Zápisnica
z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dna 23. októbra 2012 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke
MsKS v Michalovciach
________________________________________________________________

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

1. O t v o r e n i e
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach privítaním poslancov.
Po úvodnom privítaní poslancov primátor mesta na zasadnutí MsZ ďalej privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu mestského úradu JUDr. Doriča, riaditeľov
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce,
vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.
Konštatoval, že na XII. zasadnutí MsZ je prítomných 20 poslancov (stav na začiatku
rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň informoval, že
z neúčasti na tomto zasadnutí MsZ sa ospravedlnil pán poslanec MUDr. Pavol Kuchta.
V rámci organizačných záležitostí primátor navrhol, aby obedňajšia prestávka bola po
skončení zasadnutia MsZ.

PROGRAM:
Návrh programu XII. zasadnutia MsZ je uvedený na písomnej pozvánke (tvorí prílohu č. 2
zápisnice), ktorú poslanci obdržali spolu s ostatnými písomnými materiálmi na zasadnutie
MsZ.
Keďže k navrhovanému programu neboli vznesené doplňujúce ani pozmeňujúce
návrhy primátor Viliam Zahorčák dal hlasovať o programe rokovania tohto zasadnutia MsZ
tak, ako je uvedený na pozvánke:
(hlasovanie č. 1)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že program XII. zasadnutia MsZ Michalove bol
schválený.
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Za overovateľov zápisnice o priebehu XII. zasadnutia MsZ primátor určil týchto
poslancov:
1. Ing. Vladimíra B r a n í k a
2 . MUDr. Jána M i h a l e č k a
Zároveň informoval, že informátormi zo zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnili
18. septembra 2012 a 9. októbra 2012, sú poslanci Ing. Ján Ďurovčík, CSc. a MUDr. František
Zitrický. Poprosil menovaných poslancov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom.

BOD č. 2:
Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Primátor poznamenal, že jedným z bodov tohto MsZ je aj návrh na voľbu nového člena
Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce, z toho dôvodu navrhol mestskému
zastupiteľstvu, aby návrhová komisia na tomto zasadnutí bola zároveň aj mandátovou
a volebnou komisiou a aby v nej pracovali poslanci:
-

Ing. Jaroslav Kapitán
Mgr. Ján Eštok
MUDr. Štefan Lipčák

Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej, mandátovej
a volebnej komisie v zmysle predloženého návrhu:
(hlasovanie č. 2)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1
‐ Primátor konštatoval, že návrhová, mandátová a volebná komisia bola
schválená tak, ako bola navrhnutá.

BOD č. 3:
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce
za obdobie: september – október 2012.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Správu predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák.
Pri uvedení tejto správy na rokovaní MsZ primátor konštatoval, že v priebehu uplynulého
obdobia mestská rada zasadala 2‐krát, a to 18. septembra 2012 a 9. októbra 2012 a že
predmetom týchto rokovaní MsZ boli prevažne body, ktoré sú aj obsahom rokovania tohto
mestského zastupiteľstva. „Samozrejme boli tam aj iné body, uznesenia prijaté mestskou
radou sú uvedené v predkladanom materiáli.“
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Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan v tomto
znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie:
september – október 2012.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 3)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 4:
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na XI. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 4. 9. 2012
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice
‐ Správu predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák.
V úvode tohto bodu primátor Viliam Zahorčák konštatoval, že odpovede na interpelácie sú
uvedené v predloženom materiáli, boli zverejnené aj v našom dvojtýždenníku Michalovčan
a dostali ich aj poslanci, ktorí tieto interpelácie predložili.

Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne pripomienky, otázky ani iné návrhy

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XI. zasadnutí MsZ
Michalovce dňa 4. 9. 2012.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 4)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 5:
Správa o výsledkoch kontroly
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Predkladateľkou správy bola Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Predmetnú správu na rokovaní MsZ uviedla hlavná kontrolórka Ing. Marta Bobovníková
nasledovne:
Konštatovala, že od posledného mestského zastupiteľstva boli uskutočnené tri kontroly,
v súlade s plánom kontrolnej činnosti schváleným mestským zastupiteľstvom. „Jednalo sa
o kontroly na poskytovanie nenávratných finančných dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN
č. 85/2005. Kontrolovali sme oblasti v súlade s poskytovanými dotáciami v rámci
zdravotníctva a soc. oblasti, kultúry, záujmovej činnosti či školstva a vzdelávania. takisto aj
dotácie vyčlenené priamo v rozpočte mesta a schválené v rozpočte mesta ako samostatné.
Tretia kontrola bola venovaná kontrole vkladov a členských príspevkov mesta do spoločností,
organizácií a združení. Všetky tri kontroly boli prerokované s kontrolnými subjektmi,
kontrolované subjekty predložili stanoviská a takisto prijali opatrenia.“
‐ Podotkla, že poslanci to majú vo svojich písomných materiáloch podrobne rozčlenené.
Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne pripomienky, otázky ani iné návrhy

