ZÁPISNICA
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 25. 2. 2014 (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 XX. 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, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov
médií a ostatných prítomných.
Konštatoval, že na XX. zasadnutí MsZ je prítomných 16 poslancov (stav na začiatku
rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň informoval, že sa zo
zasadnutia ospravedlnili: Ing. Pavol Dlugoš, Ing. Bobík, Ing. Gaľa, MUDr. Lipčák a Ing.
Sokologorský.
‐ V rámci organizačných záležitostí navrhol, aby obed bol po skončení zasadnutia MsZ.

PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XX. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdržali spolu s ostatnými písomnými
materiálmi na zasadnutie MsZ.
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
K navrhovanému programu rokovania XX. zasadnutia MsZ, uvedeného na písomnej
pozvánke, boli predložené tieto návrhy na jeho doplnenie:
Návrh na doplnenie programu rokovania MsZ predložil primátor mesta. Navrhol
doplniť program o materiál Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci ROP
prioritnej osi 3 – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

na realizáciu projektu Obnovenie kultúrnej pamiatky „Zlatý býk“. Uvedený materiál je
potrebné prerokovať a schváliť, aby sa mesto mohlo uchádzať o fin. prostriedky z európskych
fondov. Zároveň odporučil, aby tento bod bol zaradený ako bod č. 13.

Keďže k tomuto návrhu na doplnenie programu neboli vznesené žiadne otázky,
pripomienky ani výhrady, primátor ešte navrhol, aby ostatné body boli prečíslované.
Zároveň podotkol, že písomný materiál k doplňujúcemu bodu programu obdržali poslanci
pred rokovaním MsZ.

Keďže ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania MsZ neboli predložené, primátor
mesta p. Viliam Zahorčák dal hlasovať.
Najprv, aby bol program doplnený a pod bodom č. 13 bol prerokovaný materiál
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci ROP prioritnej osi 3 – posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu na realizáciu projektu
Obnovenie kultúrnej pamiatky „Zlatý býk“.

Hlasovanie o doplnení programu
(hlasovanie č. 1)
za 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh na doplnenie programu rokovania MsZ
bol schválený.

Následne primátor dal hlasovať o celom programe rokovania MsZ, vrátane doplnených
bodov.
(hlasovanie č. 2)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že program XX. zasadnutia MsZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice o priebehu XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Michalovce určil poslancov:
1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

Ďalej informoval, že informátormi z rokovania MsR Michalovce za obdobie január –
február 2014, sú poslanci MUDr. Jozef MAKOHUS a MUDr. Pavol KUCHTA. Poprosil
menovaných poslancov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom.
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BOD č. 2
VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Primátor p. Viliam Zahorčák navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej komisii
pracovali poslanci:
‐ MUDr. Pavol HIRJAK
‐ Mgr. Ján EŠTOK
‐ Ing. Jaroslav KAPITAN
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej komisie
v zmysle uvedeného návrhu.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení: pán poslanec
MUDr. Hirjak, Mgr. Eštok a Ing. Kapitan.

BOD č. 3
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA OBDOBIE JANUÁR – FEBRUÁR 2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ Michalovce
konštatoval, že v uvedenom období boli dve zasadnutia mestskej rady a mnohé z bodov,
ktoré boli predmetom rokovania januárovej a februárovej 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 MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie január –
február 2014.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 4)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 4
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
MICHALOVCE ZA II. POLROK 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že väčšina uznesení bola splnená, resp. je
v plnení.
Rozprava:

PhDr. Jana Cibereová
Požiadala o vysvetlenie skratky MZKS.
Na dotaz reagoval primátor mesta : MZKS znamená Mestský záznamový kamerový systém.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za II. polrok
2013.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 5)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 5
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV
PREDLOŽENÝCH NA XIX. ZASADNUTÍ MsZ MICHALOVCE DŇA 13. 12. 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ konštatoval, že poslanci
obdržali na svoje interpelácie písomné odpovede, ktoré boli zverejnené v dvojtýždenníku
Michalovčan a sú aj obsahom predloženého materiálu.
Rozprava:
Ing. Michal Stričík,PhD.
Dostal odpoveď na predložené interpelácie, ktoré vníma nielen on ale aj verejnosť veľmi
pozitívne, hlavne čo sa týka mládežníckeho športu. Na základe získaných informácií sa veci
pohli správnym smerom. Poďakoval za podporu zo strany mesta a kompetentných. Verí, že
sa urobila správna vec smerom k rozvoju mládežníckeho športu. Jedna z interpelácií
smerovala aj k nakladaniu s odpadom – aké postihy hrozia občanom, ktorí sa nezapoja do
triedeného zberu komunálneho odpadu. Odpoveď bola, že mesto neuplatňuje sankcie za
nezapojenie sa do separovaného zberu. Mesto nemá vytvorené podmienky v platnom VZN,
aby mohlo uplatňovať sankcie voči občanom alebo podnikateľom. Triedenie odpadu je
postavené na úroveň dobrovoľnosti a viery, že robíme niečo pozitívne pre životné prostredie.
Doporučuje zapracovať do VZN mesta, aby sa mohli uplatňovať sankcie za nezapojenie sa do
triedeného zberu komunálneho odpadu, aby mesto mohlo splniť ciele 30 % separovaného
odpadu do roku 2015 a do roku 2020 až do výšky 50 %. V danej oblasti zaostávame za
ostatnými mestami i krajinami.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Uvedenej téme sa na zastupiteľstve venujeme často. Mesto má povinnosť vytvoriť
podmienky na triedenie komunálneho odpadu, aby občania i podnikateľské subjekty triedili
odpad. Podmienky sú vytvorené, využívajú sa aj možností z dotačných zdrojov. Mesto si
úlohu plní, nie je za sankciovanie občanov alebo podnikateľských subjektov. Mesto preferuje
skôr výchovný aspekt na školách. Je to jedna z ciest ako naučiť občanov separovať a ďalšia
cesta je aj vďaka takým príspevkom, ako tu odznel. Pokiaľ vzíde návrh od poslancov na
zmenu VZN, mesto sa bude daným problémom zaoberať.

