ZÁPISNICA
zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 27. 10. 2015 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS
v Michalovciach
________________________________________________________________

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

1. Otvorenie
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol VI. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich
zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.
Primátor mesta konštatoval, že na VI. zasadnutí MsZ je prítomných 20 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa nikto
neospravedlnil.
‐ V rámci organizačných záležitostí primátor mesta navrhol, aby obed bol po skončení
zasadnutia MsZ.
PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu VI. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na
zasadnutie MsZ.
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta
Predniesol návrh na doplnenie programu mestského zastupiteľstva o materiál Zabezpečenie
realizácie a spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce.
Primátor mesta uviedol dôvody zaradenia bodu do programu. Mesto je členom uvedeného
projektu. Požiadavka na uznesenie došla na MsÚ až po zasadnutí MsR – 15. 10. 2015.
Uvedený materiál navrhol zaradiť do programu MsZ ako bod č. 13. Ostatné body programu
sa prečíslujú.

Hlasovanie o doplnení programu MsZ
(hlasovanie č. 1)
za: 20 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
dal hlasovať o doplnenom návrhu programu rokovania VI. zasadnutia MsZ.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 2)
za: 20 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania VI. zasadnutia MsZ
bol schválený.
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania VI. zasadnutia MsZ primátor určil
týchto poslancov:
1. MUDr. Pavla Kuchtu
a
2. Ing. Jozefa Valisku

Informátormi zo zasadnutia Mestskej rady Michalovce, ktorá sa uskutočnila dňa
8. 9. 2015 a 13. 10. 2015 sú p. poslankyňa PhDr. Jana Cibereová a Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Primátor mesta poprosil menovaných poslancov, aby zaujali miesto za predsedníckym
stolom.

Bod č. 2.
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie:
‐ Mgr. Martin Nebesník
‐ Ing. Jozef Bobík
‐ MUDr. Dušan Goda
Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 21 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0

BOD č. 3
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za
obdobie september – október 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období boli dve zasadnutia mestskej rady a väčšina
z bodov, ktoré boli predmetom rokovania septembrovej a októbrovej MsR, sú aj v programe
tohto mestského zastupiteľstva.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie september
– október 2015.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 4)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 4
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na V.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 25. 8. 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že na interpelácie vznesené na MsZ dňa
25. 8. 2015 dostali poslanci odpovede, ktoré boli zároveň publikované v novinách
Michalovčan.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na V. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 25. 8. 2015.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 5)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 5
Správa o výsledkoch kontroly
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
V súlade so zákonom o obecnom zriadení predložila Ing. Bobovníková správu o výsledkoch
vykonaných a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery
vykonaných kontrol, stanoviska kontrolovaných subjektov ku kontrolovaným zisteniam.
Jedna sa o štyri kontroly. Dve kontroly boli ukončené záznamom, kde nebolo potrebné zo
strany kontrolovaného subjektu prijímať opatrenia. Dve kontroly boli ukončené správou.
Záznamom bola ukončená kontrola: Postup Mesta Michalovce vo veci nájomnej zmluvy na
prenájom pozemku č. 592/2014 OHsM zo dňa 24. 9. 2014 a OVS z 21. 5. 2014. Táto kontrola
bola vykonaná na podnet Okresnej prokuratúry v Michalovciach.
Druhá kontrola ukončená záznamom bola vykonaná v TaZS mesta Michalovce. Predmetom
kontroly boli : hotovostné výdavky, ich evidencia a sledovanie. Výdavkové pokladničné
doklady, ich kontrola a náležitosti za kontrol. obdobie rok 2014, r. 2015 – k 30.6. 2015.
Uvedený predmet kontroly bol vykonaný aj na MsKS Michalovce – kontrola č. 3.
Štvrtá kontrola bola zameraná na: Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia
a zabezpečenie postupu pri úraze žiačky dňa 8. 6. 2015 na ZŠ Krymská 5 Michalovce.
Kontrola bola zameraná:
1. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia
2. Zabezpečenie bezpečnostno‐technickej služby a činnosť technika
protipožiarnej ochrany
3. Zabezpečenie Školskej športovej olympiády dňa 8.6.2015
4. Zabezpečenie postupu pri úraze žiačky dňa 8.6. 2015
5. Dodržiavanie povinnosti štatutára a pedagogických zamestnancov ‐
6. Zabezpečenie a dokumentácia vzdelávacieho a výchovného procesu.
Výsledky z uvedených kontrol sú uvedené v predkladanej správe.
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Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 6)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
178/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu.
Ing. Katarína Poláková
Návrhom Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce č. 178/2015
s prílohou č.1, v ktorej je navrhnutá zmena výšky dotácie na 1 žiaka v obecných, cirkevných
a súkromných školách a školských zariadeniach na rok 2015, z dôvodu zvýšenia rozpočtu škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k zabezpečeniu ich prevádzky.
Výška dotácie sa upravuje na žiaka základnej umeleckej školy pre individuálnu
a skupinovú formu, potenciálneho stravníka školského stravovania pri základnej škole a
v školskom klube detí pri základnej škole.
Navrhovaná zmena výšky dotácie sa premietne v zmene prílohy č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce č. 178/2015 a doplnení čl.7 o bod 7.3.

Rozprava:

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Predniesol dotaz, či sa bude výška dotácie prehodnocovať aj spätne, alebo len o alikvotnú
časť do konca roka. V dôvodovej správe je uvedené – z dôvodu zvýšenia rozpočtu škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Je snaha pre všetky subjekty zvýšiť
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príspevok zo strany mesta? Na druhej strane predložený materiál avizuje zníženie napr.
u MŠ. Pán poslanec sa dotazoval, či nejde o chybu.
Ing. Katarína Poláková
Reagovala na vystúpenie p. poslanca Doc. Ing. Michala Stričíka,PhD. Jedine u MŠ bola úspora
v položke tovary a služby a vzhľadom na krytie iných výdavkov sa znižuje u obecných MŠ
dotácia z výšky 1902 € na 1895 € a u cirkev. školy z 1712 € na 1706 €. Dopočíta sa to len do
schválenej výšky a zvyšok dotácie bude prepočítaný pre mesiace november a december.
U ostatných zariadení dochádza k navýšeniu.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Je potrebné kvôli jednému až dvom mesiacom znižovať príspevok? Navrhol, aby ostal
zachovaný v pôvodnej výške.
Ing. Katarína Poláková
V rámci úsporných opatrení a riešenia iných vecí, bol zvolený tento postup.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nie je to samoúčelné a vyriešia sa tým iné problémy.
‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Na dotaz primátora mesta, či má chápať návrh Doc. Ing. Stričíka,PhD. ako pozmeňujúci návrh
uznesenia, ten odpovedal, že nie. Mal len potrebu na to upozorniť.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
ruší
Prílohu č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.178/2015
schvaľuje
Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č. 178/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Michalovce na rok 2015
ukladá
1. Poukázať rozdiel výšky dotácie na rok 2015 pre neštátnych zriaďovateľov v mesiaci
november 2015.
Z: vedúca OŠaŠp
T: v texte
2. Zverejniť VZN Mesta Michalovce č.178/2015 v plnom znení.
Z: vedúca OŠaŠp
T: ihneď
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 7)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7
Návrh dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
176/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí.
Ing. Ján Jasovský, vedúci OSV
Mesto poskytuje pre občanov mesta sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu (DOS)
v prirodzenom domácom prostredí klienta. Ide o občanov, ktorí si pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu
a domácnosť. V posledných rokoch stále zaznamenávame rastúci záujem občanov o túto
sociálnu službu. Tak ako každá sociálna služba, aj táto je dotovaná poskytovateľom t.j.
mestom. Znamená to, že každým rokom poskytuje mesto službu väčšiemu počtu občanov
a tým neustále narastá finančný obnos z rozpočtu mesta. Očakávame, že v roku 2015 Mesto
bude potrebovať pre potreby tejto služby fin. čiastku vo výške 443 212 €. V roku 2013 to
bolo 350 tis. EUR. Odbor sociálnych vecí navrhuje upraviť finančnú spoluúčasť klientov na
úhrade dom. opatrovateľskej služby zo súčasných 20 % na navrhovaných 40 % z celkovej
ceny opatrovateľskej služby. V súčasnosti stojí Mesto 1 hod. opatr. služby 2,73 €. Znamená
to, že priemerná finančná spoluúčasť klienta vo výške 0,80 € na 1 hod. by sa upravila na
priemernú novú úhradu vo výške 1,10 € na 1 hod. Doplatok Mesta by sa tým znížil zo
súčasných 2,17 € na 1,65 € na 1 hod. opatrovateľskej služby. V súčasnosti Mesto poskytuje
opatrovateľskú službu 123 občanom prostredníctvom 93 opatrovateľov.
Ing. Ján Jasovský upozornil, že nedopatrením sa dostala do uznesenia v časti 3. ukladá
veta, ktorá tam nepatrí a to : ‐ vedúcemu odboru sociálnych vecí zverejniť schválený Dodatok
č. 2 k VZN č.176/2015. Túto vetu odporučil z návrhu uznesenia vypustiť.

