Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 12. decembra 2014 o 11.00 hod. v sále objektu Zlatého býka
v Michalovciach
_______________________________________________________________________

1. OTVORENIE
Po štátnej hymne SR a hymne mesta Michalovce primátor Viliam ZAHORČÁK otvoril
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach po ukončení volieb do
orgánov samosprávy v roku 2014, v súlade s § 12 odst. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. ZAHORČÁK, na ktorom privítal:
‐ poslancov MsZ
- poslancov KSK
- predstaviteľov štátnych inštitúcií hospodárskej sféry, cirkví, škôl a ďalších prítomných.

2. SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO ORGÁNOV MESTA MICHALOVCE
Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných v meste Michalovce dňa
15. novembra 2014 predniesla predsedníčka Mestskej volebnej komisie
v Michalovciach Gabriela MAŽARIKOVÁ:
Vážený pán primátor, vážení prítomní.
V súlade so zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí pristúpime o malú chvíľu
k odovzdaniu osvedčenia o zvolení za primátora mesta a poslancov Mestského
zastupiteľstva. Týmto aktom sa zavŕši takmer trojmesačná práca Mestskej volebnej komisia
a zároveň sa zavŕši výsledok súťaže kandidujúcich subjektov vo voľbách o post primátora
mesta Michalovce a poslancov mestského zastupiteľstva v Michalovciach na najbližšie
volebné obdobie 2014 až 2018. Pred samotným aktom, odovzdania osvedčení dovoľte, aby
som Vám informovala o priebehu volieb a výsledkoch volieb tak, ako ich spracovala a
zaznamenala Mestská volebná komisia v Michalovciach.
V úvode chcem konštatovať, že samotné voľby, konané dňa 15. 11. 2014, ich príprava
a priebeh sa uskutočnili v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa v meste Michalovce
volilo 25 poslancov v šiestich volebných obvodoch rozdelených do tridsiatich volebných
okrskov. Pre voľby primátora bol v súlade so zákonom vytvorený jeden jedno mandátový
volebný obvod.
O post poslanca Mestského zastupiteľstva v Michalovciach malo záujem celkom 138
kandidujúcich poslancov z nich jeden, ešte pred registráciou, stiahol kandidatúru. Všetci
ostatní kandidujúci splnili zákonom predpísané predpoklady a podali zákonom predpísane
kandidátne listiny. Mestská volebná komisia, v súlade so zákonom o voľbách do orgánov
samosprávy obcí, zaregistrovala tak 137 kandidátov. Pätnásti občania mesta kandidovali ako

nezávislí kandidáti a 122 kandidátov delegovalo 19 politických strán a jedna koalícia
politických strán. Oproti predchádzajúcim voľbám, v roku 2010, kandidovalo v tomto roku o
25 kandidátov viac.
Na post primátora podala kandidátne listiny jedná politická strana, dve koalície politických
strán a traja nezávislí kandidáti. Celkom kandidovalo a bolo aj zaregistrovaných 6 kandidátov.
V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami to bolo o jedného kandidáta viac.
Výsledky volieb boli mestskou volebnou komisiou zákonným spôsobom uverejnené na
webovej stránke mesta, úradnej tabuli a v dvojtýždenníku Michalovčan. Preto niektoré
známe čísla nebudem opakovať a v správe uvádzam niektoré čísla, ktoré môžu byť pre vás,
ale aj občanov zaujímavé.
Do zoznamu voličov bolo v našom meste zapísaných 32 164 obyvateľov mesta, z nich sa
volieb zúčastnilo 10 400 voličov. Percentuálna účasť bola 32,33 %. Oproti minulým voľbám
bolo zapísaných menej o 131 voličov a volieb sa zúčastnilo o 345 voličov menej.
Percentuálna účasť bola zaznamenaná nižšia o 0,94 percentuálneho bodu ako v r oku 2010.
Pre voľbu primátora mesta bolo odovzdaných 10 072 platných hlasovacích lístkov. Najväčší
počet platných hlasov vo voľbách na primátora Mesta Michalovce, dňa 15. novembra roku
2014 získal pán Viliam Zahorčák. Celkom získal 6 470 platných hlasov, čo je 64,2 %. Viliam
Zahorčák kandidoval za
koalíciu politických strán SMER – sociálna demokracia
a Kresťanskodemokratické hnutie.
Pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach bolo odovzdaných 10 014
platných hlasovacích lístkov. Pre nasledujúce volebné obdobie boli za poslancov mestského
zastupiteľstva v Michalovciach podľa volebných obvodov a v ich rámci podľa počtu získaných
hlasov zvolení:
Vo volebnom obvode č.I.
Ing. Jozef Sokologorský
MUDr. Jozef Valiska
MUDr. Ľubomír Rohoň
Mgr. Ján Eštok
Vo volebnom obvode č.II.
MUDr. Dušan Goda
MUDr. Ján Mihalečko
MUDr. Pavol Kuchta,
PhDr. Jana Cibereová
PhDr. Zlatuša Popaďáková
MUDr. Tibor Prunyi
Vo volebnom obvode č.III.
Mgr. Martin Nebesník
MUDr. Benjamín Bančej
Ing. Vladimír Braník
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
Ing. Mgr. Mirko Gejguš
Vo volebnom obvode č.IV.
MUDr. František Farkaš
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Jozef Bobík
RNDr. Lýdia Sidivárová
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Vo volebnom obvode č. V.
Ing. Jaroslav Kapitan
Ing. Michal Stričík, PhD.
MUDr. Ján Paľovčík
PhDr. Marta Horňáková
Vo volebnom obvode č. VI.
MVDr. Vladimír Kostovčík
MUDr. Štefan Lipčák
V percentuálnom vyjadrení získal najviac percent hlasov Ing. Jozef Sokologorský 39,92 %,
MVDr. Vladimír Kostovčík 36,15 %, Mgr. Martin Nebesník 33,51 %, MUDr. Jozef Valiska
33,19 %. MUDr. Benjamín Bančej 32,32 %, MUDr. Dušan Goda 31,40% a MUDr. František
Farkaš 31,21%. Ostatní kandidáti získali menej ako 30% z platných hlasov. Na druhej stranne
najmenej postačovalo na zvolenie 17,4 % hlasov. Toto percentuálne vyjadrenie je však treba
chápať ako jeden z možných hodnotení výsledkov a v komplexnom hodnotení je potrebné
brať v úvahu napríklad aj počet voličov v jednotlivých volebných obvodoch, počet kandidátov
v týchto obvodoch, účasť voličov a podobne.
Vážene dámy, vážení páni,
ako predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Michalovciach konštatujem, že zápisnice
okrskových komisii a mestskej volebnej komisie, boli podpísané všetkými zúčastnenými
členmi volebných komisii bez výhrady, čim potvrdili regulárnosť volieb. S potešením
konštatujem, že mestská volebná komisia neobdŕžala, žiadnu volebnú sťažnosť na
neregulárnosť volieb, prípadne snahu o narušenie, alebo marenie volieb. Voľby realizovali
volebné komisie citlivo a v rámci zákona.
V závere poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizačnom zabezpečení
a samotnom priebehu komunálnych volieb za ich prácu.
Zablahoželala k zvoleniu pánovi primátorovi ako aj novozvoleným poslancom a popriala
im veľa úspechov v nasledujúcej štvorročnej práci. Verí, že predsavzatia a sľuby s ktorými
pred občanov predstupovali sa podarí zrealizovať v prospech všetkých obyvateľov nášho
mesta.

3. ZLOŽENIE SĽUBU PRIMÁTORA MESTA
Predsedníčka mestskej volebnej komisie p. Mažariková po prednesení správy
o výsledkoch volieb do orgánov mesta Michalovce, ktoré sa konali dňa 15. 11. 2014,
požiadala novozvoleného primátora mesta Michalovce pána Viliam ZAHORČÁKA, aby
pristúpil k zloženiu sľubu. Zároveň požiadala všetkých prítomných, aby počas aktu zloženia
sľubu primátora mesta Michalovce povstali.
Novozvolený primátor Viliam ZAHORČÁK po prečítaní sľubu v znení „Sľubujem na voju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta
a Slovenskej
republiky.
Ústavu
Slovenskej
republiky,
ústavné
zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ tento sľub podpísal.
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‐ Po podpísaní sľubu pánom primátorom predsedníčka mestskej volebnej komisie pani
Mažariková odovzdala Viliamovi Zahorčákovi „Osvedčenie o zvolení primátora“.
(Podpísaný sľub primátora mesta je doložený k tejto zápisnice).

4. ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV MSZ
Primátor Viliam Zahorčák vyzval najstaršieho poslanca MsZ p. Ing. Jána Ďurovčíka,
CSc. k zloženiu a podpísaniu poslaneckého sľubu a následnému prevzatiu osvedčenia
o zvolení poslanca.
Zároveň poveril Ing. Ďurovčíka ďalším vedením zasadnutia ustanovujúceho
mestského zastupiteľstva.
‐ Primátor poprosil prítomných, aby počas tohto sľubu povstali.
Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc. po prečítaní poslaneckého sľubu v znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta a Slovenskej republiky, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca
ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ tento sľub podpísal,
podal primátorovi ruku a z rúk predsedníčky mestskej volebnej komisie p. Mažarikovej si
prevzal osvedčenie o zvolení poslanca.
(Podpísaný poslanecký sľub Ing. Ďurovčíka, CSc. je doložený k tejto zápisnici).
Ďalej pán poslanec Ing. Ján Ďurovčík, CSc., ktorého primátor poveril vedením ďalšej časti
rokovania ustanovujúceho MsZ, požiadal poslancov, aby v abecednom poradí ako budú
vyzvaní, pristupovali k podpísaniu sľubu.
Pred zložením sľubu jednotlivých poslancov informoval prítomných, že Ing. Jozef Bobík sa
ospravedlnil z ustanovujúceho zasadnutia, z dôvodu zasadnutia Národnej rady SR. Sľub zloží
dodatočne na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
‐ Poslanci podpísali sľub poslanca, podali ruku primátorovi mesta a predsedníčka
mestskej volebnej komisie im odovzdala „Osvedčenie o zvolení za poslanca“.
(Podpísané sľuby poslancov MsZ tvoria prílohu tejto zápisnice).
‐ Následne predsedajúci Ing. Ďurovčík, CSc. konštatoval, že všetci poslanci zložili
zákonom predpísaný sľub a poprosil pána primátora o slávnostný príhovor.