MUDr. František Zitrický
Súhlasí s názorom pán poslanca Ing. Michala Stričíka,PhD. V ďalšom oboznámil prítomných,
že momentálne prebieha zber plastových fliaš, ktorý organizuje obchodný reťazec Lidl. Je tu
možnosť získania peknej ceny pre deti a školy.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto registruje iniciatívu uvedeného obchodného reťazca a víta každý krok, ktorý pomôže
separovaniu.
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Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XIX. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 13. 12. 2013.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 6)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta.
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta Michalovce
Hlavná kontrolórka informovala prítomných, že od posledného zasadnutia mestského
zastupiteľstva boli uskutočnené 4 kontroly:
1. Správa HK č. 21/2013 – Hotovostné operácie , ich evidencia a sledovanie
v príručných pokladniach. Táto kontrola bola zameraná na dodržiavanie
smernice prednosti. Bola vykonaná kontrola prvotných dokladov ich
sledovanie a evidencia v príručných pokladniach v náväznosti na hlavnú
pokladňu.
2. Záznam HK č. 22/2013 – Kontrola bola zameraná na kontrolu príspevku na
sociálno‐právnu ochranu. Kontrolovala sa evidencia príspevku v rozpočte
mesta a čerpanie výdavkov z rozpočtu mesta a dodržiavanie všeobecných
právnych predpisov
3. Správa HK č. 23/2012 – Kontrola plnenia uznesení MsZ v Michalovciach, bola
smerovaná na kontrolu plnenia uznesení z MsZ v snahe na preverenie
náväznosti finančného krytia a dodržiavanie termínov.
4. Správa HK č. 24/2012 Kontrola plnenia opatrení z vykonaných kontrol za polrok
roku 2013.
Výsledky z tretej a štvrtej kontroly sú uvedené v nasledujúcej správe o kontrolnej činnosti.
Rozprava:
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
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(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 7)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY ZA II. POLROK
2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta.
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta Michalovce
Uvedený materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva raz polročne. Správa
je rozdelená do štyroch samostatných celkov.
1. V prvej časti sa venuje kontrole plnenia uznesení MsZ v Michalovciach. Boli
skontrolované všetky uznesenia, ktoré ostali v sledovaní od septembra 2013 a tak
isto uznesenia, ktoré boli prijaté v II. polrok 2013.
2. Druhá časť správy je venovaná spracovaniu stanovísk HK – stanovisko HK k návrhu
zmeny rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2013 a stanovisko HK k návrhu viacročného
rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2014 – 2016.
3. Tretia časť správy je venovaná kontrolnej činnosti. V II. polroku 2013 bolo
vykonaných 10 kontrol. Na zistené nedostatky boli prijaté opatrenia. Vyhodnotenie
plnenia opatrení je v písomnej podobe spolu s vyjadreniami kontrolovaných
subjektov.
4. V štvrtej časti správy je uvedený stav vybavovania sťažností. V II. polroku 2013 bolo
zaevidovaných 14 sťažností. Štyri sťažnosti bolo opodstatnené, 10 neopodstatnených.
Rozprava:
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2013.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 8)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, O SPÔSOBE A VÝŠKE
ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE MICHALOVCE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí
V úvode primátor mesta informoval, že VZN o poskytovaní sociálnych služieb mesto
prijalo ešte v roku 2013. Do platnosti vstúpila novela zákona o poskytovaní sociálnych
služieb. Na základe toho boli zapracované do nového VZN všetky zákonné ustanovenia
a niektoré špecifické veci súvisiace s presťahovaní ZOS do objektu ZpS na Ul. Hollého 9.
V ďalšom sa upravujú aj poplatky, aby nepresiahli rámec, ktorý zákon ukladá.
Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálny vecí
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Hlavným dôvodom spracovania návrhu VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb
v meste Michalovce, je novelizácia zákona o sociálnych službách č. 448/2008. Navrhujú sa
uskutočniť zmeny v texte príslušného VZN, ktoré sa týkajú: vedenia evidencie žiadateľov
o poskytovanie pobytovej služby a domácej opatrovateľskej služby podľa vopred určených
kritérií. Obsahu a náplň sociálnej posudkovej činnosti, ktorej závery sa majú zhodovať so
závermi zdravotného posudku lekára. Zisťovanie príjmu na účely platenia úhrady za sociálnu
službu. Zvýšenie ochrany príjmu klientov pred neprimeranou úhradou za sociálnu službu.
Povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu prednostne u potomkov a až následne riešiť túto
povinnosť u rodičov klienta. Spresnenie podmienok, kedy poskytovateľ sociálnej služby môže
jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Zmeny, ktoré sa týkajú sumy
úhrad za pobyt klienta v zariadení opatrovateľskej služby. Rozsah rehabilitačných činností
s uvedením príslušných cien v ZpS.
Odbor sociálnych vecí odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť účinnosť predkladaného
VZN od 15. 3. 2014 s tým, že dňom účinnosti nového VZN sa zruší platnosť VZN č. 156/2013.
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Rozprava:
PhDr. Jana Cibereová
Požiadala o informáciu k článku č. 4 – Konanie vo veciach sociálnych služieb bod 4.5 Uvedený
text nedáva zmysel.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Uvedená formulácia textu v bode 4.5 je v poriadku a podal k tomu vysvetlenie.
MUDr. Ľubomír Rohoň
Predložil stanovisko sociálnej komisie, ktorá sa zaoberala predloženým návrhom na svojom
zasadnutí. Predložené zmeny sú prospešné a sociálna komisia vyjadrila podporné
stanoviskom k predloženému VZN.
MUDr. František Zitrický
Ocenil vytvorenie rehabilitačného strediska, ktoré vzniklo v zariadení pre seniorov.
Rehabilitácia priaznivo vplýva na zdravotný stav klientov zariadenia. Je na škodu, že
legislatíva neumožňuje využívať uvedené zariadenie aj pre seniorov z mesta, čo by mohlo byť
aj určitým ziskom pre zariadenie. Ceny za procedúry sú nastavené tak, aby to seniori veľmi
nepocítili. V ďalšom zaujal stanovisko k domácej opatrovateľskej službe. Je za rozširovanie
uvedenej služby, čo je na prospech seniorom a aj určitá zárobková činnosť pre obyvateľov.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na vystúpenie pána poslanca MUDr. Zitrického. Celá nová výstavba v zariadení pre
seniorov bola vybudovaná z prostriedkov európskej únie, z čoho vyplýva záväzok komu má
budova slúžiť. Z porady primátora vyplynula úloha, aby sa hľadali možnosti pre seniorov,
ktorí nie sú klientmi zariadenia, aby v obmedzenej miere mohli využívať taktiež uvedené
zariadenie. Celý proces rehabilitácie beží krátku dobu, zatiaľ sa testuje využívanie zo strany
klientov zariadenia.
Mesto má záujem, aby aj naďalej fungovala opatrovateľská služba v domácom prostredí čo
v najširšom rozsahu. Momentálne sú všetci žiadatelia uspokojení.

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 161 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.
2. U k l a d á
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu odboru sociálnych vecí, vydať predmetné VZN
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Michalovce.
Z: v texte
T: február 2014
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 9)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie a teda aj VZN tak ako bolo navrhnuté, bolo
schválené.

BOD č. 9
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE O PEŠEJ
ZÓNE V MESTE MICHALOVCE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby,ŽPaMR
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Mesto Michalovce pristupuje k zmene VZN o pešej zóne v meste Michalovce na základe
podnetov občanov a sťažností fyzických a právnických osôb podnikajúcich v pešej zóne
v oblasti obchodu a služieb. Na základe preverených skutočností bolo potrebné prehodnotiť
uvedené VZN. Zmeny sa týkajú hlavne článku 10 – o ambulantnom predaji a článku 11
o propagačnej a reklamnej činnosti. Znenie týchto dvoch článkov je úplne nové. Základnou
myšlienkou je regulovať a obmedziť nevhodné a neestetické predajné stánky ako aj
sortiment predávaných tovarov. Snahou mesta je ambulantný predaj umožniť iba v tej časti
pešej zóny, kde by čo najmenej rušivo ovplyvňoval predaj v okolitých stálych predajniach,
pričom ambulantný predaj je možný len užívaním technických zariadení zriadených mestom
a to za úhradu. Uvedeným VZN sa predlžuje schvaľovací proces, čím sa vytvára priestor na
dôsledne zváženie a zároveň na prehodnotenie každej jednej podanej žiadosti. Zároveň boli
upravené články 14 a 15. Pôvodný článok 15 bol premenovaný na čl. 14. Článok 14 bol
zrušený a jeho obsah prenesený do článku 15 pod bodom č.2. Článok 15 pokuty a sankcie je
novým článkom. Na základe pripomienok, ktoré prišli po zverejnení návrhu VZN, navrhujeme
upraviť text článok 3, odsek 3.4 „MsKS zabezpečuje a organizuje kultúrne a spoločenské
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akcie na tribúne, ozvučenie tribúny s pripojením na nízkonapäťovú sieť, mestský rozhlas,
správu a údržbu výlepných plôch.“ Ostatná časť článku by sa vypustila.

