postavenej na parcele C‐KN č. 4659/10,
pre COOP Jednotu Michalovce (a jeho prípadných právnych nástupcov), ako pre
vlastníka uvedených nehnuteľností, v nevyhnutnej výmere a trase určenej
geometrickým plánom na parcelách E‐KN č. 875/1, 876, CK‐N č. 68/1 a 4659/1, pri
dodržaní zásad pre ostatných užívateľov.
17. b) v zmysle článku IX ods. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Michalovce splatnosť ceny za odpredaj nehnuteľností v rozsahu uznesenia MsZ č. 247
zo dňa 26.2.2013, do 60 dní od dátumu úradného overenia geometrických plánov pre
zápis vecného bremena príslušnou správou katastra.
18. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
− evidovaných na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako pozemky registra C‐KN:
a) p. č. 4100, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

p. č. 4103/1, ostatné plochy o výmere 91 m2
p. č. 4104/2, ostatné plochy o výmere 48 m2
p. č. 4107, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2
p. č. 4115/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2
p. č. 4119/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2
p. č. 1035/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2,
p. č. 3036/1, ostatné plochy o výmere 29 793 m2, do výmery 120 m2
p. č. 3036/2, ostatné plochy o výmere 629 m2, do výmery 50 m2
p. č. 4397, zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2,
– evidovaných na LV 6438 v k. ú. Michalovce, ako pozemky registra E‐KN:
p. č. 2851/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m2
p. č. 2918, zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m2, do výmery 4 m2,
p. č. 2863, záhrada o výmere 2 m2,
p. č. 2846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 762 m2
– evidovaných na LV 5157 v k. ú. Stráňany, ako pozemky registra C‐KN:
p. č. 1730, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2
p. č. 1731, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1417 m2
p. č. 1736, zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2
– evidovaných na LV 5157 v k. ú. Stráňany, ako pozemky registra C‐KN:
p. č. 893, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3006 m2, do výmery 200 m2
p. č. 1568/266, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1128 m2, do výmery 520 m2,
– novovytvoreného pozemku v k. ú. Michalovce, registra C‐KN:
p. č. 5295/5 v k. ú. Michalovce, o výmere 135 m2.

19. a) zrušenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 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, vyhlásenej na základe
uznesenia MsZ č. 247, zo dňa 26.2.2013,
19. b) 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 57 000 €
− výška ceny bude určená dražbou
− uchádzač musí rešpektovať súčasné nájomné zmluvy
− návrh kúpnej ceny obytného domu je vrátane platby za pohľadávky voči
nájomníkom
− záujemca musí deklarovať, že nemá podlžnosti 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 5 150 €, 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,
− 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.
II. P o v e r u j e
primátora mesta podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond, ohľadom
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov uvedených v bode I/9.
III. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode I/ 2‐4 a 8, 9, 11 – 18.
T: 2013
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 267

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. Schvaľuje
2.1 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom ako povinným
a Slovenskou správou ciest ako investorom, v zmysle ktorej zriadia v prospech tretej
osoby – oprávneného z vecného bremena, vecné bremeno na dobu neurčitú, ktorým
bude nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 6438, v k. ú. Michalovce, ako pozemok EKN
parcelné číslo 9382/4, v kultúre ostatná plocha o celkovej výmere 4052 m2, zaťažená
plynárenským zariadením uloženým pod povrchom pozemku v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia
inžinierskych sietí 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), resp.
v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
2.2

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne zmluvy
o zriadení vecného bremena medzi Mestom ako povinným a APV Investment, s.r.o.,
Dlhá 88, Žilina, IČO 4621135910739, ako oprávneným z vecného bremena, v zmysle
ktorej zriadia v prospech oprávneného z vecného bremena, vecné bremeno na dobu
neurčitú, ktorým budú nehnuteľností zapísané na LV č. 6438, v k. ú. Michalovce, ako
pozemky parcelné číslo 2902, 2903/1, 2918, 2920 a pozemky evidované na LV 5157,
parcelné čísla 1192/29, 1045/1 a 1045/3, v k. ú. Michalovce, zaťažené prípojkami VN
vedenia, plynu, vodovodu, kanalizácie a telekomunikačnou uloženými pod povrchom
pozemku v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 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), resp. v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom
profile.
2.3

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne zmluvy
o zriadení vecného bremena, na dobu 5 rokov, medzi Mestom ako povinným
a Mariánom Urbanom, bytom Štefánikova č. 38, Michalovce, ako oprávneným
z vecného bremena, v zmysle ktorej zriadia v prospech oprávneného z vecného
bremena, vecné bremeno, ktorým budú nehnuteľností zapísané na LV č. 6438, v k. ú.
Michalovce, ako pozemky C‐KN p. č. 3814, 3841 a 3842/1, v k. ú. Michalovce, zaťažené
prípojkami vody a kanalizácie uloženými pod povrchom pozemku v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí s tým , že všetky plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia, parkovisko) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (napr. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú cesta, chodník a parkovisko uvedené
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom
profile, s podmienkou, že žiadateľ sa zaviaže, že uvedený objekt bude mať charakter
dočasnej stavby počas celého trvania vecného bremena a nepožiada o zmenu
charakteru stavby.

3. Splnomocňuje
primátora Mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode 2.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 268

K bodu: Spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kvality života seniorov
v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spolufinancovanie projektu s názvom „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce
vzdelávacími aktivitami“ vo výške 4 973,70 €, čo je 5 % z celkových oprávnených výdavkov
a financovanie neoprávnených výdavkov projektu.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 269

K bodu: Návrh na zrušenie neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou
Štefana Kukuru v Michalovciach n. o.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Navrhuje
‐ Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach n. o.
rozhodnúť o zrušení neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach n. o., IČO 35581778 s likvidáciou.
2. U k l a d á
‐ zaslať uznesenie MsZ v Michalovciach Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach n. o.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 270

K bodu: Informatívna správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 271

K bodu: Návrh na odkúpenie 1 akcie obchodnej spoločnosti SCORP, s. r. o.
v obchodnej spoločnosti MFK Zemplín Michalovce, a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Odmieta
ponuku na odkúpenie 1 ks akcie SCORP, s. r. o. v MFK Zemplín Michalovce a.s.
2. Ukladá
zaslať uznesenie o odmietnutí ponuky obchodnej spoločnosti SCORP, s. r. o.
Jaroslawská 7, Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 23. 04. 2013
číslo: 272

K bodu: Informácia o liste vlastníkov lesných pozemkov Biela hora
Mestu Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) berie na vedomie
‐ informáciu o liste vlastníkov lesných pozemkov Biela hora Mestu Michalovce
b) konštatuje
‐ že uznesenie MsZ č. 151 zo dňa 24. 4. 2012 bolo schválené v zmysle zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, je teda platné a účinné a neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by
mestské zastupiteľstvo viedli k potrebe zmeny územného plánu v tejto časti mesta
a v tomto čase.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Mgr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
2. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