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan v tomto
znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 5)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Michalovciach o dani
za užívania verejného priestranstva v meste Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
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‐ Návrh VZN predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného
prostredia a miestneho rozvoja.
‐ Prerokovania tohto bodu sa zúčastnil aj spracovateľ navrhovaného VZN Ing. Kolbenhayer.
Primátor mesta Viliam Záhorčák skôr než odovzdal slovo prekladateľke materiálu, uviedol,
že toto všeobecne záväzné nariadenie je zaradené na rokovania mestského zastupiteľstva na
základe podnetu prokurátora, ktorý vytýkal nášmu VZN niektoré súvislosti, konkrétne, že tie
sadzby mali byť vypočítavané nie povedzme na stoličku, ale na plochu a že tie sadzby mali
byť jednotné na časové obdobie dňa, nie mesiaca.
„Vychádzajúc z toho pôvodného VZN, jeho text sa výrazne nemení, takmer vôbec, ale
dochádza iba k úprave týchto sadzieb, pričom sme sa snažili, aby tie nové prepočty boli čo
najmenej blízke tým číslam, ktoré boli uvedené v predchádzajúcom všeobecne záväznom
nariadení. Napriek tomu niekde dochádza k navýšeniu platieb, osobitne to platí o letných
terasách, kde doposiaľ tá platba v Michalovciach za m2 a deň bola 0,037, čo na rozdiel od
iných miest bola podstatne, podstatne menšia.
Dali sme si urobiť prehľad, aké sú sadzby v iných mestách. Len pre vašu zaujímavosť
Banská Bystrica ‐ 0,50, Bardejov ‐ 2,50, Trnava ‐ 0,33, Zlaté Moravce ‐ 0,20, atď., atď.
Náš nový návrh, ktorý hovorí o 0,20 €, je ten, teda by som povedal, blízko tým nižším
hodnotám v jednotlivých mestách. Napriek tomu sa ozvali podnikateľské subjekty, ktoré
tieto letné terasy stávajú najmä v centrálnej mestskej zóne. S takýmto stavom neboli veľmi
spokojní, ako sme zistili podľa ich diskusie na sociálnej sieti, ale keďže naším zámerom nie je
vytvárať tú situáciu takú, aby sme tie letné terasy likvidovali, skôr naopak: Našou snahou
vždy bolo, aby sme podporovali podnikanie, aj tento druh podnikania. Sme za to, aby letné
terasy v Michalovciach boli, preto ja už teraz navrhujem, aby sme v prípade tohto bodu
upravili ten pôvodný návrh z 0,20 na 0,10, čo je najnižšia sadzba v iných mestách. V meste
Humenné napríklad je 0,10 a nič nižšie v iných porovnateľných mestách nie je. Čiže my by
sme sa týmto dostali na hladinu alebo na úroveň, ktorá je podľa našich zistení najnižšia, dá sa
povedať, v širokom regióne.
Druhý bod, na ktorý chcem upozorniť, je úprava poplatku za parkovisko. Vyhradené
parkovacie miesto napr. na sídliskách, kde sme mali pôvodnú sadzbu 1 000 €/rok, teraz to
číslo je tam iné, ale výsledok by mal byť 500 €/rok, čím chceme umožniť, pretože to číslo
1 000 €/rok sa ukázalo ako privysoké a v podstate nebol o takýto druh na prenajímanie si
parkovacieho miesta záujem, možno aj na základe takéhoto poplatku. Čiže tým, že to o 50 %
znižujeme, možno docielime to, že o takýto druh využívania verejného priestranstva bude zo
strany Michalovčanov väčší záujem. Ale aj tak naším záujmom zostáva, aby tých parkovacích
miest bolo voľne dostupných čo najviac a ak niekto má naozaj dôvody a možnosti, aby si
parkovacie miesto pre seba vyhradil, tak si myslíme, že tých 500 € ročne by mohlo byť
primeranou sumou.“
‐ Po tomto úvodnom vystúpení poprosil ešte predkladateľku materiálu Ing. Mrázovú, vedúcu
odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, aby ho prípadne doplnila.

Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a miestneho rozvoja MsÚ:
Vážené mestské zastupiteľstvo !
Predkladám vám návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie
verejného priestranstva v zmysle prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej
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rady. Zmena a nový návrh bol začatý po podaní podnetu prokurátora, kde v zmysle
nariadenia sme povinní do 90‐tich dní predložiť mestskému zastupiteľstvu nové znenie
všeobecne záväzného nariadenia.
Tak ako už spomínal pán primátor, protest prokurátora napádal mernú jednotku. My
sme používali kalendárny mesiac a kalendárny rok, prepočítava sa to na mernú jednotku za
deň a vypočítaná sadzba je za m2. Ďalej napadnutým pojmom bola „sezóna“ a používanie
skratky CMZ – centrálnej pešej zóny. Dôvodom šetrenia prokuratúry bola žiadosť finančného
riaditeľstva, ktoré riešilo odvolanie prevádzkovateľov letných terás voči plateniu dane vo
výške 50 € za používanie technického zariadenia na letných terasách. Na základe týchto
skutočností predkladáme nový návrh všeobecne záväzného nariadenia.
Materiál obsahuje vlastné znenie nového VZN, ktorého textová časť je spracovaná
v zmysle zákona 563/2009 Z.z. o správe daní, čiže daňový poriadok. Ďalej obsahuje prílohu
č. 1. Ja sa vám ospravedlňujem, že ste ju dostali až teraz, ale z technických príčin sme ju
nevedeli vytlačiť skôr. Táto príloha č. 1 obsahuje prehľadnejšie rozčlenenie vymedzených
teritórií zdaňovaných častí verejných priestranstiev.
V dôvodovej správe je riešený výpočet platieb, ich identifikácia a odôvodnenie návrhu
v porovnaní so starým VZN‐kom.