Rozprava:
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Pozitívne zhodnotil spracovanie predloženého VZN, kde sa vnáša určitý systémový poriadok
využitia pešej zóny. Vzniesol pripomienku k článku 6, bod 6.2.1 výrobu stavebných zmesí
zabezpečovať iba v priestoroch mimo pešej zóny odporúča doplniť „zvyšky je zakázané
vylievať do verejnej kanalizačnej siete. Pri rôznych rekonštrukciách dochádza k znečisteniu
verejnej kanalizácie. Je to ťažko kontrolovateľné, ale treba na to využiť príslušné orgány, aby
VZN bolo dodržiavané.
Ing. Anna Mrázová
Uvedená pripomienka bude zapracovaná do VZN.
MUDr. František Zitrický
Upozornil na to, že dochádza k znečisťovaniu kanalizácie ale aj verejnej zelene na námestí
vylievaním saponátovej vody. Doporučil, aby do VZN bol zakotvený aj zákaz vylievania
znečistenej vody od saponátov na verejnú zeleň.
Ing. Anna Mrázová
Reagovala na dotaz MUDr. Zitrického. Zákaz vylievania znečistenej vody do vegetačných
otvorov a zeleň je zakotvený v článku 7 bod 7.5.1..
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Viliam Zahorčák, primátor mesta dal hlasovať o návrhu pána poslanca Ing. Ďurovčíka,CSc. na
doplnenie článku 6 a to aby bod 6.2.1 bol doplnený o text ... a jej zvyšky je zakázané vylievať
do kanálových vpustov.
Hlasovanie o návrhu pána poslanca Ing. Ďurovčíka,CSc. o doplnenie bodu 6.2.1.
(hlasovanie č. 10)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 6.2.1 bol doplnený.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 162 o pešej zóne v meste
Michalovce.
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2. Ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejniť schválené
platné znenie VZN.
Z: v texte
T: február 2014
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 11)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie a teda aj VZN tak ako bolo navrhnuté, bolo
schválené. Ambulantný predaj v meste sa spriehľadni a skultúrni k spokojnosti
občanov.

BOD Č. 10
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.
Viliam Zahorčák, primátor mesta v úvode konštatoval, že rozpočet bol schválený na
decembrovom zastupiteľstve. Medzitým, ale došlo k zmenám, ktoré sú uvedené
v rozpočtovom opatrení č.1.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Predloženou zmenou rozpočtu dochádza k napojeniu nepoužitých finančných prostriedkov
z roku 2013 a k presunu finančných prostriedkov v rámci bežného rozpočtu na podporu
športu. Nepoužité fin. prostriedky z roku 2013, cez finančné operácie sa napájajú fin. zdroje
poskytnuté zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov európskej únie vo výške 811 156 €. Ide
o finančné prostriedky, ktoré je potrebné použiť už do konca marca 2014, resp. ich do
štátneho rozpočtu vrátiť, alebo je ich potrebné začať využívať v súlade so zmluvami, ktoré
boli podpísané s dodávateľmi. Jednotlivé vysvetlenia sú v dôvodovej správe.
Rozprava:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
K predkladanému rozpočtovému opatreniu je doložené aj kladné stanovisko finančnej
komisie.
Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážené mestské zastupiteľstvo!
Finančná komisia prerokovala na svojom zasadnutí predložené rozpočtové opatrenie č. 1.
Konštatovala to, čo tu už bolo povedané. Sú to veci, ktoré priniesol život. Finančné
prostriedky neboli vyčerpané buď z objektívnych dôvodov, alebo došli na účet MsÚ neskôr
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a neboli vyčerpané v roku 2013. Z toho dôvodu je časť prostriedkov prenesená do roku 2014.
Je to kontinuita projektov, ktoré začali v roku 2012 – 2013 a pokračujú aj v tomto roku.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 23 062 528 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 216 060 € na 21 342 580 €, zvýšenie o 126 520 €
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 1 989 495 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 4 238 409 € na 4 923 045 €, zvýšenie o 684 636 €
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 708 746 € na 2 519 902 € , zvýšenie
o 811 156 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 1 300 000 €.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 12)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD Č. 11
VYHODNOTENIE KULTÚRNO ‐ OSVETOVEJ ČINNOSTI MsKS MICHALOVCE ZA ROK 2013
A PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MSKS MICHALOVCE NA ROK 2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
V úvode primátor mesta konštatoval, že rok 2013 bol rokom, v ktorom dominovali
hlavne dve podujatia a to storočnica Gorazda Zvonického a v rámci projektu Terra incognita
aktivity, ktoré boli pod názvom Fest dupľa. Okrem toho bol bohatý program aj v iných
oblastiach. V predloženom pláne na rok 2014 by mali dominovať výročia „Sedmičky“,
o ktorých už verejnosť bola informovaná.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti sa zaoberá úlohami, poslaním MsKS a jeho
štruktúrou. Približuje podujatia a aktivity, ktoré MsKS organizovalo počas roka 2013. Tak ako
už spomínal pán primátor, rok 2013 sa niesol v znamení osláv storočnice G. Zvonického ale
i zapojenia sa Michaloviec do programu Terra incognita KSK v rámci EHMK Košice 2013 s Top
podujatím Fest dupľa.

13

V Pláne hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2014 sú zahrnuté úlohy stále, ktoré MsKS
bude organizovať v spolupráci s jednotlivými inštitúciami na území mesta a úlohy, ktoré bude
MsKS plniť podľa jednotlivých mesiacov.

Rozprava:
PhDr. Jana Cibereová
Predložená správa bola prerokovaná na zasadnutí komisie s pozitívnym stanoviskom. Na
základe toho, komisia odporúča materiál schváliť. Vyjadrila poďakovanie celému Mestskému
kultúrnemu stredisku Michalovce za činnosť v uplynulom roku. Správa je obšírna a svedčí
o tom , že MsKS vyvíja aktivity, ktoré občania Michaloviec vnímajú veľmi pozitívne.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážené kolegyne, kolegovia, pripájam sa k stanovisku kolegyne p. PhDr. Cibereovej. Vyjadril
osobné poďakovanie kolektívu MsKS za prácu, ktoré odviedlo za uplynulý rok. Váži si, že
dokáže MsKS spolupracovať aj s ostatnými kultúrnymi inštitúciami, ktoré na území mesta
pracujú, alebo ktoré sú v pôsobnosti kraja, mesta, alebo súkromných organizácií. Ocenil
spoluprácu predovšetkým so Zemplínskym múzeom a ZOS. Aj tu sa potvrdzuje, že pokiaľ je
kultúra riadená cez mestskú organizáciu, má svoje opodstatnenie a organizujú sa veci, ktoré
podporujú duchovný rozvoj celého regiónu. Výsledky, ktoré sa hodnotili osobitne kina
Centrum sú veľmi dobré, návštevnosť je vysoká. Občania si zvykli chodiť na filmové
predstavenia. Štandardné aktivity vychádzajú z potrieb obyvateľov mesta alebo kopírujú
historické udalosti, ktoré nás v tomto roku čakajú.
V ďalšom informoval mestské zastupiteľstvo, že aj Krajská organizácia cestovného ruchu
a Zemplínska oblastná cestovná organizácia prispeje finančne na činnosť niektorých aktivít,
ktoré sú spojené predovšetkým so 770. výročím prvej písomnej zmienky o meste Michalovce
a zemplínskych slávností.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštatoval, že mesto si veľmi cení spoluprácu aj s inými kultúrnymi inštitúciami. Spolupráca
je veľmi dobrá a ocenil aj to, že Zemplínska oblastná organizácia a vlastne aj krajská
organizácia cestného ruchu pamätá vo svojich projektoch na mesto a aj finančne podporí
aktivity mesta.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2013 a Plán hlavných
úloh MsKS Michalovce na rok 2014.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 13)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
BOD Č. 12
INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE A PRÍPRAVY PROJEKTOV ZO ZDROJOV EÚ
A DOTAČNÝCH POLITÍK
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie
a grantov.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Vážené mestské zastupiteľstvo, uvedený materiál je predkladaný na rokovanie mestského
zastupiteľstva v tomto čase každý rok. Správa je o realizácii projektov jednak so zdrojov
európskej únie a dotačných politík ministerstiev ako aj rôznych nadačných fondov. Správa
sleduje obdobie rokov 2007 – 2013. Za uvedené obdobie bolo vypracovaných 113 projektov,
z toho 61 projektov bolo úspešných. Úspešnosť projektov je cca 54 %. V správe sú
podrobnejšie popísané projekty, ktoré sa v súčasnosti realizujú a taktiež projekty, ktoré sú
podané a sú v stave hodnotiaceho procesu. V závere správy je informácia na čom odbor
momentálne pracuje.
Rozprava:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto reagovalo na výzvy v roku 2014. Programovacie obdobie rokov 2014 – 2020 je ešte
v príprave. Predpokladá sa, že výzvy z uvedeného balíka budú zverejnené v polovici apríla
2014. Mesto pozorne sleduje aké sú možnosti.

