MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 69

K bodu: MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2016
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za
I. polrok 2016 na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.

Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 70

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2016
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2016 na najbližšie
rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 71

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE ZA I. POLROK 2016
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2016 na najbližšie rokovanie
MsZ v Michalovciach.
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 72

K bodu: NÁVRH PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2016 - 2025
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť zámer spracovania PHSR na roky 2016 - 2025 na rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: primátor mesta
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 73

K bodu: INVESTÍCIA SPOLOČNOSTI FIN.M.O.S., A.S. SO SÍDLOM PEKNÁ CESTA
Č. 19, 831 05 BRATISLAVA, IČO 35 925 094 V RÁMCI PROJEKTU
„KOMPLEXNÉ RIEŠENIE MODERNIZÁCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA
V MESTE MICHALOVCE – V. ETAPA“

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR predložiť materiál Investícia spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.
so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO 35 925 094 v rámci projektu „ Komplexné
riešenie modernizácie verejného osvetlenia v meste Michalovce – V. etapa“ na rokovanie
MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. A. Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 74

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach

I. Ukladá:
Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. schváliť odmietnutie ponuky 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 predložený návrh zmluvy Ing. Jána Basandu,
Ul. zajačia 18, 040 01 Košice, neprijať s tým, že súťaž sa zopakuje za schválených
podmienok.
2. schváliť, v súlade s podmienkami súťaže, za víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
časti nehnuteľnosti, tvoriacich predmet predaja, a to na:
− stavbu autoservis Močarianska, súp. č. 1457, postavenú na parcele C-KN p.č. 4950,
− stavbu bez súpisného čísla - vrátnica, postavenú na parcele C-KN p.č. 4951,
− stavbu bez súpisného čísla, postavenú na parcele C-KN p.č. 4952,
− pozemok C-KN p.č. 4950, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 609 m2,
− pozemok C-KN p.č. 4951, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 26 m2,
− pozemok C-KN p.č. 4952, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 45 m2,
− novovytvorený pozemok C-KN p.č. 4955/1, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 2552 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku C-KN
p.č. 4955/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 8273 m2, na základe
určenia Geometrického plánu č. 14328810-35/2016, zo dňa 20.7.2016,
spoločnosť GLOBCAR, s.r.o., Bystrická 65/2076, 040 11 Košice – Pereš, ktorá ponúkla za
predmet predaja kúpnu cenu vo výške 127 250 €.
3. schváliť, v súlade s podmienkami súťaže, za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného
pozemku C-KN, p.č. 3732/6, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1298 m2, k.ú.
Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 36582972-58/2016, zo dňa

18.4.2016, spoločnosť GAMA PM, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 59/31, 071 01
Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 35 046 €.
4. schváliť, v súlade s podmienkami súťaže, za víťaza súťaže na odpredaj novourčeného
pozemku C-KN, p.č. 2859/6, druh pozemku zastavané plochy, výmera 602 m2, k.ú.
Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-26/2016, zo dňa
11.7.2016, živnostníka Miroslava Hanika, IČO 435493065, sídlo Nižná Rybnica 156, 073 01
Sobrance, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 66 220 €.
5. schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN
p.č. 682/76 o výmere 21 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku
682/72 o výmere 144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28.9.2012, Ing.
Janu Bocanovú, Ul. J. Hollého 71, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja
kúpnu cenu spolu vo výške 610 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
6. schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN
p.č. 682/77 o výmere 23 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku
682/72 o výmere 144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28.9.2012, Jána
Kriváka, Ul. J. Hollého 74, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu
cenu spolu vo výške 641 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
7. schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN
p.č. 682/81 o výmere 21 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku
682/72 o výmere 144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28.9.2012,
Petra Čižmára, Ul. J. Hollého 81, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja
kúpnu cenu spolu vo výške 610 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
8. schváliť odpredaj novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1245/14, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 5 m², k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe
určenia Geometrického plánu č. 400145.062/2011, zo dňa 7.4.2013, odčlenením
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1245/2 v k.ú. Michalovce, za cenu 23,19 €/m2, pre
Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.
9. schváliť odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 1246/3, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, výmera 350 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce,
okres Michalovce, za cenu 23,35 €/m2, pre Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta
100/11, Bratislava.
10. schváliť odpredaj pozemku registra E-KN, p.č. 9552/3, druh pozemku ostatné plochy,
výmera 86 m2, k.ú. Stráňany, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce,
okres Michalovce, za cenu 11,07 €/m2, pre Máriu Bumberovú, Komenského 24,
Michalovce.
11. schváliť odkúpenie pozemkov registra E-KN:
− p.č. 3032, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 608 m2,
− p.č. 3033, druh pozemku záhrady, výmera 139 m2,
− p.č. 3034, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 144 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 5716,
k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, od:
− Kováčovej Lýdie, rod. Kováčovej, Lydické nám. 898/14, Košice – Dargovských Hrdinov,