Rozprava:
Ing. Vladimír Braník:
Vyslovil poďakovanie v mene podnikateľov za to, že sa znížila tá cena z 0,20 na 0,10 € za
m2/deň v CMZ. „Ja som presvedčený, teda dúfam, že toto zníženie nám pomôže udržať počet
letných terás, tak ako to bolo v minulom období, a tým pádom aj príjem mesta by nebol
nejako znížený.“
V súvislosti s poplatkami za letné terasy, ktoré sa nachádzajú mimo CMZ, teda
v ostatných lokalitách, kde je 0,10 €/m2 sa opýtal, či to ostáva tak, ako bolo pôvodne
navrhnuté, alebo sa tiež znižuje sadzba?
p. Viliam Zahorčák:
Jeho odpoveď bola, že to zabudol povedať, že teda v CMZ sa upravuje na 0,10 a v ostatných
častiach na 0,05 €. „Teda to je návrh, o ktorom dám hlasovať a pokiaľ sa poslanci stotožnia,
tak to bude tak. Chcem len povedať ešte raz a zdôrazniť, že celoslovenský priemer podľa
toho, čo sme zisťovali, je 0,37 €, Michalovce mali návrh 0,20. Ja predkladám návrh, aby to
bolo 0,10. Čiže je to ustúpenie podnikateľským subjektom, ak sa s tým zastupiteľstvo
stotožní. A chcem povedať, že to, čo bolo doposiaľ v Michalovciach, to nikde inde
neexistovalo, v žiadnych iných mestách také nízke hodnoty. Takže, ak dnes dvíhame oproti
pôvodnému stavu, nie je to stále to, čo je na Slovensku priemerné, ešte stále sme hlboko
pod priemerom.“
Ing. Vladimír Braník:
Mal ešte faktickú: „Tak ako som už povedal, ja to považujem za maximálne ústretový krok
voči podnikateľom mesta, ktorí prevádzkujú tieto letné terasy a myslím si, že tento návrh by
mohol byť akceptovateľný práve týmito prevádzkovateľmi.
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Ing. Stanislav Gaľa:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dámy a páni!
Nakoľko som si prichystal ešte včera vlastne po zasadnutí našej komisie, aj po
nejakom sedení a konzultáciách s podnikateľmi mesta návrh VZN MsZ v Michalovciach o dani
za užívania verejného priestranstva v meste, som veľmi potešený, že aj samotné vedenie
mesta prijalo kompromis. Nebudem rozvádzať za a proti, ale ako som už povedal, táto
diskusia bola aj na stránkach internetových a iných, takže na základe toho som si pripravil
návrh.
Tento môj návrh sa nelíši ani tak veľmi cenovo od predloženého návrhu pánom
primátorom, ale nakoľko už sme o tom diskutovali a nakoľko sa k tomu zaujalo stanovisko, ja
som sľúbil, že tento návrh predložím aj prečítam. Nebudem už teraz hovoriť, čo všetko,
koľko, ako, ale po niekoľkých diskusiách padol vplyvom podnikateľov návrh na 0,08/m2/deň
v CMZ a ostatné lokality po 0,04 €/m2/deň.“ ‐ Vysvetlil postupnosť, ako k uvedeným sumám
prišli a opätovne podotkol, že jeho povinnosťou bolo takýto návrh predložiť mestskému
zastupiteľstvu a že záleží len na poslancoch, záleží na MsZ, ako tento jeho návrh prijme.
p. Viliam Zahorčák:
Myslím, že sme zdôvodnili. Pán poslanec má právo predložiť svoj návrh, berieme ho určite.
Pokiaľ sa objaví, dám o jeho návrhu hlasovať, ak už predtým poslanci nerozhodnú ináč.
Ja som zdôvodnil, prečo 0,10. Myslím, že je to na úrovni najnižšieho na Slovensku, čiže
budeme stále vychádzať z toho, čo vieme, z tých informácií, ktoré máme ‐ nechceme ísť až
celkom dole, ale porovnateľne s tými, ktorí to majú najnižšie.
Ing. Jozef Bobík:
Vážený pán primátor, vážení kolegovia!
Ja som členom komisie, ktorá sa týmto všeobecne záväzným nariadením zaoberala,
a keď sme si vypočuli predloženú dôvodovú správu, tak komisia odsúhlasila návrh, ktorý bol
predložený komisii a ktorý teraz prejednávame. Filozofia bola predstavená tak, že vlastné
celé VZN sa mení z toho dôvodu, že prokurátor napadol určité faktické záležitosti v našom
pôvodnom všeobecne záväznom nariadení. Potom ale, keď som už neskôr si prečítal
jednotlivé čísla, tie nové návrhy, tak som dospel k tomu názoru, čo aj vy, že vlastne
v niektorých prípadoch by išlo nielen o tú technickú úpravu všeobecne záväzného
nariadenia, ale by išlo vlastne aj o navýšenie oproti súčasnému stavu.
Čiže ten návrh, ktorý ste predložili v bode 4.2.2. vnímam veľmi konštruktívne, pretože
ak som teda prepočítal nejako reálne, ako by to vlastne bolo, tak vychádzam z toho, že štyri
dnešné sedenia, za ktoré zaplatili podnikatelia či živnostníci, 4x1,65 je asi 6,6 €. Hovorím
preto 4, lebo 4 sedenia reálne predstavujú asi 2 m2 ; dva m2 po prepočítaní podľa nových
pravidiel by bolo asi 12 €, čiže temer o ešte raz navýšenie, preto mne vychádzalo, že paritné
by bolo, ak by sme my po tom novom prepočítaní dali sadzbu 0,11 a 0,55. Ak ste predložili
návrh na 0,10 a 0,50 môžem to len podporiť.
Ale vrátim sa teda na začiatok bodu 4.2.1., kde doteraz platilo, že za 5 m2. , ide
o poskytovanie služieb do 5 m2, sa platilo 67 €/deň. To znamená 67 : 5 je 13 €/m2/deň.
Návrh 10 €/deň/ m2 podporujem ‐ to je centrálna mestská zóna. Potom ďalej, jednak
jednotlivé návrhy, ktoré platili doposiaľ mimo CMZ do 5 m2 , do 10 m2 – 3,31 €/deň/m2, atď.,
Takže návrh 0,10 pokladám za dobrý, podporím ho.
Ale keď sa vrátime k lokalitám mimo CMZ, tak tam za 5 m2 sa teraz platilo
1,65 €/deň, čiže za 1 m2 0,33 €. Ak ideme na 10 m, tak by to bolo ......a do 30 m2 sa teraz
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platilo 0,22. Teda, ak vychádzam z toho prepočítania dnes, tak mi to vychádza, že sa
nachádzame niekde medzi 0,33 a 0,22, ale návrh je tu 0,50 na m2/deň. Čiže, ak by dnes
niekto platil za 30 m2 6,63 €/deň, tak platil za 30 m2, plus nad 30 m2, to je 3,00 €/deň, tak by
platili 9,63 € za 31 m2. Podľa dnešného návrhu za 30 m2 by zaplatili 30x5, to je 150 €, čiže
oproti 9,63 € je to 150 €, čo je veľmi výrazné zvýšenie. Keď to berieme do úvahy, že by sme
to akceptovali, v bode 4.2.1. realitu takú aká je, čiže ak by sme mali aj toto vyriešiť podľa
dnešných pravidiel, tak 0,33 a 0,22, tak si myslím, že ak by sme tam dali sadzbu 0,35 m2/deň,
tak by sme stále boli na dnešnej úrovni. Preto by som považoval za dobré, aby sme sa nad
tou vecou zamysleli, či necháme 5 €/m2/deň, čo pri 30 m2 bude 150 € a doterajšia platba