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 14)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD Č. 13
ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O NFP V RÁMCI ROP PRIORITNEJ OSI 3 –
POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV A INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO
RUCHU NA REALIZÁCIU PROJEKTU OBNOVENIE KULTÚRNEJ PAMIATKY „ZLATÝ BÝK“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie
a grantov.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Projektom Obnovenie kultúrnej pamiatky „Zlatý Býk“ sa mesto uchádzalo o nenávratný
finančný príspevok ešte v roku 2009. Projekt splnil všetky náležitosti a výzvy, napriek tomu
nebol úspešný, bola tam veľmi nízka alokácia fin. prostriedkov. Koncom roka 2013 bola
vypísaná výzva v rámci prioritnej osi posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu. Opäť sa uchádzame o nenávratne finančné prostriedky na
rekonštrukciu kultúrnej pamiatky. Obsahom projektu je rekonštrukcia interiérov
a exteriérov. Súčasťou žiadosti je aj vybavenie všetkých vnútorných priestorov. Jednou
z príloh žiadosti je aj Uznesenie MsZ, ktoré sa musí aktualizovať vzhľadom na nový kód výzvy
a výšku spolufinancovania. Požadovaný objem fin. prostriedkov je vo výške 1 167 666 €,
podiel spolufinancovania vo výške 5 % je 58 400 €.
Informáciu doplnil Viliam Záhorčák, že súčasťou uznesenia je aj úloha pre riaditeľku MsKS
v súvislosti s tým, že správcom objektu bude MsKS Michalovce a tým aj zamestnanec.
Správca prejde pod organizačnú štruktúru MsKS Michalovce.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I.
Ruší
uznesenie MsZ č. 383 zo dňa 27.10.2009
II.

Schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP‐3.1‐2013/01 ROP za účelom
realizácie projektu Obnovenie kultúrnej pamiatky "Zlatý Býk", ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
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c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 58 400 eur.
III.

Ukladá
riaditeľke MsKS upraviť v súlade so schváleným uznesením Organizačný poriadok
a rozpočet MsKS Michalovce.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS
T: apríl 2014

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 15)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14
SPRÁVA O STAVE VEREJNÉHO PORIADKU, ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE MICHALOVCE
A STAVE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce.
V úvode primátor mesta privítal na zasadnutí mestského zastupiteľstva pplk. JUDr.
Juraja Leška, riaditeľa OR PZ v Michalovciach a kpt. JUDr. Petra Valacha riaditeľa OO PZ
v Michalovciach, pretože súčasťou predkladanej správy je aj správa o stave kriminality na
území mesta Michalovce.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
V správe sú zhodnotené jednotlivé oblasti činnosti mestskej polície. Náčelník MsP
konštatoval, že situácia na úseku verejného poriadku je uspokojivá a zo strany MsP
zvládnutá. Počas roka nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti, ani k hromadnému narušeniu
verejného poriadku. V porovnaní s rokom 2012 je priestupkov menej o 812. Pokles zistených
priestupkov hodnotí ako pozitívny ukazovateľ a dôvodom sú prijaté opatrenia MSP v rokoch
2012 – 2013 na úseku verejného poriadku, životného prostredia a plynulosti a bezpečnosti
cestnej premávky. Najviac priestupkov bolo zistených na úseku dopravy. K zlepšeniu situácie
došlo na úseku držania psov v meste. Súčasťou správy je aj informácia o stave kriminality na
území mesta, ktorú spracoval odbor poriadkovej polície OR PZ.
Rozprava
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ocenil prácu mestskej polície, že aj vďaka preventívnym opatreniam sa darí niektoré
problémy v meste odstraňovať. Niektoré problémy, majú aj objektívne príčiny ako
nedostatok parkovacích plôch. To sa snaží mesto riešiť priebežne. Sú však problémy, ktoré
vznikajú z nedbanlivosti. Ocenil prácu policajného zboru, štátnej polície na území mesta, kde
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nie sú zaznamenané žiadne vážnejšie trestné činy. Nastal však nárast kriminality v súvislosti
s drogovou činnosťou.
Ing. Jaroslav Kapitan
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Ako občan mesta veľmi vnímam prácu mestskej polície a ako riaditeľ školy veľmi pozitívne
vnímam prácu na poli prevencie. Spolupráca s mestskou políciou je veľmi bohatá. Zo strany
polície sú časté návštevy školy ako organizovanie besied, alebo boli uskutočnené preventívne
prehliadky v spolupráci so štátnou políciou a psovodom. V poslednom období sa od
preventívnych prehliadok upustilo, čo je na škodu. Požiadal o informáciu náčelníka MsP, či sa
obnovia preventívne prehliadky na školách.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
Preventívne kontroly sa vykonávali pravidelne a mali aj svoj význam. Pri poslednej kontrole,
kde sa u študenta našli omamné látky bola vec zdokumentovaná, ale zo strany prokurátora
boli výhrady, že to bolo spracované MsP bez účasti štátnej polície. V aktivitách sa bude
pokračovať, ale iba v súčinnosti so štátnou políciou.
pplk. JUDr. Juraj Leško, riaditeľ OR PZ v Michalovciach
Vyjadril sa k predmetnej udalosti. Zo strany prokurátora boli výhrady
z hľadiska
trestnoprávneho. Dôkazy neboli akceptované na základe platného uznesenia a podľa
prokurátora boli získané nezákonným spôsobom. V aktivitách sa ale bude po dohode
s prokurátorom a MsP naďalej pokračovať, lebo majú minimálne preventívny charakter.
MUDr. František Zitrický
Poďakoval MsP Michalovce a štátnej polícií za prácu, ktorú vykonávajú na úseku ochrany
obyvateľstva a ich majetku. Ocenil rozdelenie mesta do viacerých obvodov medzi mestských
policajtov, ktorých je tým pádom aj vidno. Apeloval na MsP a štátnu políciu, aby nepoľavovali
v boji proti drogám, kde je vývoj alarmujúci. Je to vidno aj v zdravotných ambulanciách, kde
nie je problém stretnúť závislého pacienta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na vystúpenie MUDr. Zitrického. Konštatoval, že MsP môže zasahovať len
v spolupráci so štátnou políciou. Pán riaditeľ pplk. JUDr. Juraj Leško verejne deklaroval, že
aktivity zo strany štátnej polície budú pokračovať, hlavne čo sa týka prevencie.
p. Rudolf Klein
Každý rok, keď sa prerokováva správa o stave verejného poriadku rád sa poďakuje nielen
mestskej polícií ale aj štátnej polícií za dobre odvedenú prácu. Rozdelenie do obvodov
hodnotí pozitívne, mládež má určitý rešpekt. Požiadal prítomných zástupcov štátnej polície,
či by sa nedala obmedziť rýchlosť na Ul. Hollého, kde chodia vodiči neprimerane rýchlo čím
ohrozujú chodcov na prechode.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V meste Michalovce, je dopravná situácia v celku dobrá. Mesto má bezpečné cesty aj
križovatky vďaka kruhovým objazdom. Vďaka čomu sa nehodovosť v meste výrazne znížila.
Ďalšie technické opatrenia, ktoré sa robia ( spomaľovače) majú svoj efekt. Je ale pravdou, že