5. PRÍHOVOR PRIMÁTORA
Primátor mesta Viliam Zahorčák po zložení sľubu poslancov predniesol svoj príhovor
v tomto znení:
Vážení vzácni hostia, ctené dámy, vážení páni!
Funkcia primátora mesta je jednou z najvýznamnejších v našom systéme, čo o nej osobitne
platí vo vzťahu k samospráve.
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Aj v našom meste, v Michalovciach, má svoju vážnosť. Aj u nás od nej občania očakávajú
dôstojné a rozumné riadenie Mesta i jeho reprezentáciu tak navonok ako i dovnútra v celom
rade rozličných podujatí.
Je pre mňa veľkou cťou, že tento významný post budem môcť zastávať pre mňa už v treťom
volebnom období. Skutočnosť, že som prvým človekom v ponovembrovej histórii, ktorému
občania Michaloviec tretíkrát po sebe vyjadrili najväčšiu podporu zo všetkých kandidátov, je
pre mňa aj veľmi zaväzujúcou. Tak ako v predchádzajúcich obdobiach, aj v tomto, ktoré
dnešným dňom začína, určite využijem všetky svoje schopnosti a vynaložím všetky svoje sily
na to, aby naše mesto aj naďalej všestranne napredovalo.
Som si vedomý, že to, že tu teraz môžem stáť, nie je len mojím úspechom, ale je aj
vysvedčením pre veľký tím mojich spolupracovníkov. Ďakujem preto aj dnes všetkým, ktorí
mi v predchádzajúcich obdobiach pomáhali. Na schopnosti väčšiny z nich sa chcem aj naďalej
spoliehať.
Zo srdca ďakujem všetkým ľuďom, ktorí ma podporovali, ktorí mi dôverovali a ktorí to
prejavili aj tým, že mi vo voľbách dali svoj hlas. Veľmi si to vážim a sľubujem, že urobím
všetko preto, aby som aj teraz naplnil čo najviac ich očakávaní.
Osobitne ďakujem okresnému vedeniu strany Smer‐ SD, všetkým jej členom za opätovnú
dôveru a veľkú pomoc, ktorú som od nich všetkých vždy pociťoval.
Veľmi si vážim aj podporu Kresťanskodemokratického hnutia, za čo všetkým, ktorí sa o to
zaslúžili, takisto úprimne ďakujem.
Pred nami je nové volebné obdobie a ja verím, že sa mi v ňom podarí uspokojiť aj tých, ktorí
neboli voliť, alebo volili niektorého z mojich protikandidátov. Chcem byť aj naďalej
primátorom všetkých Michalovčanov, veriac, že sa mi podarí získať si aj ich dôveru,
nestratiac pritom priazeň tých, ktorí mi dôverovali doteraz.
Za doterajšiu veľmi dobrú spoluprácu ďakujem aj predstaviteľom štátu, štátnej správy,
regionálnej samosprávy, predstaviteľom jednotlivých cirkví, záujmovým a profesijným
združeniam, vzdelávacím inštitúciám a médiám. Verím, že aj v tomto období nadviažeme na
všetko pozitívne z predchádzajúcich rokov.
Ja sa na túto spoluprácu už teraz teším a vopred za ňu všetkým, osobitne vám prítomným tu
v tejto sále úprimne ďakujem.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení vzácni hostia, ctené dámy, vážení
páni!
Pred chvíľou sme sa, zložením sľubu, ujali funkcií primátora a poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Michalovce a tým sme prejavili svoju vôľu, v súlade s platnou
legislatívou, ochraňovať záujmy nášho mesta. Všetkým vám, vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, k tomuto kroku i osobnému úspechu blahoželám, osobitne tým z vás,
ktorí ste sa poslancami stali po prvýkrát, a zároveň želám všetkým nám, aby sa nám darilo
tento sľub stopercentne naplniť.
Nemecký básnik Christian Morgenstern raz povedal, že človek by sa mal snažiť o to, aby
podľa možnosti všetko malo svoj koniec, pretože nič neochudobňuje život tak, ako keď veľa
vecí začneme, a nič nedovedieme do konca. Mnohí z nás, ktorí sme dnes zložili sľub, nie sme
vo svojich funkciách po prvýkrát a ešte viac je nás takých, ktorí v diele, započatom v
predchádzajúcich obdobiach, budeme môcť naďalej pokračovať. Je to vôľa voličov, je to vôľa
Michalovčanov, ktorú sme povinní rešpektovať a je pre nás výzvou aj povinnosťou, čo najviac
z toho, čo ostalo nedorobené, dokončiť.
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Predpokladám, že to nebude jednoduché, no zároveň verím, že sa nám to podarí čo možno v
najväčšom rozsahu a popritom verím, že sa nám podarí začať aj nové projekty, ktoré z
Michaloviec urobia mesto ešte atraktívnejšie tak pre nás, jeho občanov, ako aj pre tých, ktorí
sem budú prichádzať či už ako turisti alebo ako budúci investori.
Toho, čo je treba dokončiť, je veľa. Spomeniem len rekonštrukciu našich škôl a sídlisk, opravy
mnohých ciest, chodníkov v častiach individuálnej bytovej výstavby, dobudovanie športovísk,
osobitne zimného štadióna.
Doriešiť bude treba aj naše odpadové hospodárstvo a zásadné stanoviská budeme musieť
prijať aj vo vzťahu k budúcnosti mestského tepelného hospodárstva.
Popri tom verím, že sa nám v spolupráci s KSK podarí dobudovať aj terminál integrovanej
dopravy a že v priebehu tohto volebného obdobia svoju tvár zmení aj Kostolné námestie i
priľahlý park Kerta.
Čo z toho a v akej miere sa nám podarí zrealizovať, bude závisieť hlavne od toho, akým
množstvom financií budeme disponovať, od toho, koľko externých finančných zdrojov sa
nám podarí do mesta priniesť. Veľa si sľubujeme od výziev, ktoré v rámci nového
programovacieho obdobia už čoskoro očakávame. Ťarcha, možno ešte väčšia ako doposiaľ,
bude na pleciach nášho odboru informatizácie a grantov, ktorý bude aj preto potrebné v
rámci pripravovanej zmeny organizačnej štruktúry nášho mestského úradu personálne
naďalej posilňovať.
Veľmi veľa však bude závisieť aj od toho, do akej miery dokážeme spolupracovať v rámci
mestského zastupiteľstva. Chcem veriť, že omnoho lepšie ako doposiaľ, budú medzi sebou
spolupracovať nielen zástupcovia dvoch v meste najvýznamnejších politických strán SMER‐
SD a KDH, ale že o konštruktívnu spoluprácu prejavia záujem aj poslanci, ktorí sa do
mestského parlamentu dostali ako nezávislí kandidáti. Verím, že naším spoločným úsilím
bude, aby rokovania michalovského mestského zastupiteľstva, tak ako v nedávnej minulosti,
boli priestorom riešenia problémov a prijímania pre mesto významných rozhodnutí a nie
miestom neprimeraných verbálnych prestreliek hraničiacich až s kabaretom, na ktorom sa
budú predvádzať, tak ako v iných mestách, jedinci, pre ktorých je ich medializácia
podstatnejšia ako pokojný rozvoj mesta, za ktorý sa radi ukrývajú.
Už čoskoro, možno na prvom pracovnom zasadnutí, budeme rozhodovať o tom, aký bude
program rozvoja mesta na toto štvorročné obdobie. Som presvedčený, že my,
predkladatelia, v ňom nezabudneme ani na seniorov, ani na kultúru a šport, že v ňom
nezabudneme na ďalší rozvoj školstva v meste, ale ani na rodinnú politiku, ktorej základom
sú pracovné príležitosti a možnosti dostupného bývania.
Určite v ňom nezabudneme ani na niektoré z možností podpory zamestnávateľov v meste,
vrátane tých, ktorí na svoje podnikateľské aktivity využívajú mestské priestory.
Chcem veriť, že aj po parlamentných voľbách, ktoré by mali byť v marci 2016, budeme tak
dobre ako doposiaľ spolupracovať s jednotlivými ministerstvami, so štátnou správou v meste
a že dovtedy a ani potom sa nič nezmení ani na našej výbornej spolupráci s KSK. Verím, že i
vďaka tomu sa realitou v tomto období stanú nielen už spomínaný terminál integrovanej
dopravy, či pomaly rozbehnuté rekonštrukcie Hvezdárne, Zemplínskeho múzea, Gymnázia P.
Horova, ale aj iných objektov slúžiacich na kultúru a sociálne veci ale že i vďaka tomu sa v
Michalovciach dočkáme aj novej nemocnice, ktorú, verme, už v budúcom roku spoločnosť
Svet zdravia začne stavať, s čím, v rámci našich možností, im budeme radi pomáhať.
Veľmi si vážime spoluprácu, ktorú sme mali s jednotlivými cirkvami, a minimálne v rovnakom
rozsahu by sme v nej radi pokračovali. To isté platí aj o zástupcoch seniorov, športových

6

klubov, zástupcoch mladej generácie, rómskych občanov, protifašistických bojovníkov i o
mnohých ďalších, ktorým na meste záleží a ktorí o stretnutia s nami prejavovali záujem.
Aj preto, že sme vnímali zvýšený záujem verejnosti o dianie v meste, budeme musieť ešte
väčšiu pozornosť ako doposiaľ venovať komunikácii so všetkými, a to nielen zaužívanými
komunikačnými kanálmi, ale i tými, ktorým sme doposiaľ až takú veľkú pozornosť
nevenovali. Aj z toho dôvodu budeme musieť čím skôr schváliť pripravenú marketingovú
stratégiu a následne urobiť kroky k jej praktickej realizácii.
Ako som už povedal, toho, čo je pred nami a čo od nás naši občania očakávajú, je veľmi veľa.
Strach z toho však nemáme. Vieme, aké sú naše možnosti, máme už aj bohaté skúsenosti a
čo je podstatné, cítili sme a cítime podporu a priazeň z mnohých miest, najmä však od
množstva našich spoluobčanov. Veľmi povzbudzujúcim pre nás je aj poznanie, že čoraz viac
Michalovčanov je na svoje mesto hrdých, čoraz viac z nich, nech sú kdekoľvek vo svete, sa k
nemu hrdo hlási, čo sme aj nedávno, počas koncertu v našej mestskej športovej hale jasne
videli a počuli.
Aj pre toto všetko má význam robiť to, čo robíme, to, čo robiť treba, to, čo robiť aj naďalej
chceme.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctené dámy, vážení páni!
Rok 2014, ktorý o niekoľko dní skončí, bol pre naše mesto rokom sedmičiek, jeho koniec je
symbolicky začiatkom siedmeho ponovembrového obdobia činnosti miestnej samosprávy.
Želajme si, aby sa nám v ňom dobre pracovalo, dobre spolupracovalo a aby sa nám všetkým
spolu podarilo urobiť z neho obdobie, ktoré sa do dejín nášho mesta zapíše celým radom
pozitívnych udalostí. Želajme si, aby bolo obdobím, v ktorom Michalovce budú výrazne
napredovať, želajme si, aby bolo obdobím rokov, ktoré prispejú k tomu, že srdce Zemplína
bude pýchou nielen nášho regiónu ale i celého Slovenska, no najmä k tomu, že bude
príjemným a bezpečným domovom všetkých ale naozaj všetkých Michalovčanov.

