MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 1

K bodu: PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2015 ‐ 2018

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 – 2018
na rokovanie MsZ v Michalovciach.
T: február 2015
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 2

K bodu: INFORMÁCIA O PREBIEHAJÚCICH A UKONČENÝCH SÚDNYCH
SPOROCH K 31. 12. 2014

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie

informáciu o prebiehajúcich a ukončených súdnych sporoch k 31. 12. 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 3

K bodu: VYHODNOTENIE KULTÚRNO – OSVETOVEJ ČINNOSTI MsKS
MICHALOVCE ZA ROK 2014 A PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MsKS
MICHALOVCE NA ROK 2015

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Vyhodnotenie kultúrno –
osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2014 a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na
rok 2015 na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS Michalovce
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 4

K bodu: SPRÁVA O KONTROLE VYUŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA
ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE ZA II. POLROK 2014

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrole využívania verejného priestranstva na území mesta Michalovce za II.
polrok 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 5

K bodu: SPRÁVA O STAVE VEREJNÉHO PORIADKU, ČINNOSTI MESTSKEJ
POLÍCIE MICHALOVCE A STAVE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MESTA
MICHALOVCE ZA ROK 2014

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
JUDr. Dušanovi Šantovi, náčelníkovi MsP Michalovce predložiť predmetnú správu na
najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: JUDr. Dušan Šanta
náčelník MsP
T: február 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 6

K bodu: PROTEST PROKURÁTORA Pd č. 147/14/8807 A NÁVRH DODATKU č.1
K VZN Č. 3/1992 O ZRIADENÍ MESTSKEJ POLÍCIE MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
JUDr. Dušanovi Šantovi, náčelníkovi MsP Michalovce predložiť protest prokurátora Pd
č.147/14/8807 a návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Michalovce č. 3/1192 o zriadení mestskej
polície na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Z: JUDr. Dušan Šanta
náčelník MsP
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 7

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE A PRÍPRAVY
PROJEKTOV ZO ZDROJOV EÚ A DOTAČNÝCH POLITÍK

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.

Z: RNDr. Jana Machová
vedúca odboru IaG
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 8

K bodu: INFORMATÍVA SPRÁVA O POSKYTOVANÍ A ČERPANÍ DOTÁCIÍ
Z ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE V ROKU 2014

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o poskytovaní a čerpaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
v roku 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 9

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach

1.

Berie na vedomie:
1.1 Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
1.2 Žiadosť Strednej odbornej školy v Strážskom zo dňa 21. 1. 2015, ktorá má záujem
o prenájom objektu po bývalej MŠ na Ul. vrboveckej.

2.

Odporúča :
MsZ Michalovce
2.1 schváliť prenájom výmery 220 m2 z pozemkov C‐KN 5360/5 a 45 m2 z pozemku C‐
KN 5360/8, v k.ú. Michalovce, pre nájomcu Svet Zdravia, a.s., Digital Park II,
Einsteinova 25, Bratislava, na dobu 20 rokov za cenu 1 € za celú dobu nájmu, za
účelom umiestnenia inžinierskych stavieb (komunikácií, chodníkov a spevnených
plôch), ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu riešenia zlepšenia
dopravnej situácie na komunikáciách v areáli nemocnice a jej okolí.
2.2 schváliť prenájom pozemkov pre Okresný súd Michalovce, za účelom riešenia
priestorových potrieb investičného zámeru "Rekonštrukcia a prístavba budovy
Okresného súdu v Michalovciach", o výmere 93 m2, ktorá predstavuje časť z
pozemkov vedených na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako pozemky registra C‐KN
a ich častí nasledovne:
 p.č. 2870/1 – časť o výmere 24 m2
 p.č. 2876/5 – časť o výmere 1 m2
 p.č. 2877 – časť o výmere 19 m2
 p.č. 2879/1 – časť o výmere 4 m2
 p.č. 2880/1 – časť o výmere 8 m2
 p.č. 2881/1 – časť o výmere 13 m2
 p.č. 2881/2 – časť o výmere 24 m2
za cenu 1 €/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu povinnosti Mesta
vo vzťahu k štátu, v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb., poskytovať súčinnosť pri