18

sú niektoré úseky, kde technické zábrany nie sú, zvádzajú niektorých vodičov k rýchlejšej
jazde. Na týchto úsekoch však dopravní policajti pomerne často merajú rýchlosť (Ul. Hollého,
Masarykova, Ul. močarianska).
pplk. JUDr. Juraj Leško, riaditeľ OR PZ v Michalovciach
Z hľadiska štátnej polície potvrdil, že mesto z hľadiska úseku dopravy je veľmi dobre
vyriešené. Vybudovanie kruhových križovatiek veľmi pomohlo z hľadiska bezpečnosti
a prejazdnosti celého mesta. Bolo to správne rozhodnutie zo strany mesta. Za minulý rok
bolo zistených o 541 dopravných priestupkov viac ako v roku 2012.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Aj v tomto roku sa pripravujú technické opatrenia, ktoré bezpečnosť na cestách ešte zvýšia.
Poďakoval okresnému aj obvodnému riaditeľstvu policajného zboru za spoluprácu, ktorá je
veľmi dobrá. Osvedčil sa aj kamerový systém, ktorý je využívaný aj štátnou políciou. Verí, že
v takomto duchu bude spolupráca pokračovať aj v budúcnosti.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície Michalovce a stave kriminality
na území mesta Michalovce za rok 2013.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 16)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15
INFORMÁCIA O VYHODNOTENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE O NAJVHODNEJŠÍ NÁVRH
NA UZAVRETIE ZMLUVY NA PREZENTÁCIU MESTA MICHALOVCE VYBUDOVANÍM
INFORMAČNO‐KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
V decembri 2013 mestské zastupiteľstvo vyhlásilo súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prezentáciu mesta Michalovce vybudovaním Informačno‐komunikačného
systému. Do súťaže sa prihlásili dve spoločnosti a to: spoločnosť ARDSYSTÉM, s.r.o. Žilina
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a NIKA PRESS s.r.o., Michalovce. Z prehľadu je zrejme, že spoločnosť NIKA PRESS s.r.o.
Michalovce ponúkla lepšie podmienky, ktoré sú vyjadrené aj finančne. Do konca augusta
2014 vybuduje tabuľový systém v meste. V priebehu 10‐tich rokov ich bude udržiavať vo
funkčnom stave. V rámci poskytnutia mediálneho priestoru organizovanie podujatí
a propagácie mesta je táto hodnota vyjadrená v tabuľke. Na základe týchto objektívnych
kritérií bola ako víťaz súťaže vyhlásená spoločnosť NIKA PRESS s.r.o., Michalovce.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informáciu o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prezentáciu mesta Michalovce vybudovaním Informačno‐komunikačného systému.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 17)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 16
NÁVRH NA DELEGOVANIE ZÁSTUPCU ZRIAĎOVATEĽA DO ŠKOLSKÝCH RÁD PRI
ZÁKLADNÝCH A MATERSKÝCH ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
MICHALOVCE V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č.596/2003 O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE
A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Mgr. Juliana Pregová, v zastúpení ved. odboru školstva,
kultúry a športu.
V úvode primátor mesta informoval, že rady škôl sa nemenia, len v dvoch radách pri
Materskej škole na Ul. Komenského 2 a Základnej škole na Ul. Komenského 1
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce dochádza k zmene zástupcu za MsÚ.
Z dôvodu úmrtia zamestnanca MsÚ Mgr. Pšenka sa uvoľnila pozícia člena rady. Návrh je, aby
túto pozíciu zastavala novoprijatá pracovníčka MsÚ odboru školstva Mgr. Lívia Kalaninová.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
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(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
delegovanie zástupcu zriaďovateľa Mgr. Líviu Kalaninovú do školských rád pri Základnej škole
na Ul. Komenského 1 a Materskej škole na Ul. Komenského 2 do konca volebného obdobia
školských rád na uvedených školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce v zmysle
zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 18)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 17
MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Do dnešného rokovania mestského zastupiteľstva predkladám majetkovoprávne záležitosti
v jednotlivých častiach.
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb na
Ul. obchodnej v Michalovciach
Súťaž bola opakovaná tretíkrát. Návrh na prijatie ponuky je vo výške: 235 000 €.
Hodnotiaca komisia doporučila návrh prijať.
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby súp. č. 6325 a pozemku
zastavaného touto stavbou
Prihlásili sa viacerí obyvatelia bytového domu. Ide o predaj drevárok. Jedná sa o predaj
dvoch garáži a 8 drevárok. Záujem je o predaj 2 garáži a 3 drevárky. Je avízo, že bude
záujem aj o zvyšné drevárky.
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na nároží Ulíc
Masarykova ‐ Švermova
Záujemcovia nedodali kompletné podklady. Návrh je zopakovať súťaž.
4. Schválenie formy a podmienok predaja pozemku C‐KN parcelné č. 1976/156 v k.ú.
Michalovce.
Jedná sa o pozemok na Ul. Timravy, v časti za areálom Suzuki a zástavbou rodinných
domov.
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov na Ul. partizánskej v Michalovciach,
odčlenených z pôvodnej parcely C‐KN parcelné číslo 1783/1 v k.ú. Stráňany.
Pozemky sú využívané ako predzáhradky. Je navrhnutá forma priameho predaja.
Schválenie formy a podmienok predaja časti pozemku C‐KN parcelné číslo 3036/1,
nachádzajúceho sa na Ul. M. Rázusa.
Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k objektu prevádzky vo vlastníctve p. Línera.
Je tiež navrhnutá forma priameho predaja.
Schválenie formy a podmienok predaja časti pozemku C‐KN parcelné číslo 1251/2,
nachádzajúceho sa na Ul. nad Laborcom.
Ide o zámer rozšíriť obchodnú prevádzku na Ul. Nad Laborcom – Labaš s.r.o.
Schválenie formy a podmienok predaja pozemku E‐KN parcelné č. 9586/1 v k.ú.
Michalovce na Ul. A. Kmeťa.
Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov C‐KN parcelné číslo 1730, 1731, 1736,
v k.ú. Stráňany. Ide o záhradkovú osadu IMRIČKY.
Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží.
Ide o jeden prípad, v minulosti nebol upravený právny vzťah medzi vlastníkom stavby
a vlastníkom pozemku na Ul. školskej.
Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.
Jedna sa o vyššie spomínané pozemky. Ku každému pozemku je spracovaná grafická
príloha.
Návrh na predĺženie účinnosti uznesení Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Uznesenia sa týkajú priemyselného parku. Uvedený bod navrhuje doplniť o číslo
geometrického plánu v zmysle požiadavky Katastrálneho odboru v zmysle ich najnovších
metodických usmernení.
Návrh na zrušenie uznesení Mestské zastupiteľstva v Michalovciach.
Jedná sa o uznesenia č. 189,204,266,309,288.

Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I./1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže, ako záverečné vyhodnotenie súťaže na odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce – novovytvorených pozemkov C‐KN p.č.
1121/25 o výmere 1447 m2, č. 1121/26 o výmere 374 m2, č. 1121/27 o výmere 17 m2, č.
1121/28 o výmere 163 m2, č. 1121/29 o výmere 138 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810‐34/2013, zo dňa 9. 8. 2013, a stavieb súpisné
číslo 3576 a 3577, postavených na novovytvorených parcelách C‐KN č. 1121/28, č. 1121/29,
č. 1121/30 a 1121/31 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č.
14328810‐34/2013, zo dňa 9. 8. 2013 a ich predaj pre víťaza obchodnej verejnej súťaže, ktorý
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ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 235 000 €, spoločnosť HM REAL INVEST
s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce.

Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu I./1.
(hlasovanie č. 19)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ 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, ako záverečné vyhodnotenie súťaže na odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja): hospodársky objekt
súpisné číslo 6325 na parcele C‐KN č. 1093 a pozemok parcela C‐KN č. 1093, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810‐24/2012, zo dňa 25. 4. 2012 a ich predaj pre víťaza
obchodnej verejnej súťaže, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 9 628,73
€, RNDr. Martu Semačovú, trvale bytom Nám. osloboditeľov č. 11, vo výške spoluvlastníckeho
podielu 817/13000, Ing. Milana Paulinu, vo výške spoluvlastníckeho podielu 4049/13000,
RNDr. Maroša Smetanu, vo výške spoluvlastníckeho podielu 817/13000
a Alenu
Vankovičovú, vo výške spoluvlastníckeho podielu 3232/13000, všetci trvale bytom Nám.
osloboditeľov č. 13, Michalovce.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu I./2.
(hlasovanie č. 20)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ 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
spôsob prevodu pozemku C‐KN parcelné číslo 1976/156, zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 35 m2, ktorý je vedený na LV č. 5157 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