‐

Predsedajúci Ing. Ján Ďurovčík,CSc. poďakoval primátorovi mesta Viliamovi
Zahorčákovi za prednesený príhovor, zároveň odovzdal primátorovi vedenie
ustanovujúceho zasadnutia MsZ.

Nasledovala II. časť rokovania ustanovujúceho MsZ
V druhej časti rokovania tohto MsZ primátor mesta Viliam ZAHORČÁK podotkol, že časť
poslancov je novozvolených a že rokovanie MsZ sa riadi Rokovacím poriadkom MsZ v
Michalovciach, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou (rokovací poriadok MsZ i pozvánka
na ustanovujúce zasadnutie MsZ sú prílohami tejto zápisnice).
Informoval, že na základe uvedeného rokovacieho poriadku je na prijatie uznesenia MsZ
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a že poslanci hlasujú
prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.
(Pokyny na obsluhu hlasovacieho zariadenia poslanci obdržali v písomnej forme)
Po tejto informácii primátor poprosil poslancov MsZ, aby sa prezentovali.
‐ prezentovalo sa 24 poslancov
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Pre prípad poruchy hlasovacieho zariadenia určil ako skrutátorov z rokovania MsZ:
- pani Annu Čurmovú
‐ pani Vieru Klacikovú

1. SCHVÁLENIE PROGRAMU
Jednalo sa o schválenie programu II. časti ustanovujúceho MsZ ‐ návrh programu je
uvedený na písomnej pozvánke, ktorú obdržali všetci poslanci (pozvánka tvorí č. 2
zápisnice).
Primátor Viliam Zahorčák prv než dal hlasovať o schválení navrhovaného programu
rokovania MsZ, opýtal sa, či má niekto pozmeňujúci návrh k tomuto programu rokovania
ustanovujúceho MsZ.
MUDr. Benjamín Bančej
Predniesol doplňujúci návrh na doplnenie programu o body : Informácia o vytvorení
poslaneckého klubu SMER‐SD,KDH a návrh na doplnenie programu o bod: Zmena uznesenia
č. 396 zo dňa 26. 8. 2014.
Primátor Viliam Zahorčák dal hlasovať o doplňujúcom návrhu MUDr. Bančeja, t.j., aby
informácia o vytvorení poslaneckého klubu SMER‐SD,KDH bola zaradená za bodom č. 5 ako
nový bod č. 6
a bod Zmena uznesenia č. 396 zo dňa 26. 8. 2014 pred bod rôzne ako nové číslo 18 s tým, že
ostatné body sa prečíslujú:
Hlasovanie o doplnení programu
(hlasovanie č. 1)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že návrh bol schválený.
Následne primátor mesta dal hlasovať o programe ako celku, vrátane doplnených bodov.
(hlasovanie č. 2)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia MsZ bol schválený.

2. VOĽBA MANDÁTOVEJ, VOLEBNEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE
Primátor Viliam Zahorčák odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby v mandátovej komisii
pracovali poslanci:
‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ Ing.,Mgr. Mirko Gejguš
‐ MUDr. Jozef Valiska
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení mandátovej komisie tak
ako odporučil:
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(hlasovanie č. 3)
za: 24, proti: 0, hlasovanie sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že mandátová komisia bola zvolená v zložení:
poslanec MUDr. Kuchta, poslanec Ing.,Mgr. Mirko Gejguš, poslanec MUDr. Valiska.

Nasledovala voľba volebnej a návrhovej komisie:
Primátor Viliam Zahorčák odporučil, aby vo volebnej a návrhovej komisii pracovali títo
poslanci:
1. Mgr. Martin Nebesník
2. Ing. Michal Stričík,PhD.
3. MUDr. Ján Paľovčík
Keďže k tomuto návrhu neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, primátor dal
hlasovať o zložení volebnej a návrhovej komisie v zmysle predloženého návrhu:
(hlasovanie č. 4)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
‐ Primátor konštatoval, že volebná a návrhová komisia bola zvolená v navrhovanom zložení.
3. URČENIE ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Primátor Viliam Zahorčák za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania
ustanovujúceho zasadnutia MsZ určil poslancov:
- MUDr. Jána Mihalečka
- PhDr. Zlatušu Popaďákovú
Za zapisovateľku zo zasadnutia MsZ určil Annu Čurmovú.

4. SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE
Správu mandátovej komisie predniesol predseda mandátovej komisie MUDr. Pavol
KUCHTA. V tejto správe uviedol, že mandátová komisia overila mandáty všetkých poslancov
získané vo voľbách dňa 15. novembra 2014 a konštatuje, že primátor a 24 zvolených
poslancov si prevzalo osvedčenie o zvolení a predpísaným spôsobom zložili sľub.
Zvolený poslanec Ing. Jozef Bobík si osvedčenie o zvolení prevezme a sľub poslanca zloží na
najbližšom zasadnutí MsZ.
Poznamenal, že na ustanovujúcom zasadnutí MsZ je prítomných 24 poslancov.
-

Primátor Viliam Zahorčák poďakoval predsedovi mandátovej komisie MUDr. Kuchtovi
za prednesenie predmetnej správy.
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5. INFORMÁCIA O POVERENÍ ZASTUPOVANÍM PRIMÁTORA
V úvode tohto bodu primátor Viliam Zahorčák informoval poslancov, že v súlade
s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zákone v znení neskorších predpisov primátor
mesta spravidla na celé funkčné obdobie poverí do 60 dní od zloženia sľubu jedného
z poslancov zastupovaním primátora.
Využívajúc toto svoje právo primátor oznámil, že s účinnosťou od dnešného dňa (13.
12. 2014) sa rozhodol poveriť zatupovaním primátora poslanca MUDr. Benjamína
BANČEJA. Po tejto informácii primátor odovzdal MUDr. Bančejovi poverenie o zastupovaní
v písomnom znení.
‐

Následne o slovo požiadal zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej: V krátkosti
vyjadril primátorovi poďakovanie za dôveru. Zároveň vyjadril súhlas, že poverenie
prijíma.

6. INFORMÁCIA O VYTVORENÍ POSLANECKÉHO KLUBU
O vytvorení poslaneckého klubu informoval MUDr. Benjamín Bančej. Oznámil, že v MsZ
vznikol poslanecký klub SMER‐SD,KDH, ku ktorému sa písomne prihlásilo 22 poslancov
(prečítal menný zoznam prihlásených poslancov).
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
berie na vedomie
informáciu o vytvorení poslaneckého klubu SMER‐SD,KDH s počtom 22 poslancov, tak ako
boli prečítaní predsedom poslaneckého klubu SMER‐SD,KDH.
Hlasovanie
(hlasovanie č.5)
za: 24, proti: 0, hlasovanie sa zdržalo: 0

7. SCHVÁLENIE VOLEBNÉHO PORIADKU
Volebný poriadok obdržali poslanci v písomnom forme (je doložený ako príloha tejto
zápisnice).
R o z p r a v a k volebnému poriadku:
‐ v rámci rozpravy k tomuto bodu nikto nevystúpil.
Primátor Viliam Zahorčák konštatujúc, že k predloženému volebnému poriadku neboli
vznesené pozmeňujúce návrhy, dal hlasovať o schválení tohto volebného poriadku.
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
volebný poriadok pre voľby na ustanovujúcom MsZ Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 6)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0
‐ Primátor konštatoval, že volebný poriadok bol schválený a že pri voľbách sa bude
pokračovať podľa tohto volebného poriadku.
8. URČENIE POČTU POSLANCOV MsR A ICH VOĽBA
V úvode tohto bodu vystúpil primátor mesta p. Viliam Záhorčák:
Ďalším bodom rokovania bolo určenie počtu poslancov Mestskej rady a ich voľba. V zmysle §
14 ods. 2 zákona o obecnom zriadení počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu
poslancov, pričom v zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán,
politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Zástupca primátora je
v súlade s § 13b ods. 2 členom MsR, preto sa o jeho členstve v mestskej rade nehlasuje.
Vychádzajúc zo zákona o obecnom zriadení predložil primátor mesta návrh na zloženie MsR
v počte 8 členov.
Keďže k tomuto návrhu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať o tom,
aby vo volebnom období 2014 – 2018 mala mestská rada 8 členov:
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
zriadenie mestskej rady Michalovce v počte 8 členov.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 7)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
Konštatoval, že MsZ schválilo počet členov MsR.

Po schválení počtu členov MsR primátor mesta navrhol do mestskej rady 6 členov za SMER‐
SD,KDH. Návrh od nezávislých poslancov na 7 člena MsR nebol predložený.
Do mestskej rady navrhol týchto poslancov:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

PhDr. Jana Cibereová
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
MUDr. Pavol Kuchta
MUDr. Jozef Makohus
MUDr. Ján Mihalečko
MUDr. Ján Paľovčík

Rozprava
Keďže pozmeňujúce návrhy neboli predložené, primátor poprosil predsedu volebnej
a návrhovej komisie, aby riadil voľbu členov MsR.
Následne sa riadenia voľby jednotlivých členov mestskej rady ujal
a mandátovej komisie Mgr. Martin NEBESNÍK.
-

predseda volebnej

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník podotkol, že o každom
navrhovanom členovi MsR sa bude hlasovať osobitne a že po každom hlasovaní
vyhlási výsledok hlasovania.