Rozprava:

MUDr. Ľubomír Rohoň
Informoval, že uvedený materiál bol prerokovaný v komisií sociálnych vecí. Komisia návrh
podporuje. Ako lekár vyjadril poďakovanie vedeniu mesta za to, že podporuje takýto spôsob
sociálnej pomoci, ktorý si myslí, že pre občanov, ktorým zdravotný stav nedovoľuje sám
o seba sa postarať v plnej miere, je táto forma pomoci popri pomoci rod. príslušníkov
najefektívnejšia a najúčelnejšia všade na svete.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nie je to ľahké rozhodnutie, ale na základe prehodnotenia, hlavne do budúcnosti sa vedenie
mesta rozhodlo pre toto riešenie. Zvýšenie je v únosnej miere. Naďalej hlavným
prispievateľom ostáva Mesto.
‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. r u š í
Článok 13 v znení:
13.1 Výška úhrady za sociálnu službu –opatrovateľskú službu poskytovanú terénnou formou
v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby závisí od:
a) zaradenia žiadateľa o sociálnu službu do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov:

Stupeň

Počet
bodov

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

105 - 120
85 - 104
65 - 84
45 - 64
25 - 44
0 - 24

Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hodina/deň)
0
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 12
viac ako 12

Sadzba v
€/hodina
0,50
0,70
0,80
0,90
1,00

b) stupňa odkázanosti a rozsahu poskytovanej sociálnej služby v hodinách na
kalendárny mesiac v prepočte na 22 pracovných dní :
Odkázanosť
v hodinách
deň/mesiac
2 / 44
3 / 66
3,5 / 77
4 / 88
4,5 / 99

II.
22,00
33,00
38,50
44,00

stupeň odkázanosti
Úhrada za mesiac v €
III.
IV.
V.
30,80
35,20
39,60
46,20
52,80
59,40
53,90
61,60
69,30
61,60
70,40
79,20
69,30
79,20
89,10
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VI.
44,00
66,00
77,00
88,00
99,00

5 / 110
5,5 / 121
6 / 132
6,5 / 143
7 / 154
7,5 / 165

77,00
84,70
92,40

88,00
96,80
105,60
114,40
123,20
132,00

99,00
108,90
118,80
128,70
138,60
148,50

110,00
121,00
132,00
143,00
154,00
165,00

2. s c h v a ľ u j e
A/ Nové znenie článku 13 takto:
13.1 Výška úhrady za sociálnu službu –opatrovateľskú službu poskytovanú terénnou
formou v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby závisí od:
a) zaradenia žiadateľa o sociálnu službu do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov:
Stupeň

Počet
bodov

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

105 - 120
85 - 104
65 - 84
45 - 64
25 - 44
0 - 24

Priemerný
rozsah
odkázanosti
(hodina/deň)
0
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 12
viac ako 12

Sadzba v
€/hodina
0,75
0,95
1,15
1,25
1,35

b) stupňa odkázanosti a rozsahu poskytovanej sociálnej služby v hodinách na
kalendárny mesiac v prepočte na 22 pracovných dní.
B/ Doplnenie Čl. 24 o vetu:
Dodatok č. 2 k VZN č. 176/2015 nadobúda platnosť dňom schválenia v Mestskom
zastupiteľstve v Michalovciach a účinnosť od 1.1.2016.
‐

3. u k la d á
Ing. Jánovi Jasovskému vedúcemu odboru sociálnych vecí, vydať úplné znenie
VZN č. 176/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v meste Michalovce.
Z: v texte
T: v texte

Prezentácia:
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 8)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 8
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
138/2011 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. okružnej
v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach – úprava splatnosti
nájomného
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že aj ďalšie 3 body programu, ktoré sa tiež týkajú bytových domov sú
identické.
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
Do rokovanie MsZ predložil štyri body – návrhy dodatkov k VZN riešiacim podmienky
prideľovania nájomných bytov a splatnosť nájomného. Účelom týchto zmien je zjednotiť
splatnosť nájomného bytových domoch. Upravujú sa z platby vopred vždy do 25. dňa
predchádzajúceho mesiaca na platbu vopred, vždy k 5. dňu príslušného mesiaca. Uvedená
zmena je v prospech občana.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
§ 9 ods. 4 VZN č. 138/2011 v znení: Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia
poskytované s užívaním bytu je mesačne vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca.
2. S c h v a ľ u j e
§ 9 ods. 4 VZN č. 138/2011 v znení: Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia
poskytované s užívaním bytu je vopred, vždy k 5. dňu príslušného mesiaca.
3. D o p ĺ ň a § 1 2 o d s . 3
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach
dňa 27. 10. 2015 a účinným sa stáva dňa 15. 11. 2015.
Z: Ing. Jozef Doležal
T: október 2015
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Prezentácia:
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 9)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
79/2004 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. konečnej
v bytovom dome „H“ v Michalovciach – úprava splatnosti nájomného
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.

Rozprava:

‐ Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
§ 8 ods. 6 VZN č. 79/2004 v znení: Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia
poskytované s užívaním bytu je mesačne vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca.
2. S c h v a ľ u j e
§ 8 ods. 6 VZN č. 79/2004 znení: Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia
poskytované s užívaním bytu je vopred, vždy k 5. dňu príslušného mesiaca.
3. D o p ĺ ň a § 1 1 o d s . 4
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach
dňa 27. 10. 2015 a účinným sa stáva dňa 15. 11. 2015.
Z: Ing. Jozef Doležal
T: október 2015
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Prezentácia:
prezentovalo sa 22 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 10)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 10
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v nadstavbe
bytového domu A‐1, A‐2 na Ul. obrancov mieru v Michalovciach – úprava
splatnosti nájomného
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
Rozprava

‐ Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
§ 8 ods. 4 VZN č. 116/2009 v znení: Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia
poskytované s užívaním bytu je mesačne vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca.
2. S c h v a ľ u j e
§ 8 ods. 4 VZN č. 116/2009 znení: Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia
poskytované s užívaním bytu je vopred, vždy k 5. dňu príslušného mesiaca.
3. D o p ĺ ň a § 1 1 o d s . 3
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach
dňa 27. 10. 2015 a účinným sa stáva dňa 15. 11. 2015.
Z: Ing. Jozef Doležal
T: október 2015
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Prezentácia:
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 11)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 11
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.
104/2008 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. obrancov
mieru v bytovom dome „A,C“ v Michalovciach – úprava splatnosti nájomného
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
Rozprava:

‐ Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
§ 10 ods. 4 VZN č. 104/2008 v znení: Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia
poskytované s užívaním bytu je mesačne vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca.
2. S c h v a ľ u j e
§ 10 ods. 4 VZN č. 104/2008 znení: Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia
poskytované s užívaním bytu je vopred, vždy k 5. dňu príslušného mesiaca.
3. D o p ĺ ň a § 1 4 o d s . 3
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach
dňa 27. 10. 2015 a účinným sa stáva dňa 15. 11. 2015.
Z: Ing. Jozef Doležal
T: október 2015
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Prezentácia:
prezentovalo sa 21 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 12)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 12
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 57/2000 o postupe pri
prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických
a právnických osôb a postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach
samosprávy mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta.
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 127/2010 bolo § 21 bod 2/ zrušené VZN mesta
Michalovce č. 57/2000 v časti článkov 1‐10. Články 11 a 12 pojednávajúce o vybavovaní
petícií ostali v platnosti.
Z dôvodu novely Zákona o petičnom práve č. 85/1990 Zb. zákonom č. 29/2015 Z.z.
účinnej od 1. 9. 2015, Všeobecne záväzné nariadenie č. 57/2000 o postupe pri prijímaní,
evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb
a postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Michalovce navrhujeme
zrušiť.
Rozprava

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zrušením uvedeného VZN sa nerušia práce spojené s prijímaní a vybavovaním petícií.
K petíciám bude prijatý príkazný list primátora. Celý postup bude smerovať do vnútra
inštitúcie tak, aby boli petície vybavované v súlade so zákonom.
‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 57/2000 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní
a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupe pri vybavovaní
petícií v podmienkach samosprávy mesta Michalovce.
Prezentácia:
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 13)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
Zabezpečenie realizácie a spolufinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca IaG
Mesto Michalovce získalo grant v programe cezhraničnej spolupráce v programe Nórskeho
finančného mechanizmu. Ide o projekt pod názvom Inovatívne informačné produkty
cezhraničnej spolupráce. V projektovej žiadosti mesto deklarovalo 5 partnerov zo Slovenska,
Ukrajiny a Nórska. Partnerom s fin. účasťou je Zakarpatská agentúra pre investície, inovácie
a rozvoj z Užhorodu. Je to nezisková organizácia. Ďalším partnermi bez fin. účasti sú Mesto
Užhorod, Centrum pre rozvoj inovácii, investícii a cestovného ruchu mesta Užhorod,
Zemplínska oblastná organizácia CR a UiT‐The Arctic University of Norway.
Mesto získalo grant vo výške 104 901 €, pričom výška spolufinancovania mesta Michalovce je
18 512 €, výška grantu pre ukrajinského partnera je 84 863 €, výška spolufinancovania
ukrajinského partnera je 14 976 €. RNDr. Machová stručne informovala o obsahu projektu
a jeho výsledkoch ako napr. wifi hotspoty, inf. dotykové kiosky, voľný download multimediál.
informačných obsahov, elektronické informačné zdroje v 3 jazykoch, vytvorenie audio
sprievodcovia, filmové dokumenty atď.