23












právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby 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 200 € 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 200 €,
ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
200 € sa mu nevracia,
rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer 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 o uznesení k bodu I./3.
(hlasovanie č. 21)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ 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
Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov, C‐KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2,
1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7 o výmere 12
m2, 1783/8 o výmere 29 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11
o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, priamym predajom za
nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky C‐KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2, 1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5
o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7 o výmere 12 m2, 1783/8 o výmere 29
m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2,
1783/12 o výmere 23 m2,
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 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 10,25 €/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 novovytvorených pozemkoch C‐KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2,
1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7
o výmere 12 m2, 1783/8 o výmere 29 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere
17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, na dobu
neurčitú
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
 prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
 cenovú ponuku podávať samostatne na jednotlivé parcely,
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemky p. C‐KN č. 1783/3 o výmere 13 m2, 1783/4 o výmere 9
m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2, 1783/7 o výmere 12 m2, 1783/8
o výmere 29 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 o výmere
7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, priamym predajom.
Hlasovanie o uznesení k bodu I./4.
(hlasovanie č. 22)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ 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
spôsob prevodu novovytvorených pozemkov, C‐KN, parcelné číslo 3036/108 o výmere 21 m2,
3036/109 o výmere 17 m2 a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemkov označených ako diely č. 1,
6 a 7 o celkovej výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú k pozemku C‐KN parcelné číslo 3036/62,
v k.ú. Michalovce, určených Geometrickým plánom č. 36582972‐234/2009, zo dňa 13. 4.
2010, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky C‐KN, parcelné číslo 3036/108 o výmere 21 m2, 3036/109 o výmere 17 m2
a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemky označené ako diely č. 1, 6 a 7 o celkovej
výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú k pozemku C‐KN parcelné číslo 3036/62,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 6 899,62 €,
 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 novovytvorených pozemkoch C‐KN, parcelné číslo 3036/108 o výmere 21
m2, 3036/109 o výmere 17 m2 a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemkoch označených
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ako diely č. 1, 6 a 7 o celkovej výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú k pozemku C‐KN
parcelné číslo 3036/62, 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 novovytvorené pozemky C‐KN, parcelné číslo 3036/108
o výmere 21 m2, 3036/109 o výmere 17 m2 a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemky
označené ako diely č. 1, 6 a 7 o celkovej výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú k pozemku
C‐KN parcelné číslo 3036/62 priamym predajom.
Hlasovanie o uznesení k bodu I./5.
(hlasovanie č. 23)
za: 18 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ 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
spôsob prevodu novovytvoreného pozemku, C‐KN parcelné číslo 1251/4 o výmere 356 m2,
v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 4/2014, zo dňa
15. 1. 2014, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN, parcelné číslo 1251/4 o výmere 356 m2,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku 17,09 €/m2, t.j. za celu výmeru 356 m2 spolu 6 084,04 €,
 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 novovytvorenom pozemku C‐KN, parcelné číslo 1251/4 o výmere 356 m2,
v k.ú. Stráňany, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo zrušiť
zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 1251/4 priamym predajom.
Hlasovanie o uznesení k bodu I./6.
(hlasovanie č. 24)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
spôsob prevodu novovytvoreného pozemku, C‐KN parcelné číslo 5314/3 o výmere 592 m2,
v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐3/2014, zo dňa
3. 2. 2014, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
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 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 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 1 000 € 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 1 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer 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 o uznesení k bodu I./7.
(hlasovanie č. 25)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
odpredaj pozemkov C‐KN, parcelné číslo 1730, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2,
1731, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1417 m2, 1736, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 253 m2, ktoré sú vedené na LV 5157 v k.ú. Stráňany pre Základnú organizáciu
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Slovenského zväzu záhradkárov 34‐81 IMRIČKY, za cenu zodpovedajúcu cene v zmysle
znaleckého posudku č. 18/2012, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zachovania
pôvodných zámerov pri zriaďovaní záhradkových osád, t.j. organizovanie, zabezpečovanie a
rozvíjanie záhradkárskej činnosti, uspokojovanie záujmov a potrieb členov a vytvárania
podmienok na aktívny odpočinok, ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a jeho
využitie najmä za účelom pestovania ovocia, zeleniny, viniča, kvetín a ďalších rastlín.

Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu I./8.
(hlasovanie č. 26)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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. školskej, p. C‐KN č. 1335/40, vo výmere 21 m2, v k.ú.
Stráňany, pre Radovana Behajlu, bytom Ul. školská 1418/3, Michalovce, za cenu
3,3193 €/m2.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu I./9.
(hlasovanie č. 27)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené
Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok E‐KN, parcelné číslo 8193, o výmere 1103 m2, orná pôda,
 pozemok E‐KN p.č. 8194/2, o výmere 969 m2, orná pôda,
 pozemok C‐KN p.č. 3036/1, o výmere 29 918 m2, ostatné plochy, do výmery
250 m2,
 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené
Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok E‐KN p.č. 6390/2 o výmere 109 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 6389/1, orná pôda o výmere 24271 m2,
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 v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené Správou
katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok C‐KN, 1251/2, zastavaná plocha o výmere 5 119 m2, do výmery 400 m2,
 pozemok C‐KN, parcelné číslo 1335/38, zastavané plochy a nádvoria o výmere 668
m2,
 pozemok C‐KN, parcelné číslo 768/5, záhrady o výmere 278 m2,
 pozemok C‐KN, parcelné číslo 768/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 621
m2, do výmery 100 m2,
 pozemok C‐KN, parcelné číslo 820/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 141
m2, do výmery 50 m2.

Hlasovanie o uznesení k bodu I./10.
(hlasovanie č. 28)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
Doplnenie uznesenia MsZ č. 266, zo dňa 23. 4. 2013 o:
“Geometrický plán číslo 14328810‐61/2013, zo dňa 18. 9. 2013, určuje a vymedzuje
zamieňané pozemky vo vlastníctve Mesta Michalovce:
 novovytvorený pozemok p. C‐KN č. 879/4, ostatné plochy o výmere 121 m2,
 pozemok p. C‐KN č. 881, ostatné plochy o výmere 894 m2.“

Hlasovanie o uznesení k bodu I./11.
(hlasovanie č. 29)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod I./11. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
predlžuje
 účinnosť uznesenia číslo 216, zo dňa 23. 11. 2004, bodu II/2, do 31. 12. 2016,
 účinnosť uznesenia číslo 52, zo dňa 24. 04. 2007, bodu I/1, do 31. 12. 2016.
Hlasovanie o uznesení k bodu II.
(hlasovanie č. 30)
za: 20proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
ruší uznesenia MsZ
 číslo 324, zo dňa 22.10.2013, v časti I/2, prvá odrážka,
 číslo 189 zo dňa 4.9.2012, bodov I/6, 7 a 8,
 číslo 204, zo dňa 23.10.2012, bod I/4,
 číslo 266, zo dňa 23.4.2013, bodu I/10,
 číslo 309, zo dňa 3.9.2013, bodu I/15,
 číslo 288, zo dňa 18.6.2013, bodu 2/2.1.