Hlasovanie o návrhu na člena MsR – PhDr. Jany Cibereovej
(hlasovanie č. 8)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na člena MsR – Ing. Jána Ďurovčíka,CSc.
(hlasovanie č. 9)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na člena MsR – MUDr. Pavla Kuchtu
(hlasovanie č. 10)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na člena MsR – MUDr. Jozefa Makohusa
(hlasovanie č. 11)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na člena MsR – MUDr. Jána Mihalečka
(hlasovanie č. 12)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
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‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na člena MsR – MUDr. Jána Paľovčíka
(hlasovanie č. 13)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Po uvedených hlasovaniach o jednotlivých členoch MsR primátor Viliam Zahorčák poďakoval
predsedovi volebnej a návrhovej komisie Mgr. Nebesníkovi za riadenie voľby, zároveň
zablahoželal zvoleným členom MsR.

9. NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIÍ MsZ MICHALOVCE A VOĽBA ICH PREDSEDOV,
ČLENOV A ZAPISOVATEĽOV
V rámci tohto bodu rokovania MsZ primátor Viliam Zahorčák ako prvý návrh predložil návrh
na zriadenie komisií MsZ a počte ich členov.
1. Finančná komisia – počet členov 9
2. Komisia na prenájom majetku – počet členov 9
3. Komisia školstva, mládeže a športu – počet členov 9
4. Komisia sociálnych vecí a rodiny – počet členov 9
5. Komisia výstavby, územného plánu a turizmu – počet členov 9
6. Komisia životného prostredia a verejného poriadku– počet členov 9
7. Komisia dopravy a miestneho rozvoja – počet členov 9
8. Komisia bývania – počet členov 9
9. Komisia kultúry – počet členov 9
10. Komisia ochrany verejného záujmu – počet členov 3

Rozprava:
‐ do rozpravy k predloženému návrhu na zriadeniu komisií MsZ
počtu v jednotlivých komisiách sa nikto neprihlásil.

Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

a k navrhovanému

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
komisie mestského zastupiteľstva a počet ich členov nasledovne:
1. Finančná komisia – počet členov 9
2. Komisia na prenájom majetku – počet členov 9
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3. Komisia školstva, mládeže a športu – počet členov 9
4. Komisia sociálnych vecí a rodiny – počet členov 9
5. Komisia výstavby, územného plánu a turizmu – počet členov 9
6. Komisia životného prostredia a verejného poriadku– počet členov 9
7. Komisia dopravy a miestneho rozvoja – počet členov 9
8. Komisia bývania – počet členov 9
9. Komisia kultúry – počet členov 9
10. Komisia ochrany verejného záujmu – počet členov 3

Hlasovanie
(hlasovanie č. 14)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
Predseda komisie konštatoval, že MsZ schválilo návrh uznesenia tak, ako bol predložený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta predložil návrh na voľbu predsedov jednotlivých
komisií.
‐ Finančná komisia ‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ Komisia na prenájom majetku ‐ Ing. Jozef Bobík, voľba Ing. Jozefa Bobíka
nadobudne účinnosť až dňom zloženia jeho sľubu poslanca na najbližšom MsZ
Michalovce. MsZ Michalovce poveruje do nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia
riadením činnosti tejto komisie Ing. Jozefa Sokologorského.
‐ Komisia školstva, mládeže a športu – Mgr. Martin Nebesník
‐ Komisia sociálnych vecí a rodiny – MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ Komisia výstavby, územného plánu a turizmu ‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Komisia životného prostredia a verejného poriadku ‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
‐ Komisia dopravy a miestneho rozvoja – Ing. Vladimír Braník
‐ Komisia bývania – MUDr. Ján Mihalečko
‐ Komisia kultúry – PhDr. Jana Cibereová
‐ Komisia ochrany verejného záujmu – MUDr. Tibor Prunyi

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník podotkol, že o každom
navrhovanom predsedovi komisie sa bude hlasovať osobitne a že po každom hlasovaní
vyhlási výsledok hlasovania.
Hlasovanie o návrhu na predsedu finančnej komisie Ing. Jozefa Sokologorského
(hlasovanie č. 15)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie na prenájom majetku ‐ Ing. Jozefa Bobíka, voľba
Ing. Jozefa Bobíka nadobudne účinnosť až dňom zloženia jeho sľubu poslanca na najbližšom
MsZ Michalovce. MsZ Michalovce poveruje do nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia
riadením činnosti tejto komisie Ing. Jozefa Sokologorského.
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(hlasovanie č. 16)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie školstva, mládeže a športu Mgr. Martina
Nebesníka
(hlasovanie č. 17)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Ing. Michal Stričík,PhD. člen komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie sociálnych vecí a rodiny MUDr. Ľubomíra Rohoňa
(hlasovanie č. 18)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie výstavby, územného plánu a turizmu Ing. Jána
Ďurovčíka,CSc.
(hlasovanie č. 19)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku
Ing. Michala Stričíka,PhD.
(hlasovanie č. 20)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie dopravy a miestneho rozvoja Ing. Vladimíra
Braníka
(hlasovanie č. 21)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie bývania MUDr. Jána Mihalečka
(hlasovanie č. 22)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
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Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie kultúry PhDr. Janu Cibereovú
(hlasovanie č. 23)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu na predsedu komisie ochrany a verejného záujmu MUDr. Tibora
Prunyiho
(hlasovanie č. 24)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta zablahoželal zvoleným predsedom komisií pri mestskom
zastupiteľstve a predložil návrh na členov jednotlivých komisií.
Podotkol, že v zmysle volebného poriadku sa o členoch jednotlivých komisií bude hlasovať
vcelku.
Finančná komisia
‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš
‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
‐ Ing. Helena Čaklošová
‐ Ing. Peter Palečko
‐ Ing. Vladimír Ratvaj
‐ Ing. Miloš Šubák
zapisovateľka: Ing. Dana Janošová

Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.

Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov finančnej komisie:
‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš
‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
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‐ Ing. Helena Čaklošová
‐ Ing. Peter Palečko
‐ Ing. Vladimír Ratvaj
‐ Ing. Miloš Šubák
zapisovateľka: Ing. Dana Janošová

Hlasovanie
(hlasovanie č. 25)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie na prenájom majetku:
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ MUDr. Tibor Prunyi
‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ prednosta MsÚ
‐ právnik MsÚ
zapisovateľka: Valéria Čechová
Jeden člen komisie bude volený dodatočne, na základe výsledkov dovolenia členov mestskej
rady.
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie na prenájom majetku:
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ MUDr. Tibor Prunyi
‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ prednosta MsÚ
‐ právnik MsÚ
zapisovateľka: Valéria Čechová
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 26)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie školstva, mládeže
a športu:
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ RNDr. Lýdia Sidivárová
‐ Mgr. Zuzana Bobíková
‐ Bc. Tomáš Doležal
‐ Mgr. Rudolf Ivan
‐ MUDr. Anton Rudáš
zapisovateľka: Mgr. Juliana Pregová
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie školstva, mládeže a športu:
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ RNDr. Lýdia Sidivárová
‐ Mgr. Zuzana Bobíková
‐ Bc. Tomáš Doležal
‐ Mgr. Rudolf Ivan
‐ MUDr. Anton Rudáš
zapisovateľka: Mgr. Juliana Pregová
Hlasovanie
(hlasovanie č. 27)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie sociálnych vecí
a rodiny:
‐ MUDr. Dušan Goda
‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ MUDr. Pavol Hirjak
‐ Magdaléna Pavlíková
‐ MUDr. Gabriela Pradová
‐ Anna Kostovčíková
zapisovateľka: Ing. Valéria Bujdošová
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie sociálnych vecí a rodiny:
‐ MUDr. Dušan Goda
‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ MUDr. Pavol Hirjak
‐ Magdaléna Pavlíková
‐ MUDr. Gabriela Pradová
‐ Anna Kostovčíková
zapisovateľka: Ing. Valéria Bujdošová
Hlasovanie
(hlasovanie č. 28)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie výstavby, územného
plánu a turizmu:
‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ Ing. Jozef Bobík, voľba Ing. Jozefa Bobíka nadobudne účinnosť až dňom zloženia
jeho sľubu poslanca na najbližšom MsZ Michalovce
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
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‐ Ing. Ladislav Ebský
‐ Ing. Radoslav Harbuľak
‐ Ing. Ján Paľovčík
‐ JUDr. Ľudmila Svobodová
zapisovateľka: Ing. Helena Francúzová
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie výstavby, územného plánu a turizmu:
‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ Ing. Jozef Bobík, voľba Ing. Jozefa Bobíka nadobudne účinnosť až dňom zloženia
jeho sľubu poslanca na najbližšom MsZ Michalovce
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
‐ Ing. Ladislav Ebský
‐ Ing. Radoslav Harbuľak
‐ Ing. Ján Paľovčík
‐ JUDr. Ľudmila Svobodová
zapisovateľka: Ing. Helena Francúzová

Hlasovanie
(hlasovanie č. 29)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie životného prostredia
a verejného poriadku:
‐ MUDr. František Farkaš
‐ MUDr. Dušan Goda
‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ RNDr. Ján Hecl,PhD.
‐ Ing. Andrej Kark
‐ Ing. Vladimír Štefan
‐ Ing. Marián Zolovčík
zapisovateľ: Ing. Ján Antal

20

Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie životného prostredia a verejného poriadku:
‐ MUDr. František Farkaš
‐ MUDr. Dušan Goda
‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ RNDr. Ján Hecl,PhD.
‐ Ing. Andrej Kark
‐ Ing. Vladimír Štefan
‐ Ing. Marián Zolovčík
zapisovateľ: Ing. Ján Antal
Hlasovanie
(hlasovanie č. 30)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie dopravy a miestneho
rozvoja:
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš
‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ Ali Kamberovič
‐ Ing. Juraj Lebeda
‐ Ján Paľo
zapisovateľ: Ing. Juraj Berilla
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie dopravy a miestneho rozvoja:
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš
‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ Ali Kamberovič
‐ Ing. Juraj Lebeda
‐ Ján Paľo
zapisovateľ: Ing. Juraj Berilla
Hlasovanie
(hlasovanie č. 31)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie bývania:
‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MUDr. Jozef Makohus
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ Jozef Balog
‐ JUDr. Slavomír Janok
‐ PhDr. Mikuláš Koščo
‐ Štefan Rebič
zapisovateľ: JUDr. Vasiľ Danko
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie bývania:
‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MUDr. Jozef Makohus
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
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‐ Jozef Balog
‐ JUDr. Slavomír Janok
‐ PhDr. Mikuláš Koščo
‐ Štefan Rebič
zapisovateľ: JUDr. Vasiľ Danko
Hlasovanie
(hlasovanie č. 32)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie kultúry:
‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ RNDr. Lýdia Sidivárová
‐ Milan Hvižďák
‐ Radovan Onuška
‐ PaedDr. Martin Molnár
‐ Mgr. Ján Varady
zapisovateľka: Mgr. Miriam Lechmanová

Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie kultúry:
‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ RNDr. Lýdia Sidivárová
‐ Milan Hvižďák
‐ Radovan Onuška
‐ PaedDr. Martin Molnár
‐ Mgr. Ján Varady
zapisovateľka: Mgr. Miriam Lechmanová
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 33)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol návrh na členov komisie ochrany verejného
záujmu:
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
zapisovateľ: jeden z členov, ktorého volí komisia
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné návrhy na členov komisie.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov komisie ochrany verejného záujmu:
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
zapisovateľ: jeden z členov, ktorého volí komisia
Hlasovanie
(hlasovanie č. 34)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
‐ Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.
Viliam Zahorčák, primátor mesta v súvislosti s ustanovením predsedov a členov komisií
predložil návrh na uznesenie –na najbližšie zasadnutie MsZ Michalovce predložiť na
schválenie návrhy štatútov jednotlivých komisií MsZ a plány práce na I. polrok 2015.
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
ukladá
na najbližšie zasadnutie MsZ Michalovce predložiť na schválenie návrhy štatútov jednotlivých
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komisií MsZ Michalovce a plány práce na I. polrok 2015.
T: v texte
Z: predsedovia komisií

Hlasovanie
(hlasovanie č. 35)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 10
ODVOLANIE A SCHVÁLENIE ČLENOV REDAKČNEJ RADY DVOJTÝŽDENNÍKA MICHALOVČAN
V úvode tohto bodu primátor konštatoval, že vzhľadom na ukončenie volebného obdobia
končí aj funkcia Redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan.
Z uvedeného dôvodu predložil návrh na odvolanie predsedu a členov redakčnej rady
dvojtýždenníka Michalovčan, ktorá doposiaľ pracovala v zložení:
‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Michal Oros
‐ Ľudmila Poláková
‐ Ing. Zdenko Vasiľ‐ prednosta MsÚ
‐ Ing. Iveta Palečková – redaktorka dvojtýždenníka Michalovčan
‐ Viera Klaciková – zapisovateľka
Hlasovanie
(hlasovanie č. 36)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Primátor Viliam Zahorčák zároveň predložil návrh na schválenie nových členov Redakčnej
rady dvojtýždenníka Michalovčan, a to v zložení:
Predseda redakčnej rady:
MUDr. Benjamín Bančej
Členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.,
Michal Oros
Mgr. Anna Serečunová
redaktorka dvojtýždenníka Michalovčan
Viera Klaciková – zapisovateľka
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Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
členov Redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan, a to v zložení:
Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej
Členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.,
Michal Oros
Mgr. Anna Serečunová
redaktorka dvojtýždenníka Michalovčan
Viera Klaciková – zapisovateľka
Hlasovanie
(hlasovanie č. 37)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 11
SCHVÁLENIE POSLANCOV NA VYKONÁVANIE OBČIANSKYCH OBRADOV
Primátor mesta Viliam Zahorčák v úvode tohto bodu informoval, že popri plnení úloh, ktoré
vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, mesto zabezpečuje a organizuje občianske akty
ako sú sobáše, uvítanie detí do života, rozlúčka so zosnulými. Tieto akty zabezpečuje
primátor mesta, ktorému to vyplýva zo zákona a mestské zastupiteľstvo na ich vykonávanie
môže schváliť ďalších poslancov.
Vzhľadom na uvedené navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby tieto akty vykonávali poslanci:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Mgr. Martin Nebesník
3. Ing. Jozef Sokologorský

Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
poslancov na vykonávanie občianskych obradov:
1. MUDr. Benjamína Bančeja
2. Mgr. Martina Nebesníka
3. Ing. Jozefa Sokologorského
Hlasovanie
(hlasovanie č. 38)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 12
SCHVÁLENIE VÝKONU PÔSOBNOSTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBCHODNÝCH
SPOLOČNOSTÍ ZRIADENÝCH MESTOM MICHALOVCE, DELEGOVANIE ZÁSTUPCOV MESTA
DO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASŤOU MESTA A DO ŠKOLSKÝCH RÁD
Viliam Zahorčák, primátor mesta v rámci uvedeného bodu informoval prítomných o ktoré
spoločnosti sa jedná:
Valné zhromaždenie:
‐ Služby mesta Michalovce s.r.o.
‐ TV MISTRAL, s.r.o.
Orgány:
- Regionálne združenie turizmu Zemplín
- Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
- Mestský futbalový klub Zemplín, a.s.
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s.
- zástupcovia zriaďovateľa v školských radách
Vzhľadom na skutočnosť, že zánikom volebného obdobia zanikol aj mandát poslancom
delegovaných v orgánoch vyššie uvedených spoločností, združení a školských radách, je
nutné odvolať doterajších delegovaných, ustanoviť štatutárneho zástupcu Mesta Michalovce
valným zhromaždením obchodných spoločností, kde je stopercentným vlastníkom Mesto
Michalovce a schváliť nových delegovaných zástupcov Mesta do orgánov vyššie uvedených
spoločností.
Na základe vyššie uvedeného:
primátor mesta predložil návrh na odvolanie:
Delegovaných členov dozornej rady TV MISTRAL, s.r.o.
‐ PhDr. Janu Cibereovú
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‐ Ing. Stanislava Gaľu
‐ MUDr. Ľubomíra Rohoňa
‐ PhDr. Zlatušu Popaďákovú
‐ Ing. Michala Stričíka,PhD.
a delegovaných konateľov TV MISTRAL, s.r.o.
- Viliama Zahorčáka
- MUDr. Benjamína Bančeja

Delegovaných členov dozornej rady SMM s.r.o. Michalovce
- Viliama Zahorčáka
- MUDr. Benjamína Bančeja
- Ing. Michala Stričíka,PhD.
Ostatné orgány tejto spoločnosti volilo valné zhromaždenie.
Ďalej predložil návrh na odvolanie:
Delegovaných členov dozornej rady MFK Zemplín, a.s.
‐ Ing. Pavla Dlugoša
‐ Ing. Michala Stričíka,PhD.
a delegovaných členov predstavenstve MFK Zemplín, a.s.
‐ Mgr. Jána Eštoka
‐ Mgr. Martina Nebesníka
Delegovaného člena v predstavenstve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice,
a.s.
‐ Viliama Zahorčáka
Delegovaných členov v dozornej rade NsP Štefana Kukuru, a.s. Michalovce
- MUDr. Benjamína Bančeja
- MUDr. Františka Zitrického
a delegovaného člena v predstavenstve NsP Štefana Kukuru, a.s. Michalovce
- MUDr. Ľubomíra Rohoňa
Delegovaného člena dozornej rady Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN
- Viliama Zahorčáka
a delegovaného člena predstavenstva Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN
- Ing. Jána Ďurovčíka,CSc.,
Delegovaného člena predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
- Viliama Zahorčáka
a delegovaného člena dozornej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
‐ Ing. Zdenka Vasiľa

Delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách v zmysle § 25 ods. 5 zákona č.
596/2003 Z.z.

28

‐ ZŠ T.J. Moussona

‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Ing. Stanislav Gaľa
‐ Ing. Jozef Bobík
‐ Mgr. Juliana Pregová

‐ ZŠ Švermu 6

‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ MUDr. František Zitrický
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ Ing. Katarína Poláková

‐ ZŠ Moskovská 1

‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ MUDr. Anton Rudáš
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ MUDr. Benjamín Bančej

‐ ZŠ Komenského 1

‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ MUDr. Pavol Hirjak
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ Mgr. Lívia Kalaninová

‐ ZŠ Školská 2

‐ Rudolf Klein
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
‐ JUDr. Gabriel Dorič

‐ ZŠ Okružná 17

‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ MUDr. Benjamín Bančej

‐ ZŠ Krymská 5

‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ MUDr. Tibor Prunyi
‐ Anna Hrehovčíková

‐ ZŠ P. Horova
Kpt. Nálepku 16

‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Ján Bumbera

‐ Zákl. umelecká škola
Štefánikova 20

‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Ing. Zdenko Vasiľ
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‐ MŠ Fr. Kráľa 78

‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ Ing. Katarína Poláková

‐ MŠ Školská 5

‐ Rudolf Klein
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ JUDr. Gabriel Dorič

‐ MŠ Komenského 2

‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ Mgr. Lívia Kalaninová

‐ MŠ Masarykova 30

‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ MUDr. František Zitrický
‐ PhDr. Beáta Paľovčíková

‐ MŠ Okružná 19

‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Mgr. Juliana Pregová

‐ MŠ Leningradská 1

‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MUDr. Anton Rudáš
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ Anna Hrehovčíková

‐ MŠ Vajanského 5

‐ Ing. Stanislav Gaľa
‐ MUDr. Jozef Makohus
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ Ing. Iveta Čelovská

‐ MŠ Švermu 8

‐ Ing. Jozef Bobík
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Alžbeta Varoščáková

Vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia, primátor mesta rozpravu neotvoril a požiadal
predsedu volebnej a návrhovej komisie, aby uskutočnil akt odvolávania.
Hlasovalo sa za každú spoločnosť zvlášť.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
odvoláva
delegovaných členov dozornej rady TV MISTRAL, s.r.o.
‐ PhDr. Janu Cibereovú
‐ Ing. Stanislava Gaľu
‐ MUDr. Ľubomíra Rohoňa
‐ PhDr. Zlatušu Popaďákovú
‐ Ing. Michala Stričíka,PhD.
a delegovaných konateľov TV MISTRAL, s.r.o.
- Viliama Zahorčáka
- MUDr. Benjamína Bančeja
Hlasovanie
(hlasovanie č. 39)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
odvoláva
delegovaných členov dozornej rady SMM s.r.o. Michalovce
-