Rozprava:

Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
V krátkom čase by mala nastať významná zmena čo sa týka vízovej povinnosti s ukrajinskou
stranou. Očakáva sa, veľký potencionálny zdroj návštevnosti na Zemplínsku Šíravu a celý
dolný Zemplín. Odporučil, aby mestské zastupiteľstvo uznesenie schválilo.
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‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
informáciu o projekte “SK‐INFO‐UA – Inovatívne informačné produkty cezhraničnej
spolupráce“, kód projektu CBC01025.
2. Schvaľuje
a) realizáciu projektu
b) spolufinancovanie mesta vo výške 15 % výdavkov projektu.
3. Oprávňuje
primátora mesta Michalovce k uzavretiu projektovej zmluvy.
Z: v texte
T: rok 2015
Hlasovanie
(hlasovanie č. 14)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14
Návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Predložil návrh na 2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2015. Pri tvorbe
rozpočtu sa uvažovalo s odpredajom objektu „práčovňa“ na Ul. lastomírskej. K odpredaju
nedošlo, preto vznikli TaZS mesta Michalovce náklady spojené so správou budovy vo výške
30 000 €.
Rozprava:

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Predloženým materiálom sa zaoberala aj finančná komisia. TaZS mesta Michalovce musia
dodržiavať rozpočtové pravidlá verejnej správy a keďže sa objekt práčovne nepodarilo
predať je potrebné vykryť náklady s tým spojené. 30 tis. EUR na stráženie je dosť veľký
obnos. Budovu sa nedarí predať už 6 rokov. V ďalšom uviedol zvážiť, či sú to hospodárne
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vynaložené prostriedky a či nie je vhodné hľadať iné alternatívy stráženia budovy za menšie
fin. prostriedky. Objekt je v blízkosti TaZS na Ul. lastormírskej bolo by dobre to využiť.
Viliam Zahorčák, primátor
Najlepšie by bolo, ak by sa objekt predal. Objekt, ale nemôže byť bez stráženia, lebo by došlo
k jeho znehodnoteniu.
Ing. Július Oleár
Uviedol ako príklad stráženia objektu vlastnými pracovníkmi na Žabanoch. Kde to nemalo
adekvátny efekt. Iné stráženie ako formou SBS nie je účinné.
‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce
takto:
‐ náklady celkom v HČ sa zvyšujú z 5 046 499 € na 5 076 499, zvýšenie o 30 000 €
‐ výnosy celkom v HČ sa zvyšujú z 5 046 499 € na 5 076 499, zvýšenie o 30 000 €
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa na činnosť) sa zvyšuje o 30 000 € na
sumu 2 595 000 €.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 15)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15
Rozpočtové opatrenie č. 6
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru.
Ing. Oľga Bereznaninová
Predloženou zmenou rozpočtu Mesto reaguje na doteraz známe skutočnosti v príjmovej
i výdavkovej oblasti rozpočtu. K zmenám dochádza v príjmovej i výdavkovej v bežnom
i kapitálovom rozpočte a vo finančných operáciách.
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V príjmovej časti bežného rozpočtu sú upravené vlastné príjmy predovšetkým z podielových
daní na základe prognózy MF SR. Ostatné príjmy na základe dosiahnutých skutočností
a očakávaných príjmov do konca roka. Sú upravené príjmy na prenesený výkon štátnej
správy na základe oznámení z jednotlivých ministerstiev. V kapitálových príjmoch dochádza
k zníženiu nenávratného fin. príspevku na rekonštrukciu III. ZŠ z dôvodu predpokladaného
nerealizovania platby od riadiaceho orgánu v tomto roku. Tieto príjmu budú Mestu
poukázané v roku 2016, čo bude v rozpočte na budúci rok zohľadnené.
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sú premietnuté výdavky na prenesený výkon štátnej
správy hlavne v oblasti školstva. Potom sú riešené činnosti spojené s fungovaním mestského
úradu, príspevkovej organizácie – podrobne v textovej správe.
Kapitálové výdavky sú upravené pri jednotlivých aktivitách na základe už skutočne
realizovaných prác a očakávaných výsledkov do konca roka.
Vo finančných operáciách dochádza k napojeniu použitia fondu rezerv z dôvodu zníženia
príjmov na III. ZŠ. Zmeny sú premietnuté aj v programovom rozpočte. Rozpočet je
vyrovnaný.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Informoval, že k rozpočtovému opatreniu č.6 zaujala stanovisko hlavná kontrolórka aj
finančná komisia.

Rozprava:

Ing. Jozef Sokologorský
Rozpočtové opatrenie č.6 bolo prerokované vo finančnej komisií. V kapitálovej časti došlo
k navýšeniu príjmov, ktoré Mesto bude môcť rozdeliť podľa potrieb. Dôležité je to, že
rozpočet ostáva naďalej vyrovnaný. Komisia navrhuje rozpočtové opatrenie č. 6 schváliť.
‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 6 v takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 24 558 739 na 25 072 978 €, zvýšenie o 514 239 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 22 259 989 na 22 347 238 €, zvýšenie o 87 249 €
kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 145 119 € na 3 439 329 €, zníženie o 705 790 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 4 647 536 na 4 618 736 €, zníženie o 28 800 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 967 482 € na 2 217 482 €, zvýšenie
o 250 000 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 763 815 €.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 16)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 16
Prijatie úveru
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO
Čerpanie úveru pre rok 2015 bolo schválené MsZ 7. 11. 2014 uznesením č. 421 na
financovanie kapitálových výdavkov predovšetkým na rekonštrukciu tepelného hospodárstva
a kofinancovanie projektov financovaných z NFP. Na základe tohto uznesenia Mesto oslovilo
bankové inštitúcie o vypracovanie indikatívnych ponúk o úver za podmienok stanovených
Mestom. Najvýhodnejšiu ponuku predložila ČSOB a.s.. Jednou z podmienok banky je
predloženie samostatného uznesenia MsZ o prijatí úveru s uvedením účelu a formy
financovania s možnosťou refundácie výdavkov do výšky 500 000 €.
Rozprava:

‐ Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 600 000 € bez zabezpečenia, s max. splatnosťou 10 rokov,
poskytnutého zo strany Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, IČ DPH: SK7020000218, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B na
účely zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov schválených MsZ, s možnosťou
refundácie výdavkov do výšky 500 000 €.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 17)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 17
Územný plán mesta Michalovce
‐ Návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 6
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č.6 sa v poslednom období prerokováva na
zasadnutiach MsZ pravidelne. Zmeny č. 6 sú ešte stále otvorené a niektoré subjekty to
využívajú. Z toho dôvodu je tu návrh na doplnenie lokalít. Zároveň sa upravuje chyba, ktorá
vznikla na predchádzajúcom schválení.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Uznesením MsZ č. 52 zo dňa 28. 04. 2015 bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 6
Územného plánu mesta Michalovce. Pod bodom č. 17 v dôvodovej správe bola uvedená
žiadosť Jozefa Baloga a spol., s počtom 21 parciel. Pozemky sa nachádzajú pri križovatke ulíc:
Masarykova a Cyrila a Metóda. Žiadatelia požadovali o zmenu z plôch určených na výstavbu
rodinných domov na plochy pre občiansku vybavenosť s možnosťou bývania.
Na základe požiadaviek vlastníkov Ing. Čelovského a JUDr. Chudu sa z tejto lokality vypúšťajú
3 pozemky. Ostatných 18 parciel zostávajú tak, ako to bolo prijaté v uznesení MsZ č. 52.
Ďalej odbor výstavby,ŽPaMR v súčasnosti eviduje ďalšie dve požiadavky na zmenu funkčného
využitia pozemkov:
Lokalita č. 1 – Podaním zo dňa 7. 9. 2015 požiadala spoločnosť ZEKON, a.s. Michalovce
o zmenu funkčného využitia pozemkov, parcely registra č. 6. Predmetné pozemky slúžia pre
občiansku vybavenosť. Na dvoch týchto pozemkoch vlastnia nehnuteľnosť stavby –
slobodáreň a kuchyňa spoločnosť PEhAES, a.s. Ľubotice. Vlastník pozemkov , spoločnosť
ZEKON a.s. Michalovce, žiada o zmenu z plôch občianskej vybavenosti na plochy pre
výstavbu bytových domov.
Lokalita č. 2: Podaním zo dňa 29. 09. 2015 požiadal odbor hospodárenia s majetkom
mestského úradu o zmenu funkčného využitia pozemkov, parcely registra „C“ č. 2859/3,
2859/4, 2859/5, k. ú. Michalovce, zapísaných v majetku mesta Michalovce. Pozemky sa
nachádzajú na Ul. Alexandra Markuša a majú, v zmysle Územného plánu mesta Michalovce,
určené funkčné využitie – plochy verejnej zelene. Odbor hospodárenia s majetkom žiada
o zmenu z plôch verejnej zelene na plochy pre občiansku vybavenosť.
Návrh na doplnenie uvedených lokalít na riešenie do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu
mesta Michalovce bol dňa 12. 10. 2015 predložený na rokovanie Komisie výstavby,
územného plánu a turizmu MsZ v Michalovciach (stanovisko komisie je v prílohe).
Mestský úrad Michalovce prerokoval požiadavku na čiastočnú úhradu nákladov so
žiadateľom.

20

Rozprava

Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Komisia výstavby, územného plánu a turizmu na svojom zasadnutí 12. 10. 2015 predmetný
návrh prerokovala a odporúča lokalitu č. 1 a 2 zaradiť do Zmien a doplnkov č.6 ÚPN
a vypustiť zo zmien pozemky uvedené v správe na základe žiadostí. Komisia odporučila
schváliť návrh uznesenia tak, ako je predložený.
Ing. Ďurovčík vyslovil žiadosť, aby na 1. zasadnutí MsZ r. 2016, mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie, aby do Zmien a doplnkov č. 6 už nebolo vstupované a mohli sa v riadnom termíne
uskutočniť. Ďalšie Zmeny a doplnky č. 7 by mali nasledovať s určitým časovým odstupom.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštatoval, že vstupovanie do Zmien a doplnkov č. 6 je ústretový krok ku všetkým
žiadateľom a z toho dôvodu sú zmeny ešte stále otvorené. Je pravdou, že už to treba
definitívne uzavrieť a dať spracovať.
‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1)

2)

3)