vo výške spoluvlastníckeho podielu 48/144 z celku,
− Straku Františka, Okružná 1312/15, Michalovce, vo výške spoluvlastníckeho podielu
48/288 z celku,
− Rabatinovej Evy, rod. Livákovej, Odbojárov 13, Michalovce, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 48/144 z celku,
− Patakyovej Evy, rod. Strakovej, Odbojárov 2561/11, Michalovce, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 48/288 z celku, za jednotkovú cenu pozemku 18 €/m2,
za jednotkovú cenu pozemkov 5 €/m2.
12. schváliť spôsob prevodu novovytvorených pozemkov E-KN p.č. 5338/6, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 137 m2 a p.č. 5338/7, druh pozemku zastavané plochy, výmera
79 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-16/2016,
zo dňa 20.5.2016, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky E-KN p.č. 5338/6, druh pozemku zastavané plochy, výmera 137 m2 a p.č.
5338/7, druh pozemku zastavané plochy, výmera 79 m2, k.ú. Michalovce
− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 10,19 €/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 E-KN p.č. 5338/6, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 137 m2 a p.č. 5338/7, druh pozemku zastavané plochy, výmera 79 m2,
k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-16/2016, na
dobu neurčitú,
− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
− prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorené pozemky E-KN p.č. 5338/6, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 137 m2 a p.č. 5338/7, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 79 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č.
14328810-16/2016, priamym predajom.
13. schváliť spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 820/30, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 292 m2, p.č. 820/31, druh pozemku zastavané plochy, výmera
196 m2 a p.č. 820/32, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810-21/2016, zo dňa 25.5.2016, priamym
predajom za nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky p.č. 820/1 a p.č. 1806/2, odčlenené novovytvorené pozemky C-KN p.č.
820/30, druh pozemku zastavané plochy, výmera 292 m2, p.č. 820/31, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 196 m2 a p.č. 820/32, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 70 m2, k.ú. Stráňany
− uchádzači môžu zasielať cenové ponuky i na jednotlivé novovzniknuté pozemky, ak
dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude prístupná bez
akýchkoľvek obmedzení,

− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 12,18 €/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 p.č. 820/30, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 292 m2, p.č. 820/31, druh pozemku zastavané plochy, výmera 196 m2
a p.č. 820/32, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, k.ú. Stráňany, ktoré
vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-21/2016, na dobu neurčitú,
− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
− prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorené pozemky C-KN p.č. 820/30, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 292 m2, p.č. 820/31, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 196 m2 a p.č. 820/32, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, k.ú.
Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-21/2016, priamym
predajom.
14. schváliť spôsob prevodu nehnuteľností – pozemkov registra C-KN, p.č. 1568/3, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 410 m2, p.č. 1568/194, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 511 m2, p.č. 1568/195, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 66 m2, stavby súpisné číslo 1471, druh stavby budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby materská škola, ktorá je postavená na
pozemku C-KN, p.č. 1568/194, stavby bez súpisného čísla, druh stavby budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby kotolňa, ktorá je postavená na pozemku
C-KN, p.č. 1568/195, k.ú. Stráňany, vedených Okresným úradom, katastrálnym odborom,
Michalovce, na LV č. 5157, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1568/314, druh
pozemku zastavané plochy, výmera 58 m2 a novourčeného pozemku 1568/176, druh
pozemku zastavané plochy, výmera 4697 m2, k.ú. Stráňany, ktoré vznikli na základe
určenia Geometrického plánu č. 14328810-25/2016, zo dňa 15.7.2016, odčlenením
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1568/176, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 4 845 m2, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
− účastník súťaže predloží podnikateľský zámer 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 predávanú stavbu
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
− uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé pozemky, ak dodržia
podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude prístupná bez
akýchkoľvek obmedzení,