Viliama Zahorčáka
MUDr. Benjamína Bančeja
Ing. Michala Stričíka,PhD.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 40)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
odvoláva
delegovaných členov dozornej rady MFK Zemplín, a.s.
‐ Ing. Pavla Dlugoša
‐ Ing. Michala Stričíka,PhD.
a delegovaných členov predstavenstve MFK Zemplín, a.s.
‐ Mgr. Jána Eštoka
‐ Mgr. Martina Nebesníka
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 41)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
odvoláva
delegovaného člena v predstavenstve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice, a.s.
‐ Viliama Zahorčáka
Hlasovanie
(hlasovanie č. 42)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
odvoláva
delegovaných členov v dozornej rade NsP Štefana Kukuru, a.s. Michalovce
- MUDr. Benjamína Bančeja
- MUDr. Františka Zitrického
a delegovaného člena v predstavenstve NsP Štefana Kukuru, a.s. Michalovce
- MUDr. Ľubomíra Rohoňa
Hlasovanie
(hlasovanie č. 43)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
odvoláva
delegovaného člena dozornej rady Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN
- Viliama Zahorčáka
a delegovaného člena predstavenstva Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN
- Ing. Jána Ďurovčíka,CSc.,
Hlasovanie
(hlasovanie č. 44)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
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-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
odvoláva
delegovaného člena predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
- Viliama Zahorčáka
a delegovaného člena dozornej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
‐ Ing. Zdenka Vasiľa
Hlasovanie
(hlasovanie č. 45)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
odvoláva
delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách v zmysle § 25 ods. 5 zákona č.
596/2003 Z.z.
‐ ZŠ T.J. Moussona
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Ing. Stanislav Gaľa
‐ Ing. Jozef Bobík
‐ Mgr. Juliana Pregová
‐ ZŠ Švermu 6

‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ MUDr. František Zitrický
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ Ing. Katarína Poláková

‐ ZŠ Moskovská 1

‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ MUDr. Anton Rudáš
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ MUDr. Benjamín Bančej

‐ ZŠ Komenského 1

‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ MUDr. Pavol Hirjak
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ Mgr. Lívia Kalaninová

‐ ZŠ Školská 2

‐ Rudolf Klein
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
‐ JUDr. Gabriel Dorič
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‐ ZŠ Okružná 17

‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ MUDr. Benjamín Bančej

‐ ZŠ Krymská 5

‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ MUDr. Tibor Prunyi
‐ Anna Hrehovčíková

‐ ZŠ P. Horova
Kpt. Nálepku 16

‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Ján Bumbera

‐ Zákl. umelecká škola
Štefánikova 20

‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Ing. Zdenko Vasiľ

‐ MŠ Fr. Kráľa 78

‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ Ing. Katarína Poláková

‐ MŠ Školská 5

‐ Rudolf Klein
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ JUDr. Gabriel Dorič

‐ MŠ Komenského 2

‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ Mgr. Lívia Kalaninová

‐ MŠ Masarykova 30

‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ MUDr. František Zitrický
‐ PhDr. Beáta Paľovčíková

‐ MŠ Okružná 19

‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Mgr. Juliana Pregová

‐ MŠ Leningradská 1

‐ MUDr. Pavol Kuchta
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‐ MUDr. Anton Rudáš
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ Anna Hrehovčíková
‐ MŠ Vajanského 5

‐ Ing. Stanislav Gaľa
‐ MUDr. Jozef Makohus
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ Ing. Iveta Čelovská

‐ MŠ Švermu 8

‐ Ing. Jozef Bobík
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Alžbeta Varoščáková

Hlasovanie
(hlasovanie č. 46)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta požiadal JUDr. Doriča, aby predniesol návrh na ustanovenie
štatutárneho zástupcu Mesta Michalovce valným zhromaždením obchodných spoločností.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ predložil návrh, aby:
primátor mesta Viliam Zahorčák, štatutárny zástupca Mesta Michalovce, ktoré je jediným
spoločníkom obchodnej spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o., so sídlom Partizánska
3002/23, 071 01 Michalovce, IČO 44389442, zapísanej vo výpise Obchodného registra
Okresného súdu Košice I, v odd.: Sro, vložka č. 22507/V, aby v zmysle ust. § 132 ods. 1
Obchodného zákonníka vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Služby mesta Michalovce, s.r.o..

Primátor mesta otvoril k predloženému návrhu rozpravu.
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka, štatutárneho zástupcu Mesta Michalovce,
ktoré je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o., so
sídlom Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce, IČO 44389442, zapísanej vo výpise
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Obchodného registra Okresného súdu Košice I, v odd.: Sro, vložka č. 22507/V, aby v zmysle
ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o..
Hlasovanie
(hlasovanie č. 47)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Ďalej JUDr. Dorič predložil návrh aby:
primátor mesta Viliam Zahorčák, štatutárny zástupca Mesta Michalovce, ktoré je jediným
spoločníkom obchodnej spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. so sídlom Mestský úrad Michalovce č.
30, 071 01 Michalovce IČO 36193925, zapísanej vo výpise Obchodného registru Okresného
súdu Košice I v odd. : Sro, vložka číslo 11189/V, aby v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1
Obchodného zákonníka vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce.
Primátor mesta otvoril k predloženému návrhu rozpravu.
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka, štatutárneho zástupcu Mesta Michalovce, ktoré je
jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. so sídlom Mestský úrad
Michalovce č. 30, 071 01 Michalovce IČO 36193925, zapísanej vo výpise Obchodného registru
Okresného súdu Košice I v odd. : Sro, vložka číslo 11189/V, aby v zmysle ustanovenia § 132
ods. 1 Obchodného zákonníka vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej
spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 48)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta predložil návrh na schválenie nových členov do orgánov
spoločností s majetkovou účasťou mesta:
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do dozornej rady MFK Zemplín, a.s.
‐ Ing. Vladimíra Braníka
‐ Mgr. Jána Eštoka
do predstavenstva MFK Zemplín a.s.
‐ Mgr. Martina Nebesníka
‐ Ing. Júliusa Oleára
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
do dozornej rady MFK Zemplín, a.s.
‐ Ing. Vladimíra Braníka
‐ Mgr. Jána Eštoka
do predstavenstva MFK Zemplín a.s.
‐ Mgr. Martina Nebesníka
‐ Ing. Júliusa Oleára
Hlasovanie
(hlasovanie č. 49)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Do predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
‐ Viliama Zahorčáka
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
do predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
- Viliama Zahorčáka
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 50)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Do dozornej rady NsP Š. Kukuru, a.s. Michalove
‐ MUDr. Benjamína Bančeja
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
do dozornej rady NsP Š. Kukuru, a.s. Michalove
‐ MUDr. Benjamína Bančeja
Hlasovanie
(hlasovanie č. 51)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Do dozornej rady Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN
- Mgr. Natáliu Slaninkovú
Do predstavenstva Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN
‐ Ing. Jána Ďurovčíka,CSc.
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
do dozornej rady Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN
- Mgr. Natáliu Slaninkovú
do predstavenstva Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN
‐ Ing. Jána Ďurovčíka,CSc.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 52)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Do predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
- Viliama Zahorčáka
a do dozornej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
‐ Ing. Zdenka Vasiľa
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
do predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
- Viliama Zahorčáka
a do dozornej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
‐ Ing. Zdenka Vasiľa
Hlasovanie
(hlasovanie č. 53)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Primátor mesta ďalej predložil návrh na delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských
radách v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.
‐ ZŠ T.J. Moussona

‐ Ing. Vladimír Braník
‐ RNDr. Lýdia Sidivárová
‐ Ing. Jozef Bobík, voľba Ing. Jozefa
Bobíka nadobudne účinnosť až dňom
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zloženia jeho sľubu poslanca na
najbližšom MsZ Michalovce
‐ Mgr. Juliana Pregová
‐ ZŠ Švermu 6

‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ Ing. Katarína Poláková

‐ ZŠ Moskovská 1

‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ MUDr. Dušan Goda
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ MUDr. Benjamín Bančej

‐ ZŠ Komenského 1

‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ Mgr. Lívia Kalaninová

‐ ZŠ Školská 2

‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
‐ JUDr. Gabriel Dorič

‐ ZŠ Okružná 17

‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ MUDr. Benjamín Bančej

‐ ZŠ Krymská 5

‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
‐ MUDr. Tibor Prunyi
‐ Anna Hrehovčíková

‐ ZŠ P. Horova
Kpt. Nálepku 16

‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Ján Bumbera

‐ Zákl. umelecká škola
Štefánikova 20

‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Ing. Zdenko Vasiľ

‐ MŠ Fr. Kráľa 78

‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Mgr. Martin Nebesník
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‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ Ing. Katarína Poláková
‐ MŠ Školská 5

‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ JUDr. Gabriel Dorič

‐ MŠ Komenského 2

‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ Mgr. Lívia Kalaninová

‐ MŠ Masarykova 30

‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ RNDr. Lýdia Sidivárová
‐ PhDr. Beáta Paľovčíková

‐ MŠ Okružná 19

‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Mgr. Juliana Pregová

‐ MŠ Leningradská 1

‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MUDr. Dušan Goda
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ Anna Hrehovčíková

‐ MŠ Vajanského 5

‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
‐ MUDr. Jozef Makohus
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ Ing. Iveta Čelovská

‐ MŠ Švermu 8

‐ Ing. Jozef Bobík, voľba Ing. Jozefa
Bobíka nadobudne účinnosť až dňom
zloženia jeho sľubu poslanca na
najbližšom MsZ
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Alžbeta Varoščáková

Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
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Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách v zmysle § 25 ods. 5 zákona č.
596/2003 Z.z.
‐ ZŠ T.J. Moussona

‐ Ing. Vladimír Braník
‐ RNDr. Lýdia Sidivárová
‐ Ing. Jozef Bobík, voľba Ing. Jozefa
Bobíka nadobudne účinnosť až dňom
zloženia jeho sľubu poslanca na
najbližšom MsZ Michalovce
‐ Mgr. Juliana Pregová

‐ ZŠ Švermu 6

‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ Ing. Katarína Poláková

‐ ZŠ Moskovská 1

‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ MUDr. Dušan Goda
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ MUDr. Benjamín Bančej

‐ ZŠ Komenského 1

‐ MUDr. Benjamín Bančej
‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ Mgr. Lívia Kalaninová

‐ ZŠ Školská 2

‐ PhDr. Marta Horňaková
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
‐ JUDr. Gabriel Dorič

‐ ZŠ Okružná 17

‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ MUDr. Benjamín Bančej

‐ ZŠ Krymská 5

‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
‐ MUDr. Tibor Prunyi
‐ Anna Hrehovčíková
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‐ ZŠ P. Horova
Kpt. Nálepku 16

‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Ján Bumbera

‐ Zákl. umelecká škola
Štefánikova 20

‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ MUDr. Ľubomír Rohoň
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Ing. Zdenko Vasiľ