Schvaľuje
a) zaradenie ďalších 2 lokalít do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Michalovce
b) vypustenie 3 pozemkov ‐ parcely registra „C“ KN č. 2066, 2062 a 2067/2, k. ú.
Michalovce, uvedených v žiadosti Jozefa Baloga a spol., z riešenia Zmien
a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce.
Ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
a) Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce,
vrátane doplnených lokalít, s čiastočnou úhradou finančných nákladov na
obstaranie zo strany žiadateľov.
T: rok 2015
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom podpísania dohody o financovaní zmien
a uhradením finančných prostriedkov žiadateľmi na účet mesta.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 18)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
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‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 18
Majetkovoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM.
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
Do mestského zastupiteľstva predložil majetkovoprávne záležitosti v nasledovných častiach:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. Masarykovej v Michalovciach.
Je to objekt bývalej ZOS, kde Mesto v rámci súťaže dostalo ponuky. Je to objekt
bývalej ZOS, kde Mesto v rámci súťaže dostalo ponuky. Vzhľadom na ponúkanú cenu,
komisia uvedené ponuky navrhuje neprijať. Ponúkané ceny sú oveľa nižšie ako cena
určená znaleckým posudkom.
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov nachádzajúcich sa na
nároží Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa v Michalovciach.
Geometrickým plánom boli navrhnuté na riešenie pozemky okolo objektov. Jedná sa
o štyri pozemky, kde prejavili záujem traja vlastníci o odkúpenie pozemkov okolo
objektov.
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. Močarianskej v Michalovciach.
4. Vyhodnotenie priameho predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. zeleninárskej
v Michalovciach.
Riešia sa tu pozemky v súvislosti s užívaním uvedených pozemkov fyzickými osobami,
ktoré tam bývajú.
5. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží. Jedná sa o najväčšiu lokalitu na Ul.
okružnej.
6. Zámena nehnuteľností medzi mestom Michalovce a Slovenskou republikou,
zastúpenou Ministerstvom vnútra SR.
Ide tu o riešenie zámeru Ministerstva vnútra SR – vybudovať klientske centrum
v objekte budovy „B“ MsÚ, ktoré je využívané SR formou nájmu.
7. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.
8. Schválenie formy a podmienok predaja pozemku nachádzajúceho sa na Ul.
Tajovského v Michalovciach.
Ide o dvor rodinného domu, kde časť vlastní Mesto Michalovce.
9. Schválenie formy a podmienok predaja pozemku nachádzajúceho sa na Ul. agátovej
v Michalovciach.
Jedná sa o časť pozemku areálu bývalej reštaurácie. Riešenie prídomových záhradiek.
10. Schválenie formy a podmienok predaja bytu na Ul. leningradskej 4 v Michalovciach.
Byt bude odpredaný formou dražby. Odpredajom uvedeného bytu bude Mesto
vlastníkom len 4 bytov.
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11. Schválenie formy a podmienok predaja objektu nachádzajúceho sa na Ul. športovej
v Michalovciach – budova štadiónu.
12. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul.
Markušovej v Michalovciach. Ide o pozemok oproti Daňovému úradu.
13. Dohoda o uznaní vlastníckeho práva k objektu štátneho okresného archívu.

Rozprava:

MUDr. Tibor Prunyi
Vyjadril kladné stanovisko k bodom č. 1, ale aj ostatným bodom predloženého materiálu.
Uvedený materiál bol prerokovaný aj na poslaneckom klube.
Ak v minulosti bol vyslovený názor, že štát, resp. Mesto nedokáže celkom efektívne
hospodáriť s majetkom, tak proti tomu veľmi neprotestoval. Na základe poznatkov z činnosti
komisie pre prenájom majetku, kde pôsobí tretie obdobie a na základe toho, ako sleduje
činnosť funkcionárov mesta a činnosť odboru hospodárenia s majetkom vyslovil názor, že
vedenie mesta v tomto smere postupuje správne, efektívne a zodpovedne.
Ing. Jozef Bobík
Taktiež vyjadril kladné stanovisko k predloženému materiálu, konkrétne k bodom č. 6 a 13.
Bod č.6 hovorí o zámene pozemkov mesta a SR zastúpenou MV SR. Bod č. 13 hovorí o uznaní
vlastníckeho práva k objektu štátneho okresného archívu. Podporuje obidva predložené
návrhy. Aj štátnu správu potrebujú občania. Štátna správa prechádza od roku 1990 určitým
vývojom a reformami a v tej súvislosti dochádzalo aj k prevodom majetku štátu na
samosprávy. Mnohé samosprávy na Slovensku takto prevedené nehnuteľnosti predali. Teraz,
keď dochádza k reforme štátnej správy sa štát dostáva do situácie, ak má dobrý úmysel
etablovať štátne orgány, podľa možnosti na jedno miesto tak sa táto snaha míňa účinkom.
Záujem štátu zrealizovať reformu v našom meste bude možný práve na základe toho čo je
navrhnuté v bode č. 6. Zároveň tým podporí fungovanie dvoch základných cirkevných škôl.
Pri bode č. 13 konštatoval, že došlo k určitým nedorozumeniam na základe čoho štátny
archív dlhodobo nemohol investovať do interiéru a exteriéru. Pred mesiacom došlo
k novelizácii zákona o archivovaní, kde bolo konštatované, že štátny archív ostane naďalej
v Michalovciach a bude mať právnu subjektivitu. Schválením bodu č. 13 sa umožní
dobehnutie investičných restov. Ostatne body materiálu tak isto podporí.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Poďakoval obidvom poslancom za podporné stanoviska.
Ing. Vladimír Braník
Nadviazal na slová MUDr. Prunyiho. Veľké pozitívum vidí v tom, že sa Mesto snaží predávať
tzv. dubiózny majetok. Možno to vidieť aj z predloženého materiálu. Vyslovil presvedčenie,
že aj v minulosti bude v tom minimálne také úspešné, ako doteraz.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto nechce predávať pod cenu a preto niektoré nehnuteľnosti sa predávajú dlhšie. Mesto
sa snaží fungovať v tomto smere čo najefektívnejšie.
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‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odmietnutie ponúk na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na
Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C‐KN č. 2532 a pozemkov p.C‐KN č. 2532,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a predložené návrhy zmlúv spoločnosti Dobrex, s.r.o.,
Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce a Ing. Juraja Köszegyho, Hažín 139, bez výberu víťaza
súťaže, s tým, že súťaž zopakuje za schválených podmienok.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 19)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 3036/113,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐18/2015, zo dňa 7.7.2015, Michala
Širochmana, Staré nábrežie č. 4, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu
cenu vo výške 49 050 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 20)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 3036/115,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐18/2015, zo dňa 7.7.2015, Marcelu
Brunackú, rod. Hudákovú, Ul. J. Murgaša 1329/71, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za
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predmet predaja kúpnu cenu vo výške 12 420 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia
Prezentovalo sa 24 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 21)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 3036/116,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐18/2015, zo dňa 7.7.2015,
Radovana Murgu, rod. Murga, Trnava pri Laborci č. 188, ktorý ponúkol za predmet predaja
kúpnu cenu vo výške 10 290 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia
Prezentovalo sa 24 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 22)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti nehnuteľnosti tvoriacich predmet predaja,
a to stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele C‐KN p.č. 4949, v podiele 1/1, pozemku
C‐KN p.č. 4949, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 372 m2, v podiele 1/1,
pozemku C‐KN p.č. 4955, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 10 907 m2, časť o
výmere 2 634 m2, v zmysle geometrického plánu č. 14328810‐61/2015, ContiTrade Slovakia
s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške
260 000 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 23)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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‐

Primátor konštatoval, že bod I.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č.
4822/2 o výmere 66 m2, záhrada, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐20/2015, zo dňa 12.6.2015, pre SUPER CITY 25, s.r.o., Uralská 171/4, 071
01 Michalovce, za celkovú kúpnu cenu vo výške 1 518 €.
Prezentácia
Prezentovalo sa 24 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 24)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.6 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN,
p.č. 4822/3 o výmere 178 m2, zastavané plochy, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810‐20/2015, zo dňa 12.6.2015, pre Kvetoslavu Demeterovú,
rod. Brenkáčovú, Ul. pri mlyne 1435/9, 071 01 Michalovce za celkovú kúpnu cenu vo výške
1 959,78 €.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 25)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.7 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č.
4821/4 o výmere 250 m2 záhrada, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐20/2015, zo dňa 12.6.2015, pre Alfonza Demetera, rod. Demetera, Ul. J.
Murgaša 1321/13, 071 01 Michalovce za celkovú kúpnu cenu vo výške 2 752,50 €.
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Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 26)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.8 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odpredaj pozemku, zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. okružnej,
vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako pozemok C‐KN p.č. 3705, vo výmere 18 m2,
zastavané plochy a nádvoria, do podielového vlastníctva pre vlastníkov stavby:
 Katarínu Mirmanovú, rod. Hricovú, bytom Ul. J. Murgaša 1320/3, Michalovce, vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½,
 Ľubomíra Mirmana, rod. Mirmana, bytom Čertižné č. 197, 067 52 Habura, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu ½,
za cenu 3,3193 €/m2,
a odpredaj pozemku medzigarážového priestoru vedeného na LV 10048, v k.ú.
Michalovce, ako pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej výmere 6 845 m2, do
podielového vlastníctva:
 Kataríny Mirmanovej, rod. Hricovej, bytom Ul. J. Murgaša 1320/3, Michalovce, vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 569/376250,
 Ľubomíra Mirmana, rod. Mirmana, bytom Čertižné č. 197, 067 52 Habura, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 569/376250,
za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 27)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.9 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
vzájomnú zámenu nehnuteľností medzi Mestom Michalovce a Slovenskou republikou, na
základe ktorej:
 Mesto Michalovce zámenou prevedie v celosti do vlastníctva Slovenskej republiky
nehnuteľnosti Mesta Michalovce vedené na LV 5157, a to:
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a) stavby:
- súp. č. 988 na pozemku C‐KN p.č. 965/2, okresný a obvodný úrad,
- súp. č. 988 na pozemku C‐KN p.č. 965/3, AB okresného úradu,
b) pozemky C‐KN:
- p.č. 965/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 806 m2,
- p.č. 965/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1194 m2,
 Slovenská republika zámenou prevedie v celosti do vlastníctva Mesta Michalovce
nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej republiky v okrese Michalovce, obec
Michalovce, k.ú. Michalovce, vedené na LV 9705, a to:
a) stavby:
- súp. č. 183 na pozemku C‐KN p.č. 682/33, Cirkevná ZŠ sv. Michala
(Ul. volgogradská)
- súp. č. 3837 na pozemku C‐KN p.č. 1837/182, škola – SOU cirkevné
(Ul. tehliarská)
b) pozemky C‐KN:
- p.č. 682/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5821 m2,
- p.č. 682/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1368 m2,
ktoré sa nachádzajú na Ul. volgogradskej
- p.č. 1837/69, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5347 m2,
- p.č. 1837/181, zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2,
- p.č. 1837/182, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1011 m2,
ktoré sa nachádzajú na Ul. tehliarskej,
v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods. 8e, ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že Mesto v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. má povinnosť vo vzťahu
k štátu poskytovať súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných
nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo
pracovisko, pričom do doby prípravy nových priestorov, Mesto pre svoju činnosť
bude naďalej využívať priestory v budove B na Nám. slobody 1 v Michalovciach
bezodplatne, na základe samostatnej zmluvy.
Prezentácia
Prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 28)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.10 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky pri Sobraneckej ceste:

28

- pozemok C‐KN, p.č. 3267/4, druh pozemku záhrady, výmera 2 793 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 3267/5, druh pozemku záhrady, výmera 2 732 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 3267/21, druh pozemku ostatné plochy, výmera 20 m2,
 pozemok na Ul. saleziánov:
- pozemok C‐KN, p.č. 3842/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 10 376 m2,
do výmery 150 m2,
 pozemok na Ul. špitálskej:
- pozemok C‐KN, p.č. 4072/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 175 m2,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemky pri Sobraneckej ceste:
- pozemok E‐KN p.č. 1505/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1 776 m2,
 pozemky pre vysporiadanie územia v parku študentov:
- pozemok E‐KN p.č. 2879, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
15 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2892, druh pozemku záhrady, výmera 178 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2893, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
289 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2881, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
452 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2876, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
2 651 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2900, druh pozemku záhrady, výmera 194 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2901, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
128 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 9526, druh pozemku ostatné plochy, výmera 7 058 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2627, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
870 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2623/1, druh pozemku záhrady, výmera 2033 m2,
- pozemok E‐KN p.č. 2624, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
756 m2,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, spoluvlastnícky podiel vo
veľkosti 8216/40000, k pozemkom vedeným Okresným úradom Michalovce na liste
vlastníctva číslo 7331, a to:
 časť pozemkov na Ul. prof. Hlaváča:
- pozemok C‐KN p.č. 2977, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
81 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2978, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
72 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2979, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
77 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2980, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
78 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2981, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
306 m2,
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- pozemok C‐KN p.č. 2982, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
83 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2983, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
77 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2984, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
84 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2985, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
299 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2986, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
159 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2987, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
75 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2988, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
162 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2989, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
391 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2990, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
84 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2991, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
226 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2992, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
295 m2,
- pozemok C‐KN p.č. 2993, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
91 m2,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, spoluvlastnícky podiel vo
veľkosti 127/10000, k stavbe vedenej Okresným úradom Michalovce na liste
vlastníctva číslo 6617, a to:
 časť stavby na Ul. prof. Hlaváča:
- stavba súpisné číslo 1885, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby
obchodné priestory, ktorá je postavená na pozemkoch C‐KN, p.č. 2977 až 2993,
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, stavbu vedenú Okresným úradom
Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 stavba na Ul. športovej:
- stavba súpisné číslo 1780, druh stavby budova pre šport a rekreačné účely,
popis stavby zimný štadión, ktorý je postavený na pozemkoch C‐KN, p.č. 1/1
a p.č. 1/2, ‐ odpredaj podielu vo veľkosti 89803/104007.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 29)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.11 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

30

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu pozemku C‐KN, p.č. 2777/3, druh pozemku záhrady, výmera 427 m2, v k.ú.
Michalovce, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – pozemok C‐KN,
p.č. 2777/3, druh pozemku záhrady, výmera 427 m2, v k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 4480 €/m2,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku C‐KN, p.č. 2777/3, druh pozemku záhrady, výmera 427 m2, 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 C‐KN, p.č. 2777/3, v k.ú. Michalovce, priamym
predajom.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 30)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.12 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu pozemku C‐KN, p.č. 1837/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 171 m2, v k.ú. Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
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v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 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 zámer využitia a
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,
účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 31)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.13 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
predaj bytu č. 14, pozostávajúceho z troch obytných miestností s príslušenstvom, v bytovom
dome A7, 7. poschodie, vchod č. 4 na Ul. leningradskej v Michalovciach, súpisné číslo 3503,
orientačné číslo 4, na pozemku C‐KN p.č. 4659/23, spolu s podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a so spoluvlastníckym podielom k pozemku 6813/345521,
v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením MsZ č. 59/2001 o predaji bytov
a príslušenstva bytu formou dražby.
Prezentácia
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 32)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod I.14 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu časti stavby vedenej na liste vlastníctva číslo 5157, a to stavby súpisné číslo
1780, druh stavby budova pre šport a rekreačné účely, popis stavby zimný štadión, ktorý je
postavený na pozemkoch C‐KN, p.č. 1/1 a p.č. 1/2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1209541/10749850, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 záujemca zabezpečí prípravu objektu k jeho stavebnému rozdeleniu, resp. odčleneniu
nadobúdanej časti,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávanú stavbu,
 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,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 50 000 € na číslo účtu
4204223001/5600 v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade
tvorí súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 50 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
50 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude zámer využitia a
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,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 33)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod I.15 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.16
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 2859/7 o výmere 668 m2, zastavané
plochy a p.č. 2859/8 o výmere 58 m2, zastavané plochy, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810‐69/2015, zo dňa 1.10.2015, obchodnou verejnou
súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € 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 1000 €,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá za
predmet kúpy a zámer využitia 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,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 34)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod I.16 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.17
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Dohodu o uznaní vlastníckeho práva v prospech Slovenskej republiky v správe Ministerstva
vnútra SR k pozemku registra C‐KN parc. číslo 4704/4 o výmere 1724 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C‐KN parc. číslo 4704/5 o výmere 682 m2,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a k stavbe súp. číslo 973, druh stavby: okresný
archív postavenej na pozemku registra C‐KN parc. č. 4704/5, v spoluvlastníckom podiele 1/1
zapísanej na Liste vlastníctva č. 5157, katastrálne územie Michalovce, obec Michalovce, okres
Michalovce s tým, že zmluvné strany si nebudú navzájom požadovať' žiadne ďalšie plnenia a
náhrady súvisiace s týmito nehnuteľnosťami.
Prezentácia:
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 35)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod I.17 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/2‐10 a 17.
T: 2015 ‐ 2016
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Hlasovanie
(hlasovanie č. 36)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

35

BOD č. 19
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM.
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
Do rokovania mestského zastupiteľstva predložil správu o rokovaniach komisie na prenájom
majetku zo dňa 24. 8. 2015 a 21. 9. 2015 s návrhom 17 uznesení riešiacich vecné bremená na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce podľa predloženého materiálu.
Rozprava