Hlasovanie o uznesení k bodu III.
(hlasovanie č. 31)
za: 20proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod III. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu IV.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1, 2,8, 9.
Hlasovanie o uznesení k bodu IV.
(hlasovanie č. 32)
za: 20proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod IV. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 18
PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie.
MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie pre prenájom majetku
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladám na prerokovanie výsledky z rokovania troch komisií na prenájom majetku zo dňa
11. 12. 2013, 15. 1. 2014 a 12. 2. 2014. Časť materiálu bola rozdaná pred samotným
rokovaním mestského zastupiteľstva. V štruktúre jednotlivých zasadnutí sú uvedené výsledky
žiadostí o prenájom nebytových priestorov, ktoré sú v kompetencií komisie, obchodné
verejné súťaže, prenájmy pozemkov, záverečné vyhodnotenie súťaží na cenové ponuky,
analýzy neobsadených nebytových priestorov a rôzne aktuálne záležitosti, ktoré prerokovala
komisia.
Do uznesenia MsZ komisia prerokovala vecné bremena, tak ako sú zapísané v návrhu na
uznesenie. Komisia ich odporúča schváliť.
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Rozprava
Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Máme pred sebou materiál, ktorý hovorí o činnosti komisie a dianí v meste. Upriamil
pozornosť na aktivity, a to na oblasť, kde sú zahrnuté výpovede niektorých nájomníkov
v súvislosti so sledovaním nesplatených pohľadávok vo vzťahu k mestu Michalovce. Svedčí to
o dobrej ekonomickej snahe sledovať vývoj pohľadávok a tým pádom aj strážiť finančné
prostriedky mesta. Pozitívne vníma aj snahu mesta podporovať podnikateľské subjekty ako
napr. rekonštrukcia tržnice, kde sa vytvára priestor na to, aby sme v krátkej dobe jednu zo
škaredých stavieb mesta premenili aj vďaka podnikateľským subjektom na budovu
podnikania.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto má záujem na tom, aby aj podnikatelia pocítili priazeň mesta, robí sa to celým radom
spôsobov. Okrem iného aj tým, že umožňujeme podnikateľským subjektom investovať do
majetku mesta. Mesto to chce a bude robiť, pomáha to podnikateľským subjektom
a zveľaďuje sa majetok mesta.
MUDr. Benjamín Bančej
Poďakoval za pozorné preštudovanie materiálov a vecí, ktoré súvisia s prácou komisie
v oblasti snahy, aby aj zálohové platby týkajúce sa nielen za prenájom ale aj za média, ktoré
komisia prerokovala za prítomnosti správcov jednotlivých subjektov sa analyzujú. Akonáhle
dochádza k problematickým platbám mesto sa snaží okamžite reagovať. Pokiaľ podnikateľský
subjekt vyrovná svoje záväzky, komisia stiahne výpoveď z nájomnej zmluvy. Zhodnocovanie
majetku, platobná disciplína a práca komisie prispieva, aby neboli veľké nedoplatky.
Neodstraňuje to však všetky riziká. Mesto vychádza podnikateľským subjektom v ústrety aj
splátkovým kalendárom.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie o uznesení k bodu 1.
(hlasovanie č. 33)
za: 19proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod 1. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Vysokej škole zdravotníctva a soc. práce svätej Alžbety, Palackého 1, Bratislava, zámer
zhodnotiť nebytové priestory v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach v zmysle
predloženej projektovej a rozpočtovej dokumentácie a uznanie nákladov do výšky 19 992,38
€ vrátane DPH, ako nákladov z hľadiska Mesta, potrebných pre zhodnotenie prenajatého
majetku nad rámec bežných úprav a zmien potrebných pre sprevádzkovanie nebytových
priestorov a prispôsobenie pre stanovené účely, pri dodržaní celého rozsahu zhodnotenia.
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.1.
(hlasovanie č. 34)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava, investorovi a budúcemu
vlastníkovi plynovej prípojky jej uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na správe katastra
ako pozemky C‐KN p.č. 3828 a 3829, v k.ú. Michalovce, (o celkovej výmere cca 167 m2, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej stavby Rekonštrukcia a prístavba objektu Okresného súdu Michalovce
s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (chodník)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky bude chodník uvedený do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.2.
(hlasovanie č. 35)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
Valérii Palejovej, bytom Ul. M. R .Štefánika 32, Michalovce, investorovi a budúcemu
vlastníkovi kanalizačnej prípojky jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 1838/1, v k.ú.
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Michalovce (v celkovej dĺžke cca 5 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „Rodinný
dom“ na parcele č. 1838/372 s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) 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 v mieste prekopávky.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.3.
(hlasovanie č. 36)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava, investorovi a vlastníkovi
plynovej prípojky jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 1000/2 v k.ú. Topoľany so
záberom 7 m2, vrátane ochranného pásma 1 meter na obe strany od osi vedenia,
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 pripojovacieho plynovodu rodinného domu stojaceho na pozemku C‐KN
parcelné číslo 344/1 v k.ú. Topoľany s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) 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 v mieste prekopávky.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.4.
(hlasovanie č. 37)
za: 18 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
spoločnosti HEON s.r.o., Nám. osloboditeľov 1/940, Michalovce investorovi a budúcemu
vlastníkovi VN prípojky, jej uloženie na pozemkoch Mesta, vedených Okresným úradom v
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Michalovciach, katastrálnym odborom, v katastri nehnuteľnosti ako pozemky E‐KN p.č.
9526, 2643, 2642 a 2639 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 67,70 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101, 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 plánovanej „Rekonštrukcie tržnice – Michalovce“, Ul.
obchodná, Michalovce, p.č. 1080/3, k.ú. Michalovce s tým, že všetky plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) 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 celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.5.
(hlasovanie č. 38)
za: 16 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
spoločnosti JMH INVEST, s.r.o. Michalovce, Nám. osloboditeľov 1, Michalovce, investorovi
a budúcemu vlastníkovi, plynovej prípojky, jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom
Okresným úradom v Michalovciach, katastrálnym odborom, v katastri nehnuteľnosti ako
pozemok C‐KN p.č. 995 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 1,4 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101, 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 plánovanej stavby „MIRÓN – Polyfunkčná budova“, ktorá ma byť
umiestnená na pozemku C‐KN, p.č. 993/1, k.ú. Michalovce s tým, že všetky plochy na ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (oplotenie) 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 celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.

Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.6.
(hlasovanie č. 39)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod 2.6. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spoločnosti BONPRI s.r.o., Letná 245/15, Stropkov a Ing. Štefanovi Peštovi PŠP, Vajanského č.
1, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod,
plynovod, verejné osvetlenie), ich uloženie na pozemkoch Mesta, vedených Okresným
úradom v Michalovciach, katastrálnym odborom, v katastri nehnuteľnosti ako pozemok E‐KN
v k.ú. Michalovce, p.č. 2575/2, pozemky C‐KN p.č. 1246/2 a 1245/2, v k.ú. Michalovce (v
celkovej dĺžke cca 293 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101, 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 plánovanej stavby
„Michalovce – rodinné domy pri štadióne“, ktoré majú byť umiestnené na pozemku C‐KN, p.č.
1247/1, k.ú. Michalovce s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) 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 celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 18 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.7.
(hlasovanie č. 40)
za: 18 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod 2.7. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spoločnosti ERFOLG s.r.o, Hlavná 686/114, Kráľovský Chlmec, investorovi a budúcemu
vlastníkovi plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ich uloženie na pozemkoch Mesta,
vedených Okresným úradom v Michalovciach, katastrálnym odborom, v katastri
nehnuteľnosti ako pozemky E‐KN p.č. 7351/2 a 9381/1 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca
35,90 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101, 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 plánovanej stavby „ERFOLG ŠPEDÍCIA,
Michalovce, Močarianska ulica“, ktorá ma byť umiestnená na pozemkoch C‐KN, p.č. 5479/7 a
5479/10, k.ú. Michalovce s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (miestna komunikácia, chodník) 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 celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 18 poslancov
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Hlasovanie o uznesení k bodu 2.8.
(hlasovanie č. 41)
za: 17 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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
uzatvorenie zmluvy, ktorou Mesto zriadi v prospech spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Mlynské
Nivy 44/B, Bratislava ,vecné bremeno pre uloženie distribučného plynovodu na pozemkoch C‐
KN, p.č. 3145/1, k.ú. Michalovce v rozsahu, ktorý bude určený vyznačením na geometrickom
pláne vypracovanom za týmto účelom.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.9.
(hlasovanie č. 42)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod 2.9. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov 2.1‐2.9 návrhu
uznesenia.
Hlasovanie o uznesení k bodu 3.
(hlasovanie č. 43)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod 3. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 19
NÁVRH NA UDELENIE TITULU ČIN ROKA 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto Michalovce raz ročne udeľuje titul Čin roka jedincovi alebo kolektívu, ktorý
v predchádzajúcom roku dosiahol mimoriadny výsledok v oblasti športu, kultúry,
architektúry, humanizmu, školstva, pedagogiky a zdravotníctva. Aj v tomto roku prišli viaceré
návrhy na udelenie titulu Čin roka. Rokovali o tom príslušné komisie mestského
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zastupiteľstva, mestská rada a na základe
roka tak ako je uvedený v materiáli:
Ing. Mikulášovi Čollákovi
PaedDr. Jane Kadilákovej
Mgr. Kataríne Karasovej
Ladislavovi Lechanovi st.
Františkovi Lukáčovi
Kristiánovi Onderovi
Mgr. Lenke Paľovej
Slavomírovi Pradovi
Mgr. Márii Schumerovej
Anette Vargovej
kolektívom
družstvo žien HK Iuventa Michalovce
DSZ Pro Musica Michalovce