bola 9,63.
K bodu 4.2.3. povedal, že v centrálnej mestskej zóne rieši nový návrh tak, ako bol
stanovený, čiže nevidí dôvod sa k tomu vyjadriť. „Tento návrh nič ani nezhoršuje ani nič
nevylepšuje.“
K bodu 4.2.4 – prekopávky poznamenal: Ak berieme do úvahy, že bežná prekopávka
má šírku meter a my hovoríme, že doteraz to platilo na 1 m dĺžky, tak do 10 m dĺžky doteraz
bolo 25 €/deň, takže 25 : 10, je 2,5 €/m2. My teraz navrhujeme 7 €, čiže to je tiež výrazné
zvýšenie. Teda, ak to je zámer, tak treba tu povedať. Ak nie, tak ja by som potom navrhol,
aby sme dnes uplatnili v novom návrhu sadzbu 2,5 €/m2/deň a to by bolo to isté čo aj
doteraz.“
Ďalej sa pán poslanec vyjadril k sadzbe za prekopávku verejného priestranstva(zeleň),
kde do 10 m dĺžky sa doposiaľ platilo 20 €/deň. „Ak beriem, že je to prakticky 10 m2, tak 20 :
10 je 2 €/m2/deň. My tu teraz máme návrh 5 €, čiže zase je to zvýšenie oproti súčasnému
stavu. A pri podvrtávkach, ak bežná komunikácia má priemernú šírku 8 m a hovoríme, že by
to bolo aj 8 m2, tak dnes sa platilo za takú podvrtávku 16 €; 16:8=2, čiže mne vychádza, že
ak nechceme zmeniť terajší stav a poškodiť tých budúcich žiadateľov, tak by sme mali
vychádzať zo sadzby 2 €/m2/deň, teraz tu je návrh 5 €/m2/deň.
Takže, ak chceme dodržať tú logiku, ktorú sme uplatnili pri bode 4.2.2., tak mne
potom vychádza, že by sme sa mali teda správať tak aj v bode 4.2.1. a v lokalitách mimo
centrálnu mestskú zónu, aby sme uplatnili sadzbu 0,35.
V bode 4.2.4. pri prekopávkach mestských komunikácií, aby sme mali sadzbu nie
2
7 €/m /deň, ale 2,5 €. Pri prekopávkach ostatného verejného priestranstva, aby sme mali
nie 5 €/m2/deň, ale 2 €/m2/deň a pri podvrtavkách, aby sme mali tiež 2 €/m2/deň.
p. Viliam Zahorčák:
Hovoril o prijatej filozofii k navrhovaným sadzbám: Tu sme filozofiu prijali asi takú, že mimo
CMZ 50 % z toho, čo je v CMZ. Čiže odpovedám na prvú časť.
Čo sa týka tej druhej časti, nemáme záujem, aby v meste boli prekopávky a aby boli
prekopávky dlho. Iste, že situácia si to vyžaduje, niekedy je to nevyhnutné, ale nechceme
práve tou nízkou sadzbou povzbudzovať tých možných žiadateľov o prekopávky. Naopak
chceme, aby to realizovali veľmi skoro, aby to realizovali na nevyhnutnej ploche a len vtedy,
ak je to nevyhnutné a aby hľadali aj iné možné formy.
Ing. Anna Mrázová, predkladateľka materiálu:
Ak by som mohla poradiť, tak by som sa držala pôvodného návrhu, lebo sumy sú prepočítané
snáď 20‐krát, a to čo pri rozkopávkach a podvrtávkach bolo do 10 m, bralo sa 1 kus. To
znamená, že 1 ks/deň – 25 €.
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V súčasnosti prepočítavame od 0,32 m až do 1,20, poprípade aj 1,5 m máme šírky
a prepočítavame to tam na m2. Je to zavádzajúce. Škoda, možno bolo treba niekde uviesť
vzadu aj tie prekopávky, kde sme vychádzali z maximálnej sumy, z maximálne pôvodných
metrov bežných, ktoré sa tam uvádzali. Pohybujeme sa v priemere, to znamená, že tak ako
ste uvádzali, nie je to tak v skutočnosti pri prepočte.
A ešte chcem uviesť, že užívanie verejného priestranstva rozkopávkami, ktoré tu
uvádzame v bode 4.2.4., sa mesto snaží o to, aby tie rozkopávky, aby sme ich mali čo
najmenej. Je síce pravda, že sú potrebné aj domové prípojky a sú tu aj firmy, ktoré investujú,
ale snažíme sa z bezpečnostných dôvodov, aj z tých dôvodov, že mesto investuje nie malé
prostriedky do verejných priestranstiev ‐ viď Sídlisko Východ, ideme do Sídliska Juh a nám sa
proste použité investície neskôr znehodnocujú tým, že máme zase nové rozkopávky. Iný
spôsob ako platenie dane a zníženie počtu dní užívania rozkopaného územia, by som
povedala, vedie k tomu, že veľmi rýchlo nám to zasypú, len už ten vrch nám až postupne
upravujú. Takže ja by som tento návrh akože neodporúčala.
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem. Ja som tiež filozofiu povedal, čo nás k tomu viedlo.
Ing. Pavol Dlugoš:
Vážené kolegyne, kolegovia!
Ja ako predseda komisie dopravy a miestneho rozvoja by som chcel predniesť
stanovisko komisie dopravy a miestneho rozvoja k uvedenému návrhu všeobecne záväzného
nariadenia o dani, ktoré znie: Komisia dopravy a miestneho rozvoja návrh Všeobecne
záväzného nariadenie o dani za užívania verejného priestranstva v meste Michalovce
v predloženom znení prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18. 10. 2012. K návrhu obsahovo
nemá pripomienky a odporúča návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie
verejného priestranstva na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach.
Som rád, že tu boli prednesené vlastne tri návrhy, ktoré nejako znižujú cenu za m2
a deň pri letných terasách. A vzhľadom k tomu, že aj z úst mnohých členov komisie padali
nižšie návrhy,15 centov a takisto 10 centov, som veľmi rád, že padol tento návrh a prikláňam
sa k tomuto návrhu.
Ing. Jozef Bobík:
Mal ešte faktickú: „Pán primátor, ja som porozumel vašej argumentácii, porozumel som
argumentácii p. Ing. Mrázovej, čiže nebudem už teraz dávať návrh na zníženie platby za
prekopávky. Ale na druhej strane všetci vítame a aj v našich rozhodnutiach mesta sa podľa
možnosti uplatňuje úloha pre tých, ktorí majú záujem pracovať na verejnom priestranstve,
aby podľa možnosti riešili inžinierske siete podvrtávkami. Podvŕtavka je technicky
náročnejšie riešenie, je aj ekonomicky drahšie pochopiteľne, preto by som teda uvítal, ak by
ste vy aj ostatní kolegovia a kolegyne dokázali podporiť návrh na podvrtávku na 2 €/m2/deň,
lebo zhotoviteľ má s tým náklady väčšie, ako keď robí prekopávku a nám zachráni
komunikáciu, či už chodník alebo cestu
A po ďalšie, už tu zaznelo, sme ústretoví voči letným terasám, čo je logické a dobré.
Tiež by som uvítal, ak by sme dokázali rozumne sa postaviť aj k bodu 4.2.1. o zariadeniach
na poskytovanie služieb. V lokalite mimo CMZ, aby sme namiesto terajších do 10 m nedávali
teraz cenu 155, teda aby sme prijali cenu 0,33 €/m2/deň. Ďakujem, pouvažujte.“