Ing. Jozef Bobík
Komisia dostáva pomerne veľa žiadostí. Časť žiadostí rieši komisia sama vo svojej
kompetencii a sú žiadostí, ktoré komisia nemá vo svojej kompetencii a tieto predkladá na
schválenie mestskému zastupiteľstvu. K 17 návrhom žiadatelia predložili všetky podklady. Po
schválení uvedených žiadostí uznesením, bude majetok Mesta primerane chránený.
Odporúča návrh uznesenia schváliť.
‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 37)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 5332 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 4,6
m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve
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na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena
pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Pripojovací plynovod“,
realizovanej pre potreby novostavby rodinného domu navrhovaného na pozemku C‐KN p.č.
3171 – Ul. slovenská, s Ing. René Petraninom, Ul. J. Murgaša 1328/63, Michalovce,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 38)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie vodovodu na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky
 E‐KN p.č. 4715/1, p.č. 5033, p.č. 5029, p.č. 5030, p.č. 5031, p.č. 5032,
p.č. 5036 v k.ú. Stráňany
 E‐KN p.č. 31/33, p. č. 8866, p.č. 8867, p.č. 8868, p.č. 8869, p.č. 8870,
p.č. 8871, p.č. 8872, p.č. 8873, p.č. 8874, p.č. 8876, p.č. 8877, p.č.
8878, p.č. 8879, p.č. 8880, p.č. 8881, p.č. 9447/1, p.č. 9593 v k.ú.
Michalovce
 pozemky E‐KN p.č. 48/104 v k.ú. Močarany
(v celkovej dĺžke cca 2000 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „ÚV Lastomír – VDJ Biela
Hora – výtlačné potrubie“, realizovanej za účelom obnovy verejných rozvodov
vody, s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Ul. Komenského č.
502, Košice, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 39)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie kanalizačnej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 4072/19 a p.č. 5360 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 22 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci stavby „Reštaurácia Kelt – rekonštrukcia kanalizačnej prípojky“ realizovanej pre
potreby Reštaurácie postavenej na pozemku C‐KN p.č. 4072/3 – Ul. špitálska, s Annou
Osieckou, Zalužice č. 171, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 40)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN prípojky a plynovej prípojky na pozemku
Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐
KN p.č. 5370 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 12 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osí vedení, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, v rámci stavby „Nákupné centrum – stavebné úpravy a zmena účelu
využitia“, navrhovanej na pozemkoch C‐KN p.č. 3950/2, p.č. 3950/3, p.č. 3950/4, p.č.
3951/40, p.č. 3951/39, p.č. 3951/38, p.č. 3951/37 a p.č. 3951/22, k.ú. Michalovce, so
spoločnosťou Z.O.A.,s.r.o., Jovsa č. 288, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
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chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 41)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie skrinky RaMZ a plynovú prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 1837/175 v k.ú. Michalovce (v
celkovej dĺžke cca 6 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom
1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Zmena
osadenia skrinky RaMZ – úprava pripojovacieho plynovodu“, realizovanej pre potreby stavby
rodinného domu postaveného na pozemku C‐KN p.č. 1837/100 – Ul. remeselnícka, s Ing.
Júliusom Mikulom, Ul. remeselnícka 3693/3, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 42)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie plynovej a vodovodnej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 1/1 a p.č. 1702/1 v k.ú.
Stráňany (v celkovej dĺžke cca 38,60 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
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s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci stavby „Dobudovanie a rekonštrukcia pavilónu „C“ – prízemie zimný štadión
Michalovce“, realizovanej pre potreby stavby Zimného štadióna – pavilónu „C“, – Ul.
športová, s INVEST KM, s.r.o., Ul. P. Jilemnického č. 20, Michalovce, investorom a budúcim
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 43)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.6 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uloženie plynovodu, vodovodu, elektrickej NN prípojky a kanalizačnej prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok E‐KN p.č. 1‐9429/1 v k.ú. Vrbovec, v rozsahu, ako je zakreslený Geometrickým
plánom č. 35024780‐133/2015, ktorý vyhotovil Ing. E. Treščák, Vinné č. 651, s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby
„Michalovce – Rodinný dom na Ul. tichej, so Štefanom Pokoželcom, Ul. kapušianska 575/100,
Michalovce, investorom a vlastníkom.
Prezentácia
Prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 44)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.7 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia inžinierskych sietí (kanalizácia, NN siete, sieť
UPC, verejné osvetlenie, vodovod, STL pripojovacie plynovody) na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Michalovce, vedených v katastri nehnuteľností ako pozemky C‐KN p.č. 1837/175,
1838/298, 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 369,45 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Výstavba rodinných domov DOMIO
Michalovce“, realizovaných pre potreby zamýšľanej výstavby 36 rodinných domov v lokalite
IBV tehelné pole na Ul. tehliarskej, s DOMIO s.r.o., Ul. močarianska č. 1, Michalovce,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka inžinierskych sieti
(kanalizácia, NN siete, sieť UPC, verejné osvetlenie, vodovod, STL pripojovacie plynovody),
alebo ich častí ).
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 45)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.8 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia plynovej prípojky na pozemku v podielovom
vlastníctve Mesta Michalovce (spoluvlastnícky podiel 4/6), vedenom v katastri nehnuteľností
ako pozemok E‐KN p.č. 2823/6, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 9,5 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Pripojovací plynovod“, realizovaných pre
potreby jestvujúceho objektu súp. č. 981 na Nám. osloboditeľov, postaveného na pozemkoch
C‐KN p.č. 1022/1 a 1022/2, s MOUREZ s.r.o., Ul. B. Němcovej č. 1143, Vranov nad Topľou,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
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stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka plynovej prípojky, alebo jej
častí).
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 46)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.9 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického káblu na pozemku vo vlastníctve
Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok E‐KN p.č. 9491, v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 430 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci zámeru zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb,
v lokalite Ul. S.H. Vajanského,
s GeCom, s.r.o., Ul. Hviezdoslavova 1, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým,
že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optického kábla, alebo jeho častí ).
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 47)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.10 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizačnej a vodovodnej prípojky na
pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok C‐
KN p.č. 1708/4, v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 7,2 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
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zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Rodinný dom“, realizovaných pre potreby
novostavby rodinného domu, navrhovanej na pozemkoch C‐KN p.č. 416 a 415/1, k.ú.
Stráňany – Ul. SNP, s Ing. Štefanom Krčmárikom a Dagmar Krčmárikovou, Ul. minská 1,
Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a
vodovodnej prípojky, alebo ich častí).
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 48)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.11 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia elektrickej NN prípojky, kanalizačnej a
vodovodnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedených v katastri
nehnuteľností ako pozemky E‐KN p.č. 9385 a p.č. 9492, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca
25,40 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve
na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena
pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Rodinný dom“, realizovaných pre
potreby stavby rodinného domu na pozemku C‐KN p.č. 2779/2, k.ú. Michalovce – Ul. P.O.
Hviezdoslava, s MUDr. Romanom Rakovským, Ul. gen. Petrova č. 24, Michalovce, investorom
a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka elektrickej NN prípojky,
kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich častí).
Prezentácia
Prezentovalo sa 24 poslancov
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 49)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.12 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok E‐KN
p.č. 9491, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 14 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci stavby „Vodovodná prípojka pre par. č. 5295/5“, realizovaných pre potreby zámerov
na pozemku C‐KN p.č. 5295/5, k.ú. Michalovce – Ul. S.H. Vajanského, s Adrianom Hreňkom,
Ul. remeselnícka č. 26, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka a vodovodnej prípojky, alebo jej častí).
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 50)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.13 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia elektrickej NN prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok E‐KN
p.č. 9446/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 110 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Michalovce – Ul. lastomírska, parc. č.
4727/43, 4727/22“, realizovaných pre potreby areálu spoločnosti MIRES PLUS, s.r.o. – Ul.
lastomírska, so spoločnosťou MIRES PLUS, s.r.o., Ul. lastomírska 1, Michalovce, investorom
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a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka elektrickej NN prípojky, alebo jej
častí).
Prezentácia
Prezentovalo sa 24 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 51)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.14 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia elektrického NN vedenie na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta, vedených v katastri nehnuteľností ako pozemky C‐KN p.č. 5347/5 a 4687/3
v k.ú. Michalovce a vodovodnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve Mesta, vedených
v katastri nehnuteľností ako pozemky C‐KN p.č. 4703/3 a 473/8 v k.ú. Michalovce (v celkovej
dĺžke cca 200 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Bytový dom –
stavebné úpravy, zmena v užívaní časti stavby“ realizovaných pre potreby areálu a objektu na
pozemkoch C‐KN p.č. 4693/1,2, p.č. 4687/5, p.č. 470/1,2 a 4703/5, v k.ú. Michalovce ‐ Ul.
špitálska, so spoločnosťou PEhAES, a.s., Bardejovská 15, Ľubotice, investorom a budúcim
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného,
ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka elektrického NN vedenia a vodovodnej prípojky,
alebo ich častí).
Prezentácia
Prezentovalo sa 24 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 52)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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‐ Primátor konštatoval, že bod 2.15 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.16
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky
na pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok E‐KN
p.č.9335/1 v k.ú. Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 12 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č.
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci stavby „Stavebné úpravy a prístavba pre zmenu užívania hospodárskej budovy na
Penzión AWA“, realizovaných pre potreby navrhovaného objektu Penziónu AWA na
pozemkoch C‐KN p.č. 449/4, p.č. 449/5, p.č. 427/1, p.čť. 425 a p.č. 426, v k.ú. Vrbovec –
nárožie Ul. meďovská – Ul. kapušianska, so spoločnosťou I.P. Construct s.r.o., Ul. klincová
37/B, Bratislava, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, alebo ich častí).
Prezentácia
Prezentovalo sa 24 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 53)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.16 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.17
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizačnej prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok C‐KN
p.č. 576/2, v k.ú. Topoľany (v celkovej dĺžke cca 4 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci stavby „Obnova a prestavba rodinného domu“, realizovaných pre potreby stavby
rodinného domu, postaveného na pozemku C‐KN p.č. 166, k.ú. Topoľany – Ul. topolianska,
s Jozefom Dondom a Stanislavou Dondovou, Falkušovce 11, investorom a budúcim
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
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technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného,
ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej prípojky, alebo jej častí).

Prezentácia
Prezentovalo sa 24 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 54)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.17 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 55)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že bod 3. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 20
Informatívna správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Služby mesta
Michalovce s.r.o., Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestskej rady predkladala Ing. Marta Mojsejová,
riaditeľka spoločnosti.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že začiatkom tohto volebného obdobia sa okrem iného schválili aj
orgány uvedenej spoločnosti. Vtedy bola prenesená zodpovednosť valného zhromaždenia na
primátora mesta. Tým ale nezanikla možnosť, aby boli poslanci informovaní o hospodárení
spoločnosti. Z toho dôvodu boli na rokovanie MsZ predložené informatívne správy
o hospodárení spoločnosti SMM s.r.o. Michalovce a TV Mistral s.r.o. Michalovce. Obidve
spoločnosti vytvorilo Mesto a je ich 100 % vlastníkom.
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Ing. Marta Mojsejová, riaditeľka spoločnosti SMM s.r.o. Michalovce
Informatívna správa o hospodárení spoločnosti bola predložená na MsZ na základe
odporúčania valného zhromaždenia spoločnosti.
V prvej časti správy – výnosy, náklady, výsledok hospodárenia je uvedená skutočnosť
hospodárenia spoločnosti za rok 2014 a 1. polrok 2015. V oboch obdobiach dosiahla
spoločnosť kladný hospodársky výsledok.
V druhej časti správy – majetok, vlastné imanie a záväzky sú uvedené hodnoty majetku.

Rozprava

‐ Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o.,
Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 56)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bol schválené.

BOD č. 21
Informatívna správa o hospodárení obchodnej spoločnosti TV Mistral, s.r.o.,
Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
‐ Informatívnu správu na rokovanie mestskej rady predkladala Mgr. Viera Pakánová,
riaditeľka spoločnosti.
Mgr. Viera Pakánová, riaditeľka spoločnosti
Televízia Mistral bola založená pred 15 rokmi a za toto obdobie bola vždy dodržaná
programová štruktúra. Správa je zameraná na hospodárenie spoločnosti za minulý rok.
Spoločnosť dosiahla zisk vo výške 1525 €, plán výnosov tak bol splnený n 104 %. Spoločnosť
využila aj projekty pri zamestnávaní pracovníkov z Úradu práce. Plán vlastných tržieb bol
dodržaný. TV Mistral nemala minulý rok žiadne podlžnosti voči tretím osobám
a organizáciám.
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Rozprava

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Kladne hodnotí obidva predložené materiály, ktoré sa týkajú výsledkov spoločností za rok
2014 a 1. polrok 2015. Predniesol dotaz, či sa neuvažuje s vyhodnotením plnenia rozpočtu
uvedených spoločností za rok 2014 t.j. porovnanie s predchádzajúcim rokom. Vo vzťahu
k plneniu finančných nákladov na rok 2015 je plánovaných 740 €, pričom už v 1. polroku je
plnenie na 721 €. Čo spôsobilo to plnenie už v 1. polroku na 97,4 %?
Ing. Anna Berdáková, ekonómka TV Mistral
Finančné náklady – ich plnenie v 1. polroku ‐ je tam zaúčtované poistenie majetku, ktoré sa
robí jednorázovo a poplatky banke, ktoré už súčasný stav veľmi nezmenia.
MUDr. Benjamín Bančej, konateľ spoločnosti TV Mistral
Na dotaz Doc. Ing. Stričíka,PhD. reagoval, že rok 2014 je uzavretý a vtedy boli iné orgány
a postup bol zvolený iným spôsobom. Teraz sa už zaoberáme rokom 2015.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – faktická poznámka
Plne si uvedomuje právne veci a je rád, že takéto materiály boli do zastupiteľstva predložené.
Svojim vystúpením len naznačil, že správu za rok 2014 nepovažuje za celistvú.