‐ MŠ Fr. Kráľa 78

‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ Ing. Katarína Poláková

‐ MŠ Školská 5

‐ Ing. Michal Stričík,PhD.
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ MUDr. Ján Mihalečko
‐ JUDr. Gabriel Dorič

‐ MŠ Komenského 2

‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ Mgr. Lívia Kalaninová

‐ MŠ Masarykova 30

‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ RNDr. Lýdia Sidivárová
‐ PhDr. Beáta Paľovčíková

‐ MŠ Okružná 19

‐ Ing., Mgr. Mirko Gejguš
‐ MUDr. Ján Paľovčík
‐ Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
‐ Mgr. Juliana Pregová

‐ MŠ Leningradská 1

‐ MUDr. Pavol Kuchta
‐ MUDr. Dušan Goda
‐ PhDr. Zlatuša Popaďáková
‐ Anna Hrehovčíková

‐ MŠ Vajanského 5

‐ MVDr. Vladimír Kostovčík
‐ MUDr. Jozef Makohus
‐ Mgr. Ján Eštok
‐ Ing. Iveta Čelovská
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‐ MŠ Švermu 8

‐ Ing. Jozef Bobík, voľba Ing. Jozefa
Bobíka nadobudne účinnosť až dňom
zloženia jeho sľubu poslanca na
najbližšom MsZ
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ MUDr. František Farkaš
‐ Alžbeta Varoščáková

Hlasovanie
(hlasovanie č. 54)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Viliam Zahorčák, primátor mesta vzhľadom na to, že boli odsúhlasené výkony pôsobností
valného zhromaždenia obchodných spoločností a zmeny delegovaných zástupcov
spoločností zriadených mestom a s majetkovou účasťou ako aj do školských rád, navrhol
prijať uznesenie:
Informovať príslušné orgány TV MISTRAL, s.r.o., Služby mesta Michalovce s.r.o.,
Regionálneho združenia turizmu Zemplín, MFK Zemplín, a.s., Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Košice, NsP Štefana Kukuru a.s. Michalovce, Zemplínskej oblastnej
organizácie cestovného ruchu o schválených zmenách delegovaných zástupcoch v orgánoch
spoločností a školských radách.
T: do 31.12.2014
Z: vedúca organizačného odboru
Rozprava:
‐ V rámci rozpravy neboli predložené žiadne iné pozmeňujúce návrhy.
Predseda volebnej a návrhovej komisie
uznesenie.

Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Michalovce
schvaľuje
Informovať príslušné orgány TV MISTRAL, s.r.o., Služby mesta Michalovce s.r.o.,
Regionálneho združenia turizmu Zemplín, MFK Zemplín, a.s., Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Košice, NsP Štefana Kukuru a.s. Michalovce, Zemplínskej oblastnej
organizácie cestovného ruchu o schválených zmenách delegovaných zástupcoch v orgánoch
spoločností a školských radách.
T: do 31. 12. 2014
Z: vedúca organizačného odboru
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 55)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 13
URČENIE PLATU VOLENÝCH FUNKCIONÁROV, KTORÝM PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI SCHVAĽUJE
MsZ
Viliam Zahorčák, primátor mesta v úvode konštatoval, že v meste Michalovce máme v súlade
s novelizovaným zákonom o obecnom zriadení schválené platné Zásady odmeňovania
poslancov a členov orgánov mesta Michalovce, ktoré upravujú plat zástupcu primátora
a odmeny poslancov, členov komisií a členov redakčnej rady.
Platové náležitosti primátora schvaľuje MsZ v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Platové pomery hlavnej kontrolórky upravuje § 18c zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Na túto časť rokovania odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva pánu poslancovi
Ing. Ďurovčíkovi,CSc.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážené poslankyne, poslanci, vážení hostia!
Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
upravuje právne postavenie primátora a ustanovuje minimálnu a maximálnu výšku
mesačného platu zodpovedajúcu počtu obyvateľov. V meste Michalovce je koeficient 2,89
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe
údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý môže mestské
zastupiteľstvo zvýšiť o 70%. V roku 2014, tak ako v predchádzajúcich troch rokoch, bol
primátorovi mesta Michalovce vyplácaný na jeho žiadosť znížený plat, ktorý bol vo výške
2,89 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 45%. Pri priemernej vyčíslenej mzde v národnom
hospodárstve 824 eur za rok 2013, bola vyplácaná výška schváleného platu 3 453 eur.
Odo dňa zloženia sľubu a pre rok 2015 navrhujem, aby v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č.
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, bol primátorovi mesta Michalovce schválený
a vyplácaný naďalej znížený plat, tak ako v roku 2014, t.j. plat vo výške 2,89 násobku
priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 45%. Pri priemernej vyčíslenej mzde v národnom
hospodárstve 824 eur za rok 2013, vo výške 3 453 eur. V súlade s § 3 zákona č.253/1994
v znení neskorších predpisov sa navrhnutý plat zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Zároveň navrhujeme uložiť vedúcemu útvaru primátora a personálnemu referentovi
Mestského úradu v Michalovciach, aby k začiatku kalendárneho roka zabezpečil
preukázateľné vyčíslenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014
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a uskutočnil prepočet, ako podklad pre výplatu podľa vyčíslenej priemernej mzdy a
schváleného koeficientu. Takto vyčíslený plat, bude v súlade so zákonom o odmeňovaní
starostov obcí a primátorov miest, vyplácaný spätne od 1. 1. 2015.
Po vyčíslení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2014, sa od 1. 1. 2015
upravia aj platové náležitosti volených funkcionárov, ktoré sa v súlade so Zásadami
odmeňovania poslancov a členov orgánov Mesta Michalovce odvíjajú od schváleného platu
primátora, prípadne od tejto priemernej mzdy.
Zároveň predkladám návrh, aby v súlade so zákonom boli ostatné nároky vyplývajúce
z pracovného pomeru t.j. dovolenka, stravovanie, cestovné náhrady, zdravotné poistenie,
nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a platenie príspevku na poistenie
v nezamestnanosti u primátora mesta a uvoľneného poslanca ‐ zástupcu primátora
posudzované ako zamestnancom v pracovnom pomere.
Rozprava:
-

Keďže z rozpravy k tomuto bodu rokovania nevyplynuli žiadne návrhy ‐ v danej časti
rokovania MsZ predsedajúci Ing. Ján Ďurovčík,CSc. rozpravu k tomuto bodu ukončil
a následne požiadal predsedu návrhovej a volebnej komisie o prednesenie návrhu na
uznesenie.

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou
odo dňa zloženia sľubu a 1.1.2015 plat primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka
vo výške 2,89 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým
úradom za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 45%, t.j. do vyčíslenia priemernej
mzdy za rok 2014, plat vo výške 3 453,00 € (vyčíslená výška za rok 2013‐ 824,‐ €)
zaokrúhlený na celé euro nahor.
2. Nárok na dovolenku, stravovanie a cestové náhrady u primátora a uvoľneného
poslanca – zástupcu primátora budú poskytovať ako zamestnancom podľa platnej
kolektívnej zmluvy.
Zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové
zabezpečenie, platenie príspevku v nezamestnanosti sa budú posudzovať ako
zamestnancom v pracovnom pomere.
Ukladá
1. Zabezpečiť preukázateľné vyčíslenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve
za rok 2014 a uskutočniť prepočet platu primátora mesta Michalovce podľa príslušného
koeficientu a schváleného zvýšenia o 45 % ako podklad pre výplatu podľa vyčíslenej
priemernej mzdy a schváleného koeficientu.
T.: prvý štvrťrok 2015 a od 1.1.2015
Z.: ved. útv. primátora, pers. ref. MsÚ
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2. Uskutočniť prepočet platových náležitosti volených funkcionárov, ktoré sa
v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce
odvíjajú od schváleného platu primátora.
T.: prvý štvrťrok 2015 a od 1.1.2015
Z.: ved. útv. primátora, pers. ref. MsÚ

3. Vyplácať mesačný plat primátora mesta v schválenej výške a prepočítaný plat
volených funkcionárov, ktorý sa odvíja od platu primátora v termínoch určených pre
zamestnávateľa.
T.: v texte
Z.: vedúca finančného odboru
Hlasovanie
(hlasovanie č. 56)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
V ďalšom predložil na prerokovanie platové náležitosti hlavnej kontrolórky mesta
Michalovce.
Platové náležitosti hlavnej kontrolórky upravuje § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení. Okrem platu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov, v meste
Michalovce je stanovený koeficient 2,24 môže Mestské zastupiteľstvo schváliť hlavnej
kontrolórke odmenu až do výšky 30 % mesačného platu.
Stalo sa pravidlom, že odmenu hlavnej kontrolórke sa schvaľuje na poslednom
zastupiteľstve v danom kalendárnom roku. V tomto roku je to zároveň aj ustanovujúce
mestské zastupiteľstvo. Na základe tejto skutočnosti predkladám návrh na priznanie
odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej vo výške 15
percent zo súčtu jej vyplatených platov za obdobie január až december roku 2014.
Navrhnutou výškou odmeny rešpektujeme zákonnú úpravu a reagujeme na možnosť priznať
jej odmenu. Týmto návrhom chceme oceniť kvalitný výkon často nepríjemnej, ale potrebnej
kontrolnej práce. Na druhej strane prihliadame aj na racionalitu a určitú primeranosť k
odmeňovaniu ostatných zamestnancov Mesta. Ak Mestské zastupiteľstvo tento návrh
schváli, tak z maximálneho možného rozpätia ušetríme 50%.
Rozprava:
-

Keďže z rozpravy k tomuto bodu rokovania nevyplynuli žiadne návrhy predsedajúci
Ing. Ján Ďurovčík,CSc. rozpravu k tomuto bodu ukončil a následne požiadal predsedu
návrhovej a volebnej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
uznesenie.
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
v súlade s článkom 18c ods. 5 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení
odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej, za kvalitne
odvedenú prácu v roku 2014, vo výške 15 percent zo súčtu jej vyplatených platov za obdobie
január až december roku 2014. Odmena je splatná v najbližšom výplatnom termíne
zamestnávateľa
ukladá
vyplatiť Ing. Marte Bobovníkovej schválenú odmenu v najbližšom výplatnom termíne.
T: podľa výplatných termínov zamestnávateľa
Z: vedúca finančného odboru
Hlasovanie
(hlasovanie č. 57)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

Po schválení uvedeného uznesenia Ing. Ján Ďurovčík,CSc., odovzdal vedenie ustanovujúceho
MsZ primátorovi mesta.