zabezpečovaní priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo
pracovisko.
2.3 schváliť prenájom pozemkov pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia a prístavba
Okresného súdu v Michalovciach“, za účelom zriadenia staveniska:
a) v I. etape, o výmere 1382,83m2, ktorá predstavuje časť z pozemkov vedených
na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako pozemky registra C‐KN nasledovne:
 p.č. 2870/1 – časť o výmere 107,14 m2
 p.č. 2876/5 – časť o výmere 110 m2
 p.č. 2880/1 – časť o výmere 78,19 m2
 p.č. 2880/2 – časť o výmere 62,43 m2
 p.č. 2881/1 – časť o výmere 855,17 m2
 p.č. 2881/2 – časť o výmere 75,21 m2
 p.č. 2882/1 – časť o výmere 94,69 m2
b) v II. etape, o výmere 2078,65 m2, ktorá predstavuje časť z pozemkov vedených
na LV 6438 v k.ú. Michalovce, ako pozemky registra C‐KN nasledovne:
 p.č. 2887 – časť o výmere 53,74 m2
 p.č. 2870/1 – časť o výmere 532,99 m2
 p.č. 2876/5 – časť o výmere 110 m2
 p.č. 2877 – časť o výmere 90,55 m2
 p.č. 2878 – časť o výmere 125,81 m2
 p.č. 2879/1 – časť o výmere 70,56 m2
 p.č. 2880/1 – časť o výmere 114,10 m2
 p.č. 2880/2 – časť o výmere 62,43 m2
 p.č. 2881/1 – časť o výmere 780,50 m2
 p.č. 2881/2 – časť o výmere 75,21 m2
 p.č. 2882/1 – časť o výmere 62,76 m2
za cenu 0,29 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu povinnosti
Mesta vo vzťahu k štátu, v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb., poskytovať súčinnosť
pri zabezpečovaní priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo
pracovisko.
2.4 schváliť Ing. Pavlovi Mihočovi s manželkou, Nižný Hrušov č. 76, 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. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 3,5 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Rodinný dom, novostavba“ 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,
2.5 schváliť spoločnosti BUSINESS PARTNER GROUP, spol. s r.o, Kúpeľská 99/1064,
Sobrance, investorovi a budúcemu vlastníkovi kanalizačnej prípojky, jej uloženie
na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
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odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca
2,7 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej stavby „Rodinný dom ‐ novostavba, p.č. 1838/303 a p.č.
1838/304“ 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 pre Košický samosprávny kraj, ako investorovi a vlastníkovi vodovodnej
prípojky, jej uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 5381/1 a 5383 v k.ú.
Michalovce, so záberom 178 m2, vrátane ochranného pásma 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v súlade s Geometrickým plánom č. 34834001‐17/2014, zo
dňa 7.5.2014, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci rekonštrukcie
stávajúcej vodovodnej prípojky Zemplínskeho múzea v Michalovciach,
bezodplatne na dobu neurčitú, ako zmenu uznesenia MsZ č. 373, zo dňa
29.4.2014,
zrušiť uznesenie MsZ č. 373, zo dňa 29.4.2014, v bode 2.3.
schváliť Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, investorovi
a budúcemu vlastníkovi RIS skrine, jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN, p.č.
9451/1, v k.ú. Michalovce (s celkovým záberom cca 1 m2, ktorý bude spresnený
geometrickým plánom), v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre umiestnenie RIS skrine v rámci realizácie
podzemných inžinierskych sietí plánovanej stavby „Autoumývarka“ s tým, že
umiestnenie RIS skrine nesmie vytvoriť prekážku na dotknutých plochách, na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.), pričom po ukončení prác musia byť tieto plochy
uvedené, investorom stavby, na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť Jaroslavovi Ondočíkovi, Kapušianska č. 124, Michalovce, investorovi
a budúcemu vlastníkovi rozšírenia verejného vodovodu a kanalizácie, ich uloženie
na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 696/2, v k.ú. Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 224 m,
ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Michalovce ‐ Ul. S. Tešedíka, kanalizačná a vodovodná prípojka
pre parcelu číslo 651/3 v k.ú. Vrbovec“ s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
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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, v súlade s podmienkami
a súhlasným vyjadrením VVS, a.s. závod Michalovce, že prípojky odkúpi a stanú sa
verejnými, ktoré doloží k podpisu zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena,
schváliť Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, investorovi
a budúcemu vlastníkovi elektromerovej skrine, jej uloženie na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok C‐KN, p.č. 1837/173, v k.ú. Michalovce (s celkovým záberom cca 1 m2,
ktorý bude spresnený geometrickým plánom), v zmysle VZN č. 101/2007, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre umiestnenie elektromerovej
skrine v rámci realizácie podzemných inžinierskych sietí plánovanej stavby
„Rekonštrukcia KDS, Michalovce – Tehelné pole (Ul. agátová 26)“ s tým, že
umiestnenie elektromerovej skrine nesmie vytvoriť prekážku na dotknutých
plochách, na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.), pričom po ukončení prác musia byť tieto plochy
uvedené, investorom stavby, na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť Ing. Andrejovi Staškovi a manželke Alene uloženie kanalizačnej prípojky
na pozemku Mesta, vedenom na správe katastra ako pozemok E‐KN číslo 9429/1
v k.ú. Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 35 m, ktorá bude upresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, 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 rodinného
domu na parcele č. 592/2 v k.ú. Vrbovec s tým, že všetky plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť
zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (napr. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom
profile, ako zmenu uznesenia MsZ č. 288, zo dňa 18.6.2013,
zrušiť uznesenie MsZ č. 288, zo dňa 18.6.2013, v bode 2.8,
schváliť Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, budúcemu
vlastníkovi elektromerového rozvádzača, jeho uloženie na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok C‐KN, p.č. 4718/1, v k.ú. Michalovce (s celkovým záberom cca 1 m2,
ktorý bude spresnený geometrickým plánom), v zmysle VZN č. 101/2007, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre umiestnenie
elektromerového rozvádzača v rámci stavby „Michalovce – Angi mlyn, Kancelársky
kontajner, č. parcely 4718/1“ s tým, že umiestnenie elektromerového rozvádzača
nesmie vytvoriť prekážku na dotknutých plochách, na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.),
pričom po ukončení prác musia byť tieto plochy uvedené, investorom stavby, na

vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile,
2.14 schváliť Bc. Martinovi Rakovskému R + R Ladies Fitnes, gen. Petrova 24,
Michalovce, investorovi a budúcemu vlastníkovi elektrickej NN prípojky,
vodovodne a kanalizačnej prípojky a spevnených plôch vjazdu, ich uloženie na
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok E‐KN, p.č. 9451/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 69
m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom, plocha vjazdu 75 m2),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č.
101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „FITNESS
CENTRUM R+R“, na pozemku C‐KN p.č. 4679/1 v k.ú. Michalovce – Ul. Š. Tučeka“
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.
2.15 prerokovať žiadosť Strednej odbornej školy v Strážskom v Komisií pre prenájom
majetku. Závery komisie predložiť na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
2.16 ved. odboru hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 10

K bodu: PROTEST PROKURÁTORA Pb 145/14/8807‐5 VO VECI VZN č. 158
O PODMIENKACH EVIDENCIE A VODENIA PSOV NA ÚZEMÍ
MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť Protest prokurátora Pb 145/14/8807‐5 vo veci zrušenia VZN č. 158 o podmienkach
evidencie a vodenia psov na území mesta Michalovce na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Z: Ing. Anna Mrázová
ved. odboru výstavby,ŽPaMR
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 11

K bodu: PROTEST PROKURÁTORA Pb 14/14/8807‐5 VO VECI VZN č. 142
O PODMIENKACH PREDAJA, PODÁVANIA A POŽÍVANIA
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A NÁVRH NOVÉHO VZN
O PODMIENKACH PREDAJA PODÁVANIA A POŽÍVANIA
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť Protest prokurátora Pb 149/14/8807‐5 vo veci VZN č. 142 o podmienkach predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov a návrh nového VZN o podmienkach predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: JUDr. Gabriel Dorič
zástupca prednostu MsÚ
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 12

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
NA TRHOVÝCH MIESTACH

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Z: JUDr. Gabriel Dorič
zástupca prednostu MsÚ
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 13

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť rozpočtové opatrenie č. 1 na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 14

K bodu: NÁVRH VZN MESTA MICHALOVCE O POMENOVANÍ ORKUŽNÝCH
KRIŽOVATIEK

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť návrh VZN Mesta Michalovce o pomenovaní okružných križovatiek na rokovanie
MsZ v Michalovciach.
Z: Mgr. Natália Slaninková
ved. organizačného odboru
T: 17. 2. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 15

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE TITULU ČIN ROKA 2014

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť návrh na udelenie titulu Čin roka 2014 na
rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: 17. 2. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 16

K bodu: NÁVRH NA ZVOLANIE ZHROMAŽDENÍ OBYVATEĽOV MESTA

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť návrh na zvolanie zhromaždení
obyvateľov mesta na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: 17. 2. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 17

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
hlavná kontrolórka
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 18

K bodu: SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA II. POLROK 2014

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2014 na rokovanie
MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková
hlavná kontrolórka
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 19

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU XXIII. VIANOČNÝCH TRHOV 2014
NÁVRH ROZPOČTU XV. JARNÝCH TRHOV 2015

Mestská rada v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a) Vyhodnotenie rozpočtu XXIII. Vianočných trhov 2014
b) Návrh rozpočtu XV. Jarných trhov 2015
2. U k l a d á
Predsedovi organizačného výboru predložiť ‐
Vyhodnotenie rozpočtu XV. Jarných trhov 2015 na rokovanie MsR
Z: MUDr. Benjamín Bančej
predseda org. výboru
T: jún 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 20

K bodu: INFORAMTÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA II. POLROK 2014

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za II. polrok 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 21

K bodu: NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ, KOMISIÍ MsZ, REDAKČNEJ
RADY NOVÍN MICHALOVČAN NA I. POLROK 2015 A ŠTATÚTY KOMISIÍ
MsZ A REDAKČNEJ RADY NOVÍN MICHALOVČAN

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
prednostovi Mestského úradu v Michalovciach, predložiť návrh plánu rokovaní MsR, MsZ,
komisií MsZ, Redakčnej rady novín Michalovčan na I. polrok 2015 a Štatúty komisií MsZ
Michalovce a Redakčnej rady novín Michalovčan na najbližšie rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ
T: február 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 3. 2. 2015

číslo: 22

K bodu: NÁVRH PROGRAMU II. ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční
17. 2. 2015 o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Ján Mihalečko