‐ Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o hospodárení obchodnej spoločnosti TV Mistral, s.r.o. Michalovce.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 57)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bol schválené.
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BOD č. 22
Interpelácie
 Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
Ing. Jozef Bobík
1. Po niekoľkých mesiacoch od realizácie nového dopravného značenia na križovatke Ul.
Moyzesova a Ul. Masarykova, občania Ul. Moyzesova konštatujú, že nedochádza
k rizikovému parkovaniu klientov drobnej prevádzky, ale že terajšie dopravné
značenie obmedzuje aj samotných občanov Ul. Moyzesova. Občania tejto ulice
navrhujú vylepšiť dopravné značenie.
2. Vážený pán primátor, napriek tomu, že tržnica nie je vo vlastníctve Mesta, obraciam
sa na Vás z dôvodu, že mesto je určitým spôsobom garantom polohy terajšej tržnice.
Začiatok jesene ukázal na dva nedostatky:
‐ absencia osvetlenia na vonkajšej trhovej ploche
‐ potreba chrániť predávajúcich aj kupujúcich pred silným severným vetrom.
Vzhľadom na vyššie uvedené, som presvedčený, že Vaše zaangažovanie sa do danej
problematiky a rokovanie s vlastníkom tržnice, budú uvedené nedostatky
odstránené.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na vystúpenie Ing. Bobíka. Mesto chcelo zlepšiť danú situáciu aj na základe
podnetov občanov mesta. Situácia bude nanovo prehodnotená.
Tržnica nie je majetkom Mesta (tak ako to tu už bolo povedané). Mesto môže vyzvať
vlastníka a požiadať ho, aby to osvetlil. Predávajúcim, ktorí majú svoje predajné miesta
vonku boli ponúknuté zo strany majiteľa tržnice priestory v zimnom období aj vo vnútri
budovy. Túto možnosť odmietli.
MUDr. Jozef Makohus
Dlhšie obdobie je nefunkčné verejné osvetlenie na Masarykovej ulici v celej dĺžke. Je to
vysoko frekventovaná ulica, kde dochádza k častým dopravným nehodám s vážnymi
dopravnými úrazmi, k čomu prispieva aj znížená viditeľnosť neosvetlenej ulice. Preto prosím
o obnovenie funkčnosti verejného osvetlenia na Masarykovej ulici.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
O danom probléme sa vie. Ide o skrytú vadu, ktorá zatiaľ nie je špecifikovaná. Výpadok
vzniká, keď výdatne poprší. Zrejme bude poškodený kábel a dochádza ku skratom. Miesto
poškodenia ešte nie je určené. Pracuje sa na tom.

Ing. Vladimír Braník
1. Obyvatelia obytného bloku H1 na Murgašovej ul. sú znepokojení znečisťovaním
verejnej zelene medzi blokom H1 a supermarketom COOP Jednota exkrementami
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psov. Priestor po rozšírení supermarketu je už aj tak značne obmedzený, no aj
napriek tomu slúži ako venčovisko psov z viacerých obytných blokov nielen z Ul.
Murgašovej ale aj Saleziánov. Na základe uvedených skutoční, žiadajú v predmetnom
priestore osadiť tabuľu s nápisom „ Zákaz venčenia psov“ a tento zákaz následne
kontrolovať príslušníkmi mestskej polície.
2. Obyvatelia obytného bloku E1 na Murgašovej ulici č. 41‐47 žiadajú TaZS mesta
Michalovce vzhľadom na nepostačujúcu kapacitu kontajnerov na separovaný odpad,
tieto doplniť v počte 1 ks na plasty na stanovište v blízkosti kotolne a 1 ks na papier
na stanovište v blízkosti Ul. špitálskej. Občania majú za to, že takýmto doplnením sa
zvýši množstvo vyseparovaného odpadu v danej lokalite.
3. Občania mesta žiadajú orezom konárov upraviť jestvujúci gaštan pred bytovým
domom E1 tak, aby padajúce plody tohto stromu nemohli poškodiť zaparkované ako
aj prechádzajúce autá. Orez je potrebné zrealizovať hlavne zo strany cesty
a parkovacích plôch.
4. Obyvatelia viacerých obytných blokov na Murgašovej ulici sa dotazujú, či v rámci
revitalizácie Sídliska Juh dôjde aj k úprave zelených priestranstiev bezprostredne sa
nachádzajúcich pred obytnými blokmi tzv. predzáhradiek a keď, tak v akom termíne.
5. Kruhové objazdy, ktoré v nedávnej minulosti realizovalo Mesto Michalovce a sú
v jeho správe môžeme nazvať akousi výkladnou skriňou mesta a to nielen plnením
svojho účelu, ale aj celkovou vizážou a príkladnou starostlivosťou o ne. Naproti tomu
tie ostatné, ktoré nie sú v správe mesta – hlavne ich vnútorné zelené plochy väčšinou
pôsobia nie príliš dobrým dojmom. Sú zarastené, zaburinené a neupravené. Na
základe týchto skutočností interpeluje Mesto, aby jednaním s príslušnými subjektmi,
ktoré spravujú tieto kruhové objazdy zabezpečilo v tomto smere nápravu prijatím
vhodných opatrení.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Problematika psičkárov zaznieva často na rôznych úrovňach. MsP má úlohu kontrolovať stav
vo všetkých lokalitách. Na Sídlisku Juh sa momentálne upravujú spevnené plochy. Zelené
priestranstva sa môžu upravovať v budúcnosti, ale teraz na to nie sú fin. prostriedky.
Predzáhradky si zvyčajne upravujú vlastníci bytov bytového domu. Mesto nechce do toho
vstupovať a meniť. Je to akási tradícia.
Tak ako bolo uvedené, nie všetky okružné križovatky sú vo vlastníctve Mesta. Rokovania na
príslušných úrovniach boli aj so zástupcami Správy ciest Košického samosprávneho kraja aj
so zástupcami ciest SR. Možno čoskoro dôjde k dohode, že TaZS mesta budú spravovať
všetky okružné križovatky. Tým by sa starostlivosť aj vzhľad mala zlepšiť.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
Orez uvedeného stromu bude zrealizovaný v najbližšej dobe.
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RNDr. Lýdia Sidivárová
Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4 predložila nasledujúce interpelácie:
1. Na začiatku pravej strany Ul. A. I. Dobrianského smerom k Ul. S.H. Vajanského je
umiestnená dopravná značka zákaz státia. Obyvateľom domov nachádzajúcich sa na
pravej strane ulice táto dopravná značka znemožňuje stáť autom pred vchodom do
domu. Je možné vyznačiť v dolnej časti dopravnej značky zákaz státia na dobu od 7.00
hod. do 17.00 hod., po ktorú zákaz na spomínanej časti ulice bude platiť?
2. Obyvatelia Ul. B. Nemcovej upozorňujú na poškodenie chodníka hlavne pred domom
č. 5 a č. 13. Je možné zrealizovať opravu poškodených častí chodníka na spomínanej
ulici?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na základe podnetu občanov boli urobené opatrenia, aby cesta bola prejazdnejšia. Čo sa aj
zrealizovalo. Čo sa týka značenia, Mesto si dá poradiť od odborníkov ako by sa to mohlo
riešiť.
MsR na svojom zasadnutí schválila lokality, kde bude prebiehať rekonštrukcia chodníkov
a ciest. Uvedená ulica do zoznamu zaradená nie je. Všetko závisí od finančných možností
mesta.
Mgr. Ján Várady
1. V mene Rady školy pri 3. ZŠ na Ul. moskovskej, chcem v prvom rade poďakovať firme,
ktorá stihla vymeniť okná na hlavnej budove a vedľajšej jedálni v ešte relatívne
priaznivom čase, počas mesiaca september. Tiež si zaslúžia obdiv aj pedagógovia,
vedenie školy a samotní žiaci, že zvládli tieto sťažené podmienky. Mrzí nás však to, že
pri projekte rekonštrukcie sa pozabudlo na byt školníka a spojovaciu chodbu do
telocvične. Tiež sme si osobne vyšli na strechu hlavnej budovy, ktorá podľa nášho
názoru ešte nepotrebovala akútnu rekonštrukciu, lebo bola celá prelepená v r. 2010
a nezatekala. Tieto fin. prostriedky mohli byť zatiaľ lepšie využité na opravu fasády,
ktorá je v zlom stave. Neustále opadáva a ďalej ohrozuje bezpečnosť, ba odvádza
od štúdia na tejto škole potenciálnych žiakov a ich rodičov. Žiaľ firma realizujúca
zateplenie a prelepenie novej strechy nezačala najlepšie a v severovýchodnej časti
strechy nesprávnym technologickým postupom spôsobila zatekanie dažďovej vody do
stropu chodby aj schodišťa. Verím, že táto firma odstráni urýchlene túto závadu a čím
skôr zvládne opravu celej strechy, lebo počasie sa zhoršuje, čo neprospeje kvalite
prác a výdrži materiálov.
Upozorňujem tiež na pomalšie tempo rekonštrukcie staršej budovy ZŠ ‐1. stupeň na
osade Ul. mlynskej, kde harmonogram prác zaostáva. Realizuje sa tam taktiež
výstavba novej budovy – prístavby, ktorá je veľmi potrebná, lebo žiaci tejto časti školy
sú zatiaľ v stiesnených priestoroch hlav. budovy. Prosím vedenie mesta o apelácie na
konkrétne firmy, hoci vieme, že finančné krytie, výber. konania a iné formálne
záležitosti idú inými zdrojmi. Vopred vám za ochotu ďakujeme.
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2. V mene Rady školy – Materskej školy č. 18 na Leningradskej ulici, ale aj rodičovskej
rady uvedenej MŠ žiadame kompetentné orgány mesta o rekonštrukciu chodníkov na
školskom dvore. Tieto chodníky už majú vyše 30 rokov a niektoré ich časti sú
v havarijnom stave. Sú na nich praskliny, zlomy, diery v ktorých stojí dažďová voda,
v zimnom období vznikajú teda nebezpečné plochy, ktoré hrozia úrazom. Je
ohrozené zdravie a bezpečnosť detí, ale aj učiteliek, rodičov a starých rodičov.
V nedávnom období sa potkla jedna z učiteliek, našťastie si pri páde nič neporanila.
Viem, že v tomto období je táto rekonštrukcia asi už nereálna, ale verím, že v jarnom
období sa možnosti aj prostriedky nájdu.
3. V mene Rady školy – MŠ č. 1 Ul. školská – Stráňany, žiadame kompetentné orgány
a organizácie mesta o opravu fasády starej budovy tejto MŠ, ktorá má už 50 rokov.
Táto budova je kvalitná – tehlová. Zvnútra udržiavaná a tepelne úspornejšia ako
okolité novšie prefabrikované pavilóny. Fasáda je poškodená vekom aj počasím
a hlavne v zime mrazmi, lebo už nasáva veľa vlhkosti a opadáva. Tiež verím, že sa
nájdu fin. prostriedky aj z iných zdrojov (ako školských), ktoré túto zlú situáciu
vyriešia. MŠ totiž oslávi 50. výročie vzniku.
Ďakujeme za rodičov, žiakov, pedagógov a RŠ.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Spomínané veci sú Mestu známe. Jediný problém je, či Mesto má na to všetko fin.
prostriedky. Je vypracovaný určitý systém a harmonogram prác, ktorého sa mesto drží.
Mesto sa snaží urobiť toho čo najviac. Uprednostňované sú tie lokality, kde je situácia
najhoršia a najkritickejšia. Možno vyjde počas tohto volebného obdobia, že sa budú
realizovať opravy areálov ZŠ a MŠ.
Pri rekonštrukcii III. ZŠ sa postupovalo podľa projektu. To čo bolo schválené sa realizuje.
Budú sa hľadať možnosti, aby sa fasáda aspoň trochu opravila.
Verí, že sa vysunuté pracovisko na Ul. mlynskej sa podarí zrealizovať čo najrýchlejšie.
PhDr. Marta Horňaková
Občania IBV Stráňany ma požiadali, aby som predložila ich požiadavky o poskytnutie pomoci
pri odstránení problémov, ktoré vznikajú v daždivom počasí:
1. Na pravej strane začiatku cesty Ul. Miloša Uhra, cez ktorú vedie chodník Ul. Vila Real,
vzniká v daždivom počasí rozsiahla mláka, ktorá chodcom znemožňuje v prechode. Tento
problém je spôsobený tým, že pravá strana cesty nie je na úrovní ľavej strany cesty.
2. Chodník vedúci popri rohovom rodinnom dome č. 22 na Ul. V. Clementisa nie je rovný.
Počas daždivého počasia voda z tohto chodníka odteká k základom tohto rodinného domu
a spôsobuje zamákanie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dotknutý občan sa mohol so svojou požiadavkou obrátiť priamo na Mesto. Situácia sa
preverí v prípade potreby budú prijaté príslušné opatrenia.
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Ďalšie interpelácie boli predložené písomne:
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
1.