9

p. Viliam Zahorčák:
Na tento návrh reagoval slovami, že ak takýto návrh návrhová komisia dostane, tak,
samozrejme, o tomto návrhu dá hlasovať.
Ing. Anna Mrázová:
Zaujala ešte stanovisko k návrhu pána poslanca ohľadom podvrtávok: „Tá podvrtávka, to si
vyžaduje posúdenie, či je to možné. Mesto je už značne pohltené spodnými sieťami
a realizácia podvrtávok je skutočne v obmedzenom množstve použitia aj v teréne. Je stále na
zhotoviteľovi, buď je rozkopávka alebo podvrtávka, ktoré technické riešenie zváži. K tomu
existuje projektová dokumentácia, takže ja by som to nechala na zváženie tých, ktorí to budú
robiť. A čo sa týka ceny, môže byť motivujúca.
p. Rudolf Klein:
Vážení kolegovia, vážené kolegyne!
Chcel by som povedať, lebo dosť diskutujeme k predloženému všeobecne záväznému
nariadeniu, že my sme ho včera prerokovali na poslaneckom klube a som rád, že cena,
ktorú tu navrhujeme, je jedna z najnižších na Slovensku ‐ keď si dobre pamätám, myslím si,
že tri mestá sú len pred nami. Čiže nemám ten pocit, že by sme chceli škodiť podnikateľom
alebo ich likvidovať. Tak som to aj včera hovoril. Páčia sa mi letné terasy, dotvárajú kolorit
mesta, občania si tam môžu vypiť nejakú tú malinovku, nejaké pivko, posedia, podebatujú,
čiže potiaľ by to bolo v poriadku.
Čo sa týka tých prekopávok a ďalších vecí, ktoré kolega Bobík rozoberal, ja ako vedúci
pohrebníctva som pracovníkom TaZS, čiže sa zúčastňujem pravidelne porád. A keby som mal
nahrávku kolegu, ktorý je vedúcim úseku verejnej zelene, tak na jar, keď sa začína kosba, po
tých rôznych prekopávkach ostávajú kamene a pod., aké my s tým máme problémy, takže sa
mi vidí, že tiež akákoľvek suma by bola dnes predložená, ktorú tiež nepokladám za
likvidačnú, si myslím, že by nebola dosť veľká za to, čo potom technické služby po tých
prekopávkach robia. Aj vedúca odboru tu sama naznačila, že tá hrubá práca sa urobí po
prekopávkach, ale to výsledné ostáva potom na pracovníkoch TaZS, čiže sú s tým náklady.
Takže ja podporím predložený návrh a nielen s tým, že ho predkladáme my, ale
s plným vedomím, že nikomu neškodíme. Naopak si myslím, že celý tento poslanecký zbor je
ústretový voči každému, kto v tomto meste žije a kto tu aj podniká. Čiže tak ako tie terasy,
tak aj s tými prekopávkami a s tými cenami, ktoré sú, budem podporovať návrh s plným
vedomím, že to robíme pre našich občanov.
(rozprava ukončená)

NÁVRH NA UZNESENIE:
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák podotkol, že nakoľko v rámci rozpravy k predloženému
návrhu VZN boli predložené rôzne pozmeňujúce návrhy, z toho dôvodu poprosil predsedu
návrhovej komisie, aby tieto pozmeňujúce návrhy predniesol v poradí, v akom boli návrhovej
komisii predložené ‐ s tým, že následne dá o jednotlivých návrhoch hlasovať.
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Predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitán informoval MsZ o pozmeňujúcich
návrhoch predložených návrhovej komisii v poradí, ako boli predložené.
Informoval MsZ, že boli predložené tri pozmeňujúce návrhy a že prvý pozmeňujúci návrh
návrhová komisia dostala od pána primátora Viliama Zahorčáka, ktorý navrhol schváliť čl. 4,
bod 4.2.2. takto:
‐ dočasné užívanie verejných priestranstiev letnou terasou v CMZ 0,10 €/m2/deň,
mimo CMZ 0,05 €/m2/deň
Hlasovanie o tomto pozmeňujúcom návrhu:
(hlasovanie č. 6)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že táto zmena k návrhu VZN bola poslancami akceptovaná.

Ďalej predseda návrhovej komisie informoval, že druhý pozm. návrh predložil návrhovej
komisii pán poslanec Ing. Gaľa, ktorý v bode 4.2.2 – dočasné užívanie verejného
priestranstva letnou terasou (nerozoberateľné a mobilné,) navrhoval nahradiť namiesto
navrhovaného výpočtu dane v CMZ – 0,20 €/m2/deň, ostatné lokality – 0,10 €/m2/deň,
nový navrhovaný výpočet: CMZ – 0,08 €/m2/deň, ostatné lokality – 0,04 €/ m2/deň.
Vzhľadom k tomu, že už v predchádzajúcom hlasovaní bol k bodu 4.2.2 schválený
prvý pozm. návrh, ktorý bol predložený návrhovej komisii ako prvý v poradí, a to primátorom
mesta, tak návrh predložený pánom poslancom Ing. Gaľom k tomu istému bodu všeobecne
záväznému nariadeniu, predložený návrhovej komisii ako druhý v poradí, sa stal
bezpredmetným, t.z. , že už sa o ňom nehlasovalo.

Ďalej predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan prečítal pozmeňujúci návrh pána
poslanca Ing. Bobíka, ktorý bol predložený návrhovej komisii ako tretí v poradí, v ktorom pán
poslanec navrhoval zmenu v bode bod 4.2.1. a v bode 4.2.4 takto:
‐ v bode 4.2,1 namiesto 5 € schváliť 0,35 €/m2/deň v ostatných lokalitách mimo CMZ
‐ v bode 4.2.4. – podvrtávky schváliť 2 €/m2/deň

Najprv sa hlasovalo o pozm. návrhu Ing. Bobíka k bodu 4.2.1:
(hlasovanie č. 7)
za: 4 poslanci, proti: 3 poslanci, hlasovania sa zdržalo: 17 poslancov
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh nebol mestským zastupiteľstvom schválený.

Ďalej sa hlasovalo o pozm. návrhu Ing. Bobíka, a to k bodu 4.2.4. ‐ podvrtávky:
‐ chváliť sadzbu 2 €/m2/deň:
(hlasovanie č. 8)
za: 4 poslanci, proti: 1 poslanec, hlasovania sa zdržalo: 19 poslancov
‐ Primátor konštatoval, že ani tento návrh nebol schválený.
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Následne predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan predniesol návrh na uznesenie
v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. ... o dani za užívanie verejného
priestranstva v meste Michalovce.
Prezentácia pred hlasovaním o predmetnom VZN:
prezentovalo sa 24 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 9)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že návrh VZN i uznesenie s tým spojené zastupiteľstvo schválilo.

BOD č. 7:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Michalovciach o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Návrh uvedeného VZN predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ.
‐ Prerokovania tohto bodu sa zúčastnil aj spracovateľ navrhovaného VZN p. Valér Marcin,
pracovník odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ.

Predmetný materiál na rokovaní MsZ uviedla vedúca odboru výstavby, ŽP a miestneho
rozvoja MsÚ p. Ing. Anna Mrázová:
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, predkladám vám návrh všeobecne
záväzného nariadenia o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení a v zmysle vykonávacej vyhlášky
Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev.
Celý návrh VZN je rozdelený do 4‐och častí: základné ustanovenia, označovanie ulíc,
označovanie súpisných čísel nehnuteľností a záverečné ustanovenie. Súčasťou VZN je aj
príloha, ktorú ponúkame v dvoch alternatívach.