ich návrhov predkladáme návrh na udelenie činu
oblasť pedagogiky
oblasť kultúry
oblasť humanity
oblasť športu
oblasť športu
oblasť kultúry
oblasť školstva
oblasť športu
oblasť školstva
oblasť pedagogiky

oblasť športu
oblasť kultúry

Rozprava
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol HIRJAK v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
udeľuje
titul Čin roka 2013
jednotlivcom
Ing. Mikulášovi Čollákovi
PaedDr. Jane Kadilákovej
Mgr. Kataríne Karasovej
Ladislavovi Lechanovi st.
Františkovi Lukáčovi
Kristiánovi Onderovi
Mgr. Lenke Paľovej
Slavomírovi Pradovi
Mgr. Márii Schumerovej
Anette Vargovej
kolektívom
družstvo žien HK Iuventa Michalovce
DSZ Pro Musica Michalovce

oblasť pedagogiky
oblasť kultúry
oblasť humanity
oblasť športu
oblasť športu
oblasť kultúry
oblasť školstva
oblasť športu
oblasť školstva
oblasť pedagogiky
oblasť športu
oblasť kultúry
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Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 44)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. Ocenenia budú
odovzdané 21. 3. 2014. Na uvedené podujatie primátor mesta všetkých srdečne pozval.

BOD č. 20
INTERPELÁCIE
p. Rudolf KLEIN
Žiadam týmto Mestský úrad Michalovce o úpravu ciest a chodníkov vo volebnom
obvode č. V. – STRÁŇANY a to i napriek tomu, že bola MsZ Michalovce schválená
rekonštrukcia Sídliska JUH, ktorá začala v roku 2013 a má pokračovať aj v roku 2014.
Plne si uvedomujem náročnosť vyššie spomínanej rekonštrukcie Sídliska Juh, najmä čo sa
týka finančnej stránky (nákladovosti), ale je nutné, aby hneď v jarnom období roku 2014 boli
prevedené výspravky v obvode č. V po zime hlavne na Ul. lipovej – cesta (MK). Taktiež je
nutné opraviť :
‐ chodník v celej jeho dĺžke, t.z. od Ul. partizánskej (od starej cesty na ZŠ) smerom
k výpadovke
‐ chodník na Ul. topoľovej – ľavá strana
‐ chodník na Ul. širokej – ľavá strana
‐ chodník na Ul. Vila Reál – ľavá strana
‐ cesta – Ul. školská cca 100 m.
Vo volebnom obvode č. V. Stráňany by bolo toho oveľa viac, no vzhľadom k tomu, že v meste
Michalovce je veľa poškodených ciest a chodníkov, obmedzili sme sa len na to najnutnejšie
a z hľadiska prevádzky motorových vozidiel najpotrebnejšie.
Verím, že z uvedenej požiadavky sa aspoň časť bude môcť zrealizovať.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na vystúpenie pán poslanca Kleina. Mesto si je vedomé, že niektoré cesty
a chodníky sú v zlom stave. Keď to poveternostné podmienky dovolia budú tak ako každý
rok robené opravy výtlkov po zime. Mesto ráta aj s tým, že na výspravky dostane aj externé
finančné prostriedky. Mesto sa bude uchádza aj o túto možnosť.
V tej časti mesta, na ktorú bolo poukázané sa bude realizovať oprava chodníkov konkrétne aj
na Ul. lipovej v tomto roku.
PhDr. Zlatuša Popaďáková
1. Lavičky a pieskovisko na Kyjevskej ulici č. 6 sa minuli účinku. Neslúžia tým, pre ktorých
boli určené. Združujú sa tam asociáli, znečisťujú okolie pieskoviska, vykonávajú tam
potrebu, rozbíjajú fľaše, rušia nočný kľud, sú vulgárni pri ich upozornení. Z uvedeného
dôvodu preto mamičky, žiadajú TaZS mesta Michalovce ( v prílohe petícia občanov
Kyjevskej ulice č. 6) :
‐ o odstránenie týchto lavičiek a žiadajú ich umiestniť pozdĺž plota ZŠ (mamičky sedia
na múriku plota ZŠ)
‐ o umiestnenie 1 odpadkového koša
‐ obnoviť značku „Zákaz venčenia psov“ – pôvodná značka je presprejovaná.
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2. Chodník popri základnej škole smerom k materskej škole na Leningradskej ulici je
značne znečistený exkrementami. Občania žiadajú mestských policajtov, aby boli
dôraznejší pri uplatňovaní sankcií pri nedodržaní VZN o venčení psov občanmi.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V dnešnom materiáli, ktorý bol predložený náčelníkom MsP, bolo konštatované, že sa
situácia v rámci mesta zlepšila. Ako vidno z predloženej interpelácie, v tejto časti mesta
k zlepšeniu nedošlo. Požiadal náčelníka MsP, aby sa mestskí policajti špecializovali na
uvedenú časť mesta.
Na odstránenie lavičiek, sa ale mesto stretáva s rôznymi názormi.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Pokiaľ bude požiadavka podporená nadpolovičnou väčšinou obyvateľov, nebude problém
lavičky premiestniť.

BOD č. 21 RÔZNE
Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Zaregistroval som aktivitu, že spoločnosť Chemkostav a.s. Michalovce, ako víťaz zo
Slovenska súperí o získanie titulu Európsky verejný šampión v kategórii Zamestnávateľ roka
a súťaží o postup do finálového kola v rámci prestížnej medzinárodnej súťaže podnikateľov
European Business Awards (EBA) 2013/2014. Široká verejnosť môže podporiť Chemkostav
a.s. Michalovce hlasovaním na ich webovej stránke:
www.chemkostav.eu/ospolocnosti/infocentrum/ocenenia.html.

Každý hlas môže byť dôležitý. Na stránke treba uviesť mailovú adresu a potvrdiť email, ktorý
príde do schránky. Tým občania pomôžu spoločnosti Chemkostav, ale aj propagácii mesta
Michalovce.
PhDr. Zlatuša Popaďáková
Ako predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu prosí kolegov, aby dodržali termín
31. 3. 2014 na odovzdanie majetkových priznaní. Každý poslanec mal doručené tlačivá a na
zadnej strane je uvedené ako ich má odovzdať ( v zalepenej obálke, uviesť predseda KOVZ
a do ľavého rohu uviesť „neotvárať“).
p. Rudolf Klein
Občania sa často pýtajú prečo je osvetlený nový cintorín. Využíva tuto príležitosť, aby
oboznámil obyvateľom mesta, že je to účelové na ochranu majetku mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na dotaz prednesený p. Kleinom zástupcovia mesta odpovedali aj prostredníctvom médií.
Musí sa svietiť, aby sa zabránilo poškodzovaniu majetku mesta. Za tým účelom tam boli
inštalované aj kamery.
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V ďalšom primátor mesta oboznámil prítomných s kultúrnymi podujatiami na najbližšie
obdobie:
21. 3. 2014 Odovzdávanie ocenení Čin roka 2013
26. 3. 2014 V MsKS sa uskutoční odovzdávanie cien „Najlepší učiteľ kraja“
28. 3. 2014 Oslavy Dňa učiteľov
29. 4. 2014 Zasadnutie mestského zastupiteľstva
Na záver zaželal všetkým prítomným a občanom mesta Michalovce príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov.

Bod č. 22 Záver
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ukončil XX. Zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. MUDr. Tibor Prunyi
2. MUDr. František Zitrický

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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