BOD č. 14
NÁVRH HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ MsR A MsZ MICHALOVCE NA I. POLROK 2015
Primátor mesta predložil na schválenie návrh harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ
Michalovce na I. polrok 2015.
Rozprava:
-

Keďže z rozpravy k tomuto bodu rokovania nevyplynuli žiadne návrhy primátor mesta
rozpravu k tomuto bodu ukončil a následne požiadal predsedu návrhovej a volebnej
komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2015.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 58)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 15
NÁVRH NA DOPLNOK ZRIAĎOVACEJ LISTINY MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA
V MICHALOVCIACH
Správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka
MsKS Michalovce.
Primátor mesta požiadal riaditeľku MsKS Michalovce o uvedenie predmetnej správy.

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Mesto Michalovce chce opätovne reagovať na výzvu MPaRV SR Regionálneho operačného
programu opatrenia "Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do
nehnuteľných kultúrnych pamiatok" s projektom rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky
Zlatý býk. Subjektom v pôsobnosti žiadateľa mesta Michalovce a súčasne správcom objektu
je MsKS Michalovce. Podmienkou výzvy je povinnosť správcu mať v predmete činnosti
zapísané prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických
zaujímavostí.
Na základe uvedeného navrhujeme doplnok Zriaďovacej listiny Mestského
kultúrneho strediska doplniť v časti c) Úsek a predmet činnosti o novú odrážku v znení:
‐ prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

Rozprava:
-

Keďže z rozpravy k tomuto bodu rokovania nevyplynuli žiadne návrhy primátor mesta
rozpravu k tomuto bodu ukončil a následne požiadal predsedu návrhovej a volebnej
komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I.

Schvaľuje
doplnok Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach
o prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických
zaujímavostí.
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II.

Ukladá
zapracovať doplnok do Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska schváleného
uznesením MsZ č. 167 zo dňa 27.4.2004
Z: riaditeľka MsKS
T: ihneď

Hlasovanie
(hlasovanie č. 59)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 16
ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O NFP V RÁMCI ROP PRIORITNEJ OSI 3 –
POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV A INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO
RUCHU NA REALIZÁCIU PROJEKTU OBNOVENIE KULTÚRNEJ PAMIATKY „ZLATÝ BÝK“
Správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca IaG.
Primátor mesta požiadal RNDr. Janu Machovú, vedúcu IaG o uvedenie predmetnej správy.
RNDr. Jana Machová, vedúca IaG
Mesto Michalovce v apríli 2014 podalo projekt s názvom Obnovenie kultúrnej pamiatky
"Zlatý Býk", ktorého súčasťou bolo aj uznesenie MsZ č. 353 zo dňa 25.2.2014
o spolufinancovaní projektu. Projekt splnil všetky náležitosti výzvy, napriek tomu nebol
úspešný.
Mesto sa chce projektom opäť uchádzať o získanie NFP vo výzve s kódom ROP-3.1-2014/01
zo dňa 18. 11. 2014 v rámci Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 3 ‐ Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, oblasť podpory 3.1b ‐
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych
pamiatok.
Obsahom aktivít projektu je rekonštrukcia a obnovenie nevhodne využívaných priestorov
budovy – „Hotel Zlatý Býk“ s cieľom jej využitia na kultúrno‐spoločenské, osvetové účely
a účely cestovného ruchu.
Obsahom projektu je:
- rekonštrukcia a obnova interiérových priestorov prednej časti budovy „Zlatý býk“
- rekonštrukcia fasády budovy
- výmenu okien na budove
- riešenie externých a interných bezbariérových prístupov
- vnútorné vybavenie priestorov
- sadové úpravy v areáli budovy
Budova je zapísaná v zozname krajského pamiatkového úradu ako Hotel („Zlatý býk“) pod
číslom UZPF 4109/0.
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Projekt je plne v súlade s PHSR mesta ‐ špecifickým cieľom 1 ‐ Zvýšiť záujem o kultúru
zlepšením ponuky a kvality kultúrnych aktivít v meste, opatrenie 1.1 ‐ Podporiť zvýšenie
využitia historického a kultúrneho potenciálu pre rozvoj kultúrnych aktivít v meste a
špecifickým cieľom 2 ‐ Zlepšiť priestorové podmienky pre realizáciu kultúry v meste,
opatrením 2.2 ‐ Zlepšiť technický stav existujúcich kultúrnych zariadení.
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu
v prípade jeho schválenia, ktoré je potrebné aktualizovať vzhľadom na nový kód výzvy.
Požadovaný objem finančných prostriedkov z ROP na základe aktualizácie oceneného výkazu
výmer je vo výške 1 167 666 €, podiel spolufinancovania predstavuje 5% z uvedených
oprávnených nákladov, t.j. 58 400 €, prípadne neoprávnené výdavky.
Rozprava:
-

Keďže z rozpravy k tomuto bodu rokovania nevyplynuli žiadne návrhy primátor mesta
rozpravu k tomuto bodu ukončil a následne požiadal predsedu návrhovej a volebnej
komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I.
ruší
uznesenie MsZ č. 353 zo dňa 25. 2. 2014
II.
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2014/01 ROP za účelom
realizácie projektu Obnovenie kultúrnej pamiatky "Zlatý Býk", ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 58 400 eur.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 60)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 17
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA MICHALOVCE NA I. POLROK
2015
Správu na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná
kontrolórka.
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Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
V súlade s § 18f zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. z. v platnom znení predložila
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2015.
Predkladaný plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2015 plynule nadväzuje na kontroly
vykonané v predchádzajúcom období. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie platných
zákonov a všeobecne záväzných nariadení pri hospodárení s majetkom a finančnými
prostriedkami. Kontrola opatrení z vykonaných previerok, kontrola plnenia uznesení MsZ a
kontrola vybavovania sťažností je prevádzaná priebežne.
Rozprava:
-

Keďže z rozpravy k tomuto bodu rokovania nevyplynuli žiadne nové ani pozmeňujúce
návrhy primátor mesta rozpravu k tomuto bodu ukončil a následne požiadal
predsedu návrhovej a volebnej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2015.
B) p o v e r u j e
hlavnú kontrolórku vykonaní kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 61)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 18
NÁVRH ZMENY UZNESENIA Č. 396 ZO DŇA 26. 8. 2014
Viliam Zahorčák, primátor mesta v úvode predkladaného materiálu konštatoval, že
uznesením č. 396 bol schválený vznik a vstup do akciovej spoločnosti Nová nemocnica
Michalovce a.s., ktorá má ambíciu vybudovať novú nemocnicu v Michalovciach. Bol schválený
nefinančný vklad i zástupca mesta v tejto spoločnosti. Na pondelkovom zastupiteľstve KSK
v Košiciach bude schvaľovaný nový názov uvedenej spoločnosti – Nemocnica novej generácie
Michalovce, a.s.. Na základe vyššie uvedeného je potrebné uznesenie, ktoré bolo prijaté
upraviť.
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Predkladateľom správy na rokovanie mestského zastupiteľstva bol JUDr. Gabriel Dorič,
zástupca prednostu MsÚ Michalovce.
JUDr. Gabriel Dorič
Doplnil o informáciu , že sa mení
náležitostí sa nemenia.

len obchodný názov spoločnosti, ostatné schválené

Rozprava:
-

Keďže z rozpravy k tomuto bodu rokovania nevyplynuli žiadne nové ani pozmeňujúce
návrhy primátor mesta rozpravu k tomuto bodu ukončil a následne požiadal
predsedu návrhovej a volebnej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.

Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník predniesol návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
v uznesení č. 396 zo dňa 26. 8. 2014 nahradenie obchodného mena spoločnosti „Nová
nemocnica Michalovce a. s.“ na „Nemocnica novej generácie Michalovce a.s.“
2. U k l a d á
nahradiť v celom uznesení č. 396 zo dňa 26. 8. 2014 obchodné meno „Nová nemocnica
Michalovce a. s.“ na „Nemocnica novej generácie Michalovce a.s.“
Z: vedúca organizačného odboru
T: ihneď
Hlasovanie
(hlasovanie č. 62)
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec
-

Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený.

BOD č. 19
RÔZNE
Primátor mesta v rámci bodu rôzne vyzval poslancov pokiaľ majú nejaké návrhy, aby sa
prihlásili v bode rôzne.
V rámci bodu rôzne sa nikto neprihlásil.
BOD č. 20
NÁVRH NA UZNESENIE
Viliam Zahorčák, primátor mesta požiadal predsedu návrhovej a volebnej komisie, aby
oboznámil prítomných s uzneseniami, ktoré boli prijaté na ustanovujúcom zasadnutí MsZ
Michalovce.
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie
Volebná a návrhová komisia skonštatovala, že všetky návrhy na voľbu členov mestskej rady,
predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva, delegovaných zástupcov do
obchodných spoločností, Redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan, školských rád a ďalšie
uznesenia k predloženým bodom boli schválené kvalifikovaným spôsobom a v rozsahu, ktorý
obdržali pred rokovaním zastupiteľstva.
‐ Schválené uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia MsZ, podpísané primátorom mesta
a overovateľmi, je doložené ako príloha k tejto zápisnici.
BOD č. 21
ZÁVER
Viliam Zahorčák, primátor mesta predniesol záverečný príhovor.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzácni hostia, ctené dámy, vážení páni!
Prečítaním schválených uznesení, za ktoré ďakujem predsedovi návrhovej a volebnej
komisie, sme vyčerpali program ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Michalovce. Ďakujem vám všetkým za aktívnu účasť na ňom a osobitne ďakujem našim
hosťom a všetkým vám tu prítomným v tejto sále.
Pred nami všetkými je náročné štvorročné obdobie, ktoré, verím, spoločne zvládneme
rovnako pokojne ako dnešné naše zasadnutie. Verím, že ho zvládneme k spokojnosti nás
všetkých, osobitne však, k spokojnosti občanov nášho mesta. Kiež sa nám to podarí, kiež nám
pritom bude slúžiť zdravie, nech nám v tom Pán Boh pomáha!
Ďalej primátor mesta Viliam ZAHORČÁK pozval všetkých prítomných na recepciu, ktorá sa
konala hneď po skončení tohto zasadnutia MsZ v priestoroch mestského úradu. Týmto
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach ukončil.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:
MUDr. Ján MIHALEČKO
PhDr. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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