p. Viliam Zahorčák, primátor mesta:
Na doplnenie ešte uviedol, že pôvodne bol návrh predmetnej prílohy predložený v dvoch
alternatívach pre mestskú radu. „Na mestskej rade bolo rozhodnuté, že sa predloží
mestskému zastupiteľstvu iba tento jeden variant a to z dôvodu, že v prípade tohto
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predmetného návrhu by sa jednalo o úpravy drobné (pravopisné chyby), ktoré by nezaťažili
až tak občanov, keďže v databázach iných subjektov sú tieto názvy prevažne uvádzané. Takže
nemalo by dôjsť k poškodeniu občanov tých, ktorých by sa zmena dotkla.
V prípade toho druhého variantu, ktorý bol detailný a hovoril o zjednotení všetkých
názvov ulíc v meste, t.z. v jednom prípade sme mali niekde iniciálku krstného mena,
v druhom prípade skratku mena, v treťom prípade meno, jeho spisovnú podobu, v inom
prípade zase napr. meno Ján, Janko. Takto by išlo o takéto zjednotenie, ktoré by bolo ďaleko
vážnejším spôsobom, takže toto nepredkladáme, ale predkladáme tento jediný variant, ktorý
máte vo svojich materiáloch.
Chcem povedať, že po diskusii, aj na porade primátora aj na rokovaní mestskej rady
sme zvolili túto cestu z dôvodu toho, aby to občanov – naozaj, aby ich to nezaťažilo, ale
pritom, aby sme veci dali do súladu mnohé veci, čím nechcem povedať, že úplne všetko
odstránime.“
Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitán v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb.
Prezentácia pred hlasovaním o uznesení:
prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 10)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že toto uznesenie, teda aj VZN, boli mestským zastupiteľstvom
schválené.

BOD č. 8:
Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom
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Na rokovaní MsZ tento bod uviedol Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom nasledovne:
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážený pán primátor!
Do dnešného rokovania predkladám návrh doplnkov Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Michalovce pri zhodnocovaní bytov nájomníkmi.
Problematiku zhodnocovania majetku mesta riešia Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Michalovce, ktoré umožňujú schváliť investície do výšky 8 tis. €.
Vzhľadom k tomu, že bytová problematika je riešená v komisii bytovej, ktorá
disponuje informáciami, poznatkami a pozná podmienky pri prenájme jednotlivých bytových
priestorov, navrhujeme doplniť jej kompetencie aj o kompetencie pri rozhodovaní
o zhodnocovaní bytových priestorov nájomníkmi.
Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan v tomto
znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
správu: Doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce.
2. Schvaľuje
zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce takto:
V Čl. XI.
Zásady pre zhodnotenie majetku Mesta nájomcami
V článku XI. sa dopĺňa bod č. 12, v tomto znení:
12. Pre účely riešenia náležitostí zhodnotenia majetku Mesta nájomcami nebytových
priestorov funkciu výberovej komisie plní komisia na prenájom, pre účely bytových
priestorov komisia bývania.
V Článku XX.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

Vkladá sa nový bod č. 8, ktorý bude znieť:
„8. Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce,
schválené uznesením MsZ č. 200 zo dňa 23. 10. 2012, nadobúdajú účinnosť dňom
1. decembra 2012.“

3.

Ukladá
vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom:
Vydať Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce v plnom znení.
Z: v texte
T: december 2012
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Prezentácia pred hlasovaním o uznesení:
‐ prezentovalo sa 24 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 11)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie k tomuto bodu bolo chválené, a tým sa aj doplnili
Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom Mesta Michalovce.

BOD č. 9 :
Zmeny a doplnky Štatútu Komisie bývania MsZ v Michalovciach
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Tieto zmeny a doplnky predkladal pán poslanec Rudolf Klein, predseda komisie bývania.
Pri uvedení tohto bodu na rokovaní MsZ predseda komisie bývania p. Klein poznamenal:
My sme sa uvedenou problematikou zaoberali na zasadnutí komisie dňa 16. októbra
a komisia bývania odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnenie Štatútu bývania
MsZ v Michalovciach.
Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol pán poslanec Ing. Jaroslav Kapitan, predseda návrhovej
komisie, v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
zmeny a doplnky Štatútu Komisie bývania Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
V bode 4.
Úlohy komisie v bytovej oblasti
V bode 4. sa vkladá nový odsek 4.2.6. v tomto znení:
4.2.6 posudzuje žiadosti o zhodnotenie bytov v majetku Mesta nájomcami.
V bode 5.
Záverečné ustanovenia
5.2 Vkladá sa nový odsek č. 5.2., ktorý bude znieť:
Zmeny a doplnky Štatútu Komisie bývania Mestského zastupiteľstva v Michalovciach,
schválené uznesením MsZ č. 201 zo dňa 23. 10. 2012, nadobúdajú účinnosť dňa
1. decembra 2012.
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2. Ukladá
predsedovi komisie bývania:
Vydať nový Štatút Komisie bývania Mestského zastupiteľstva v Michalovciach v plnom
znení.
Z: v texte
T: november 2012
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 12)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, a teda i doplnenie štatútu
komisie bývania, bolo schválené.

BOD č. 10:
Rozpočtové opatrenia č. 5
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č.10 zápisnice.
‐ Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru MsÚ.
V úvode tohto bodu primátor mesta Viliam Zahorčák skôr, než dal slovo predkladateľke,
upozornil poslancov, že pred zasadnutím MsZ dostali nový materiál k tomuto bodu
rokovania. V súvislosti s tým povedal:
„Nie je to obvyklé a nie pri rozpočte, že sa to mení na poslednú chvíľu, ale tu ide o objektívne
skutočnosti, ktoré naozaj sme nemohli predvídať. Až v podstate medzi rokovaním mestskej
rady a mestského zastupiteľstva sme boli informovaní o tom, že mesto obdrží ďalšie
finančné prostriedky, ktoré je potrebné do rozpočtu zapracovať. Je to v materiáli uvedené
hneď v úvode tučným písmom. Takže verím, že zastupiteľstvo to pochopí, aj príslušné
komisie, ktoré sa k tomu vyjadrujú.
Materiál týkajúci sa zmeny rozpočtu na rokovaní MsZ uviedla vedúca finančného odboru
Ing. Oľga Bereznaninová:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách mesto pristupuje k zmene rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 5. Tak ako pán primátor povedal, pôvodne vám bol predložený
materiál, ktorý bol aj predmetom rokovania mestskej rady. Keďže došlo k určitým zmenám
vo financovaním mesta, tieto musia byť zapracované do rozpočtového opatrenia a musia byť
schválené mestským zastupiteľstvom. Jedna o tieto zmeny:
‐ Bola prijatá účelová dotácia z ministerstva školstva na havarijný stav VII. ZŠ vo výške
80 tis. €.
‐ Bol prijatý nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu I. ZŠ, kde je potrebné 5 %
kofinancovanie, preto sa zvýšili aj vlastné zdroje na kofinancovanie I. ZŠ.
‐ Je predpokladaný aj príjem z nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu ZpS
(zariadenia pre seniorov), kde je potrebné takisto kofinancovanie vo výške 5 % z vlastných
zdrojov, ktoré je zapracované do tejto zmeny. Kofinancovanie bude riešené z rezervného
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fondu, preto je navýšené použitie rezervného fondu v navrhovanej rozpočtovej zmene
a bola prijatá účelová dotácia na základe uznesenia vlády vo výške 926 511 €, ktorá bude
použitá až v rokoch 2013 a 2014, čím sa zvyšujú kapitálové príjmy a rozpočet pre rok 2012
je preto prebytkový v tejto výške. K zmene teda dochádza v bežnom a kapitálovom
rozpočte, ako aj finančných operáciách.
Tak ako som povedala, je predložený prebytkový rozpočet, zmeny na jednotlivých
položkách sú vysvetlené v textovej časti. Sú to predovšetkým prostriedky zo ŠR na prenesený
výkon štátnej správy, z európskych fondov, aktivity zazmluvnené a neukončené v roku 2011.
Všetky zmeny sú premietnuté aj do programovej štruktúry.