V súčasnom čase sa pripravuje projekt Zemplínskej cyklomagistrály. Je potrebné
riešiť napojenie CZM na Ul. partizánsku. Je žiaduce, aby mesto projekčne riešilo
tento dopravný uzol. Podľa niektorých konzultácii je návrh, aby tento uzol bol
riešený svetelnou križovatkou, čím by došlo k riešeniu bezpečného priechodu
cyklistov, chodcov a áut na Ul. Hollého, Hviezdoslavovej a Ul. partizánskej.
Verím, že vedenie mesta sa touto problematikou bude promptne zaoberať.

2.

Občania mesta žiadajú, aby na Murgašovej ul. pri tzv. malej družbe sa obnovilo
osvetlenie, ktoré bolo po rekonštrukcie predajne sa zrušené.

PhDr. Jana Cibereová
Obyvatelia Sídl. Východ Ul. moskovská sa dotazujú, či sa uvažuje o vyčistení betónovej
plochy za blokom A4. Bol tam dovezený štrk, ktorý znemožnil deťom, aby sa na uvedenom
priestranstve hrali.
MUDr. Ján Mihalečko
Prosím o opravu výtlku na Ul. J. Hollého, ktorý sa nachádza medzi OR PZ Michalovce
a gréckokatolíckym kostolom (asi 30 m pred semaforom).
Ing. Jozef Sokologorský
1. Obrátili sa na mňa obyvatelia z obytného domu na rozhraní Ul. Hollého č. 3‐5 a Ul.
kpt. Nálepku č. 1‐7 (na strane pri hoteli Družba), kvôli možnosti osadenia kamerového
systému v danej lokalite. Celý obytný dom prešiel pred nedávnom rekonštrukciou
s novou fasádou, ktorá stála tam bývajúcich spoluobčanov nemalé finančné
prostriedky za účelom zlepšenia bývania, ale aj skrášľovania celkového prostredia
v meste. Vo večerných hodinách často dochádza zo strany menej prispôsobivých
občanov k poškodzovaniu novej fasády obytného bloku. Žiadam kompetentných, aby
zvážili osadenie kamerového systému v danej lokalite tak, aby bolo možné
zadokumentovať vyčíňanie občanov, ktorí poškodzujú cudzí majetok a následné
vyvodenie zodpovednosti voči ním.
2. V tej istej lokalite, pred vchodom do bloku na Ul. Hollého č. 5, by som chcel požiadať
kompetentných o osadenie novej lavičky, nakoľko stará je už poškodená
a nekorešponduje s novou lavičkou, ktorá je osadená vedľa pred vchodom do bloku
na Ul. Hollého č.3.

BOD č. 23
Rôzne
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Predniesol návrh na zmenu termínu konania MsZ Michalovce v mesiaci december 2015.
Plánované a schválené zasadnutie sa malo uskutočniť 11. 12. 2015 a malo byť spojené aj so
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slávnostným mestským zastupiteľstvom. Vzhľadom na to, že sa predpokladá, že bude na
rokovaní viac bodov, navrhol, aby pracovné MsZ sa uskutočnilo 10. 12. 2015 o 10.00 hod.
a slávnostné MsZ ostane v termíne 11. 12. 2015 o 16.00 hod.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
Hlasovanie
(hlasovanie č. 58)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že návrh na zmenu termínu konania pracovného MsZ bol schválený.

MUDr. Benjamín Bančej
Informoval prítomných poslancov a prostredníctvom televízie Mistral občanov mesta
o pripravovaných kultúrnych podujatiach:
6. 11. 2015 – gala program skupiny La gioia
11. 11. 2015 – koncertné vystúpenie – dejiny hudby
12. 11. 2015 – 39. ročník Horovov Zemplín 2015
13. 11. 2015 – koncert pri príležitosti 30. výročia MsKS – Letokruhy v kultúre
16. 11. 2015 – 5. ročník Na Zemplíne tak
18. 11. 2015 – 40. ročník Michalovskej hudobnej jesene
26. 11. 2015 ‐ 71. výročie oslobodenia mesta Michaloviec – kladenie vencov
27. 11. 2015 ‐ Zaujímavé úkazy v slnečnej sústave.
Oveľa bohatší program na kultúrne podujatia bude v mesiaci december 2015:
4. 12. 2015 – rozsvietenie vianočnej výzdoby o 17. hod. spojené aj s kultúrnym programom
7. 12. 2015 – podujatie Coca cola autobus – program pre deti
10. 12. 2015 – adventný koncert
11. 12. 2015 – slávnostné MsZ spojené s odovzdávaním cien Čestný občan Michaloviec a cien
primátora
11. – 12. 12. 2015 – vianočné trhy (gazdovská zabíjačka)
13. 12. 2015 – Vianočný koncert súboru Zemplín
14. 12. 2015 – Vianočný koncert II. ZŠ
15. 12. 2015 – Vianočný koncert pod záštitou primátora mesta
16. 12. 2015 – vystúpenie skupiny Kandráčovci
21. 12. 2015 – Vianočný koncert Talentum
28. 12. 2015 – repríza ochotníckeho Divadla pri fontáne – „Superžena“
31. 12. 2015 – súťaž vo vystreľovaní zátok šampanského, zapálenie vatry, ohňostroj
a príhovor primátora mesta.
Program bude uverejnený v novinách Michalovčan aj na internete.
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RNDr. Lýdia Sidivárová
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach a koordinátorky
projektu Erasmus+ vyslovujú poďakovanie primátorovi mesta a vedeniu mesta za prijatie
účastníkov projektu Trilinguablog zo Španielska, Francúzska, Rakúska a samozrejme aj žiakov
spomínanej školy na pôde Mestského úradu v Michalovciach. Zahraniční partneri doposiaľ
mali veľmi málo informácií o Slovensku a o meste Michalovce. Umožnením návštevy
priestorov mestského úradu spoznali históriu a súčasnosť mesta. Boli príjemne prekvapení,
záujmom predstaviteľov mesta o život mladých ľudí a oslovili ich rôzne formy spolupráce
s partnerskými mestami. Spomienkové predmety, ktoré im venovali zástupcovia mesta ich
potešili a budú im pripomínať návštevu Michaloviec.
Mgr. Ján Várady
Poďakoval za finančný príspevok vo výške 500,‐€ na literárnu exkurziu po stopách Štúrovcov
k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra.

Bod č. 24
Záver
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na tomto zasadnutí.
Na záver pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
10. 12. 2015.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ukončil VI. zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.

Viliam ZAHORČÁK
Primátor mesta

Ing. Zdenko VASIĽ
Prednosta MsÚ

Overovatelia:

1. MUDr. Pavol Kuchta
2. MUDr. Jozef Valiska

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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