− 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 10 000 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X 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 10 000 €,
− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
10 000 € 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.
15. schváliť zrušenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb na Ul.
borovicovej č. 1471 vyhlásenej na základe uznesenia MsZ č. 197, zo dňa 21.6.2016.
16. schváliť odmietnutie ponuky MUDr. Dušana Dzurja na odkúpenie nehnuteľností
nachádzajúcich sa na Ul. vrbovskej č. 609, evidovaných na LV č. 5157, k.ú. Vrbovec, obec
Michalovce, okres Michalovce.
17. schváliť zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
• pozemky na Ul. P.O. Hviezdoslava
 pozemok C-KN, p.č. 1246/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 350 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 1245/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 30 022 m2,
do výmery 10 m2,
• pozemok na Ul. P. Jilemnického:
 pozemok C-KN, p.č. 4645/103, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 809 m2,
• pozemok na Ul. okružnej:
 pozemok C-KN, p.č. 4687/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 2 299 m2,
• pozemky na Ul. S. Chalupku:
 pozemok C-KN, p.č. 4144/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 180 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 4144/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 420 m2,



pozemok C-KN, p.č. 4144/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 153 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 4144/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 154 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 4144/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 152 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 4144/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 153 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 4146, druh pozemku ostatné plochy, výmera 77 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 4147, druh pozemku ostatné plochy, výmera 468 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 4149, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 065 m2,
 pozemok C-KN, p.č. 4151, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
25 m2.
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
• pozemky na Ul. stavbárov
 pozemok E-KN, p.č. 9512/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 959 m2,
do výmery 150 m2,
• pozemky na Ul. J. Hollého
 pozemok E-KN, p.č. 810, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
380 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 811, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
195 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 812, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
201 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 813, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
186 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 814, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
656 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 815, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
86 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 830, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
836 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 831/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 587 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 832/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 802 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 833/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 1 302 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 834, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
57 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 9465/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 7 232 m2,
 pozemok E-KN, p.č. 9465/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 76 m2.
− k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
• pozemok na Ul. Vila Real:
 p.č. 1806/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 604 m2,

− v k.ú. Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
• pozemok na Ul. kapušianskej:
 pozemok C-KN, p.č. 5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
689 m2,

II. Schváliť splnomocnenie
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/2, 11.
T: september 2016
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 75

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
1.

Berie na vedomie:
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2.

Odporúča :
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach:
2.1 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky,
na pozemku registra E-KN p.č. 1562 (Ul. pri mlyne) evidovanom na LV 6438
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
kanalizačnej prípojky cca – 7,3 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, s pani Janou Fedorovou, Pri mlyne 5,
071 01 Michalovce, v rámci plánovanej stavby 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,
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej
a kanalizačnej prípojky, na pozemku registra C-KN p.č. 1838/1 (Ul. remeselnícka),
evidovanom na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca – 6 m, a kanalizačnej
prípojky cca – 3 m, ktoré budú spresnené 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, s pánom Miroslavom Kováčom, Jahodná 527,
072 22 Strážske, v rámci plánovanej stavby s tým, že všetky dotknuté plochy
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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,
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia optického kábla,
na pozemku registra E-KN p.č. 9596/2, evidovanom na LV 5807, (Ul. užhorodská)
k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke cca – 200
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,
so spoločnosťou Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v rámci
plánovanej stavby „Michalovce, Kapušianska 4-MI_VRB“ 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,
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej prípojky,
na pozemkoch registra E-KN p.č. 8212/3, p.č. 8213/4, p.č. 1543/2 a p.č. 1552
(Ul. zeleninárska) evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom
je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej prípojky cca – 27,2 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, s pánom
Miroslavom Klčom, Okružná 92/B, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej stavby
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,
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia optického kábla,
na pozemku registra C-KN p.č. 5354/1, evidovanom na LV 5157, (Ul. špitálska)
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
prípojky optického kábla cca – 10,5 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, so spoločnosťou Slovak Telekom
a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v rámci plánovanej stavby
„FTTH_MI_KBV_Zekon“ 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,
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investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky,
na pozemku registra C-KN p.č. 1838/1 (Ul. agátová), evidovanom na LV 5157
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
kanalizačnej prípojky cca – 3 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, s pánom Miroslavom Vilkovským,
Vihorlatská č. 625, 072 22 Strážske, a s pani Máriou Horňákovou, P.I. Čajkovského
č.1098/30, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej výstavby rodinných domov
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,
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej prípojky,
na pozemku registra C-KN p.č. 3066/1 (J. Švermu), evidovanom na LV 5157
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
elektrickej prípojky cca – 20 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN. 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, s pánom Michalom Oláhom,
J. Murgaša 7, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej stavby 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,
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
na pozemku registra C-KN p.č. 1708/6 a p.č. 1708/3 evidované na LV 5157
k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v dĺžke – prípojka vody
cca 3 m, kanalizačná prípojka – v dĺžke cca 3 m, prípojka plynu – v dĺžke cca 4,5 m,
ktoré budú spresnené 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,
s Ing. Viliamom Paľom, Budkovce 264, 072 15 Budkovce, v rámci plánovanej
výstavby rodinných domov 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,

schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra E-KN
p.č. 2575/2 evidovaného na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorý je vo vlastníctve
Mesta na základe doložených Geometrických plánov č. 400145.063/2011
a č. 400145.064/2011 vyhotovených spol. HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o., IČO
36579009, v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská
31, 042 91 Košice,
2.10 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej prípojky,
na pozemku registra C-KN p.č. 5386 (Ul. Františka Kubáča) k.ú. Michalovce,
vedeného na LV 5157 k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke elektrickej prípojky cca – 0,8 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 s Ing. Karolom
Babinčákom a pani Andreou Babinčákovou, Nad Laborcom 1768/2, 071 01
Michalovce, v rámci plánovanej stavby 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,
2.11 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky,
na pozemku registra E-KN p.č. 1864/8 (Ul. A.S. Puškina) k.ú. Michalovce
vedeného na LV 6438 k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky 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, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve
na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s Marcelom
Bajuszom a PhDr. Renátou Bajuszovou, Martina Rázusa 1848/4, 071 01
Michalovce, v rámci plánovanej stavby 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,
2.12 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky,
na pozemku registra E-KN p.č. 9414/3 (Ul. športová) k.ú. Stráňany, vedeného
na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej
dĺžke kanalizačnej prípojky cca – 2 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 s Alžbetou Repickou, Športová
3256/5, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej stavby 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
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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,
2.13 schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizácie
s príslušenstvom, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedených
v katastri nehnuteľností ako pozemky registra C-KN p.č. 5381/1, p.č. 58/7, 335/2
a E-KN p.č. 9437/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 387 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. farská -rekonštrukcia kanalizácie“, zriaďovaných pre potreby
občianskej vybavenosti v lokalite Ul. farskej a Kostolného námestia,
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Ul. Komenského č. 50, 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
dotknutých mestských komunikácií a chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom
profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka kanalizácie, alebo jej častí),
2.14 schváliť zrušenie uznesenia MsZ č. 490, zo dňa 24.8.2010, bod 3.B),
2.15 schváliť zrušenie jednotlivých bodov uvedených uznesení MsZ:
2.15.1 Uznesenie č. 90 zo dňa 25.8.2015 - bod 2.1
2.15.2 Uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 - bod 2.4
2.15.3 Uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 - bod 2.5
2.15.4 Uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 - bod 2.6
2.15.5 Uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 - bod 2.7
2.15.6 Uznesenie č. 173 zo dňa 19.4.2016 - bod 2.3
2.15.7 Uznesenie č. 173 zo dňa 19.4.2016 - bod 2.4
2.15.8 Uznesenie č. 173 zo dňa 19.4.2016 - bod 2.9
2.16 schváliť zrušenie jednotlivých bodov uvedených uznesení MsZ
2.16.1 Uznesenie č. 114 zo dňa 27.10.2015 - bod 2.5
2.16.2 Uznesenie č. 56 zo dňa 28.4.2015 - bod 2.11
2.17 schváliť prenájom objektu na Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach pre OZ
VRBOVČAN za cenu 0,04 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za
účelom podpory kultúrneho vyžitia občanov predmetnej časti Mesta,
2.18 schváliť súhlas pre MFK Zemplín Michalovce, a.s. na realizáciu investície na
majetku Mesta v hodnote 750 000 €, v súlade so zmluvou.

3. Ukladá:
3.1. ved. odboru hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.

Z: v texte
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 76

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O NFP V RÁMCI OP
ĽUDSKÉ ZDROJE NA REALIZÁCIU PROJEKTU „ KOMUNITNÉ CENTRUM
MESTA MICHALOVCE“

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť návrh Zabezpečenia spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na
realizáciu projektu „ Komunitné centrum mesta Michalovce“ na najbližšie rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: RNDr. J. Machová, ved. odboru IaG
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 77

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontroly na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková,PhD.
hlavná kontrolórka
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 78

K bodu: SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA I. POLROK 2016
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2016 na rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková,PhD.
hlavná kontrolórka
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 79

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE CENY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva Návrh na udelenie Ceny
Košického samosprávneho kraja pre Materskú školu, Školská 5, Michalovce.

Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 80

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÝCH OCENENÍ V ROKU 2016
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť Návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2016 na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 81

K bodu: NÁVRH NA VOĽBU PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU MICHALOVCE
PRE FUNKČNÉ OBDOBIE 2017 – 2020
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej organizačného odboru predložiť Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu
Michalovce na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Mgr. Natália Slaninková, vedúca org. odboru
T: september 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 82

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA I. POLROK 2016
Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za I. polrok 2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 23. 8. 2016

číslo: 83

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XI. ZASADNUTIA MsZ V MICHALOVCIACH,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ 6. 9. 2016
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu XI. zasadnutia MsZ v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 6. 9. 20169 v MsKS
Michalovce o 10.00 hod.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