Rozprava:
MUDr. František Zitrický:
Poprosil predkladateľku materiálu o vysvetlenie k časti bežný rozpočet ‐ granty a transfery
na rozvoj školstva, ktoré sú uvedené na str. 3 predloženého materiálu.
Konštatoval, že keď tu bola vláda, tak v médiách zaznela správa, ktorá ho celkom zaujala
v súvislosti s čiastkou na opravu športového areálu, ale sa mu zdá, že tá suma bola iná, než
je tu teraz uvedená v predloženom materiáli.
Stanovisko k tomu zaujala vedúca odboru školstva Ing. Poláková:
Vysvetlila, že o ide o I. ZŠ ‐ o úpravu športového areálu a tieto granty v predloženom
materiáli nie sú uvedené, nakoľko do uvedeného termínu nebola podpísaná zmluva. „Neboli
prijaté fin. prostriedky, keď som spracovávala tento materiál a následne, fakticky my ešte do
konca decembra môžeme prijímať, aj ďalšie granty môžu byť. Ale z toho dôvodu tieto granty
tá škola tam nemá.“
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca fin. odboru:
Ešte doplnila, že zmena rozpočtu sa upravuje len na základe skutočne prijatých platieb alebo
na skutočne podpísaných zmlúv. „Pokiaľ k takému plneniu nedošlo, nemôže byť len na
základe nejakých informácií rozpočet mesta upravený.
p. Viliam Zahorčák:
Inými slovami povedané: Akonáhle dôjde k naplneniu, je možné očakávať – alebo, ak by
došlo, ešte aj na decembrovom MsZ je možné, aby sme sa zaoberali úpravou rozpočtu, ak to
bude potrebné.
Ing. Jozef Bobík:
K predloženej zmene rozpočtu mal dve otázky, ktoré súviseli s údajmi na str. 9 materiálu.
Konštatoval, že na str. 9 tohto materiálu máme vypočítané alebo ukázané
znázornenie centrálnej mestskej zóny (CMZ) aj zdôvodnenie niektorých úprav CMZ. „Je
bežné a nevidím v tom nič výnimočné, že aj tu dochádza k niektorým navýšeniam, pretože
pri rekonštrukciách zvlášť takých stavieb ako sú centrá miest, určite dochádza k tomu, že
niektoré skutočnosti sú v realite iné, ako boli projektované. Takže tu by som sa chcel opýtať
na také dva momenty, dve okolností, ako to teda vidíme konkrétne?
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I. etapa – Sama Chalupku, 2. odrážka, je napísané „nesúlad .......“. Čiže, ak by mi
mohol niekto vysvetliť dneska, asi stavebný dozor, v čom je ten nesúlad, voči čomu je ten
nesúlad a čo teda nesúhlasí s čím? Iná výmera, iné číslo?
Jeho druhá otázka súvisela so IV. etapou rekonštrukcie CMZ, kde je preložka
k objektu Starý súd. „Mám tomu rozumieť tak, že projektant tam nepočítal s preložkou a tá
je nevyhnutná? Ak áno, tak pochopiteľne, že v takomto prípade je potrebné to urobiť
teraz.“
Ing. Anna Mrázová:
Jej odpoveď na 1. otázku pána poslanca znela: „Čo sa týka uvedeného nesúladu výmery,
v podstate všetky súlady – nesúlady sú uvedené v stavebnom denníku, premietli sa do
návrhu na zmenu rozpočtu a boli vzájomne odsúhlasené. Je to zosúladenie, to znamená, že
nie všade bolo rovnaká vrstva.
Najťažšie sa realizujú rekonštrukcie a najťažšie sú v teréne, pretože nevieme ich vopred ani
my ani projektanti zistiť. Nevieme, či tam bude 17 cm alebo 70.
(p. Bobík na toto vysvetlenie reagoval slovami, že už teraz tomu porozumel.)
K druhej otázke pána poslanca Ing. Bobíka, ktorá sa týkala preložky plynovodu
uviedla, že táto preložka musela byť riešená úpravou rozpočtu, pretože sú to naše vlastné
zdroje. Siete, ktoré sú pod realizovanou komunikáciou sa nemohli premietnuť do ....“
(rozprava ukončená)

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan v tomto
znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2012 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:
1. bežné príjmy sa zvyšujú z 21 336 509 € na 22 921 257 €, zvýšenie o 1 584 748 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 20 233 990 € na 21 543 342 €, zvýšenie o 1 309 352 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 7 266 218 € na 4 703 895 €, zníženie o 2 562 323 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 12 566 844 € na 7 856 485 €,
zníženie o 4 710 359 €
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú z 5 512 107 € na 4 015 186 € , zníženie
o 1 496 921 €

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 13)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že rozpočtové opatrenie č. 5 bolo mestským zastupiteľstvom
schválené.
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BOD č. 11:
Návrh na II. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2012
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Materiál predkladala riaditeľka MsKS PhDr. Milada Tomková. Jeho prerokovania sa
zúčastnila aj ekonómka MsKS p. Ružena Kohaniová.
Na rokovaní MsZ tento bod uviedla PhDr. Tomková, riaditeľka MsKS:
Informovala, že od digitalizácie kina Centrum v Michalovciach došlo k zvýšeniu výnosu na
tomto úseku a vďaka tomu mohli finančne zabezpečiť zvýšené náklady podujatí pre
verejnosť bez narušenia príspevku a že z tohto dôvodu predkladajú návrh na zmenu
rozpočtu. Podotkla, že táto zmena sa týka jednak výnosovej a následne aj nákladovej časti,
ostatný rozpočet ostáva v pôvodnom znení.

Rozprava:
p. Viliam Zahorčák:
Konštatoval, že je určite potešiteľné, že kino Centrum prinieslo tie výsledky, ktoré prinieslo
a verí, že to nebude iba v tomto roku.
Ing. Stanislav Gaľa:
V úvode svojho vystúpenia podotkol, že nemá žiadne výhrady k predloženému materiálu,
ale má pripomienku k stanovisku finančnej komisie. Poukázal na to, že predložené
stanovisko finančnej komisie je vytlačené veľmi maličkými písmenami a že on, aj keď má
okuliare, má problém s jeho prečítaním. Z toho dôvodu poprosil predsedu fin. komisie, aby
v budúcnosti stanovisko fin. komisie bolo vytlačené väčšími písmenami.
Ing. Michal Stričík, predseda fin. komisie:
Na vznesenú pripomienku reagoval konštatovaním, že z finančnej komisie odišlo štandardné
stanovisko a nevie, z akých dôvodov došlo k jeho preskenovaniu, a tým aj k zmenšeniu
písma. Dôrazne poznamenal, že určite to nebolo urobené úmyselne.
p. Viliam Zahorčák:
Poprosil predkladateľku, aby v budúcnosti pri predkladaní materiálov do MsZ venovala
pozornosť aj takýmto veciam pri skenovaní niektorých dokumentov.
(rozprava ukončená)

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan v tomto
znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2012
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‐ náklady vo výške
‐ výnosy vo výške

zo 698 408 €
zo 698 408 €

+ 56 959 €
+ 56 959 €

na 755 367 €
na 755 367 €

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 14)
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté, a teda bola
schválená aj navrhovaná zmena rozpočtu MsKS.

BOD č. 12:
Majetkoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom.
Na rokovaní MsZ tento bod uviedol predkladateľ materiálu Ing. Doležal krátkym
komentárom k jednotlivým bodom predložených majetkoprávnych záležitostí. Jednalo sa
o body č. 1 – 13.

Rozprava:
p. Viliam Zahorčák:
Osobitne sa dotkol bodu č.11, čo je bytový dom „I“.
Ako už pán vedúci povedal, bolo niekoľko pokusov zo strany mesta tento objekt
predať tak, že by sa predali jednotlivé byty a s tým, že istú formu zvýhodnenia by tam mali
terajší nájomníci, ktorí ale sú ako platiči.
Podmienkou bolo, že budú musieť byť tam predané všetky byty, aby sme súťaž mohli
uzavrieť. Keďže k tomu nedošlo, nie je možné pristúpiť k predaju jednotlivých bytov, preto je
tu návrh, aby sa celá táto súťaž zrušila a aby boli schválené nové súťažné podmienky na
odpredaj celého bytového domu.
Samozrejme, môže zaznieť otázka, čo s nájomníkmi? Nájomný vzťah je platný, alebo
bude platný aj pre nového vlastníka. V prípade, že sa nám tento bytový dom podarí predať,
nový vlastník bude zaviazaný rešpektovať aj tie nájomné zmluvy, ktoré tam uzavrelo
s nájomníkmi mesto.
Ing. Jozef Bobík:
Dotkol sa bodu 6: V bode 6 sme predávali pozemok myslím, že už druhýkrát, čiže
opakovane. Záujemca ponúkol cenu, komisia hodnotiaca navrhuje odmietnuť ponuku. Tak
možnože pre budúcich záujemcov: ‐ čo by mali zmeniť v ponuke, aby bola pre mesto
prijateľná?
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p. Viliam Zahorčák:
Je to otázka na tú komisiu, ktorá to vyhodnocovala. Ale myslím si, že ide najmä o tú výšku,
o cenu, ktorú ponúka.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Primátor mesta Viliam Zahorčák odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby sa pri uznesení
k majetkoprávnym záležitostiam išlo postupne bod po bode, a to z dôvodu, že pri niektorých
bodoch je žiadúca prezentácia poslancov.
Akceptujúc návrh pána primátora predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan
postupne prečítal návrhy na uznesenie k jednotlivým bodom majetkoprávnych záležitostí,
následne primátor mesta dal hlasovať o jednotlivých bodoch uznesenia samostatne.
Návrh na uznesenie k bodu I/1:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
1. Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Michalovce – pozemkov, vedených príslušnou správou
katastra na LV 6438, ako pozemok p. C‐KN č. 5284/35, zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 463 m2 a p. C‐KN č. 5280/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 512 m2, ktoré pozemky sa nachádzajú na Ul. Štefánikovej, pre SR – Slovenskú
správu ciest, Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava spolu za cenu vo výške 10 500 €.
Nasledovala prezentácia poslancov:
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 15)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 1 uznesenia bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu I/2:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
2. Spôsob a podmienky prevodu podielu 34708/44766 stavby číslo súpisné 1773 (Pavilón
služieb), postavenej na parcele C‐KN č. 1251/3, vedenej na LV č. 5157 v k.ú.
Stráňany a 34708/44766 pozemku parcela C‐KN č. 1251/3, zastavaná plocha
a nádvorie o celkovej výmere 496 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany, ktoré sa
nachádzajú na Ul. nad Laborcom, obchodnou verejnou súťažou, za nasledujúcich
podmienok:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja podielu
34708/44766,
‐ v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ 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,
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‐
‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐

účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaného pozemku existujúci‐
mi 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 3 000 € 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 3 000 €,
ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
3 000 € sa mu nevracia,
úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom
rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh vyradený z obchodnej
verejnej súťaže,
záväzok uchádzača, že pred podaním zápisu na vklad do katastra nehnuteľností, pristúpi
k zmluve riešiacej opravu a údržbu objektu ako celku,
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a súťaž zrušiť
zrušiť.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 16)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že tento bod uznesenia bol schválený.

Návrh na uznesenie k bodu I/3:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
3. Odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na
Ul. Kuzmányho, p.č. 2969/24, vo výmere 20 m2, pre Jozefa Zirnsáka, bytom Masarykova
1339/72, Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2.

Nasledovala prezentácia poslancov:
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 17)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 3 uznesenia bol schválený.
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Návrh na uznesenie k bodu I/4:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
4. Odmietnutie návrhu súťažiaceho Ing. Jána Holuba, bytom Samuela Jurkoviča 1725/7,
Stropkov, záujemcu o odkúpenie predmetu predaja: stavby č. súp. 984, (autoservis
Okružná), postavenej na parcele p.č. 4662, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4663, vedenej na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, stavby bez č. súp. (dielne), postavenej na parcele p.č. 4664/5, vedenej na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4662, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere
1 289 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4663, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 92 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku
4664/5, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 216 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, novovytvoreného pozemku p.C‐KN č. 4664/1, zast. plochy a nádvoria
o celkovej výmere 4 210 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia GP
č. 35024780‐13/2012, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu s tým, že súťaž sa
následne zopakuje.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 18)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 4 uznesenia bol schválený.

Návrh na uznesenie k bodu I/5:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
5. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby č. súp. 1934 (dielňa), postavenej na parcele
p.č. 2809, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, novovytvorených pozemkov p.C‐KN
č. 2809/1, zast.plochy a nádvorie o celkovej výmere 551 m2 a pozemku p.C‐KN č. 2809/2,
nádvorie o celkovej výmere 141 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením geometric‐
kého plánu č. 14328810‐27/2012, Ing. Andreja Karka, narodeného 8. 11. 1943, bytom
Samova 719/9, Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 35 050 €.
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o uznesení:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 19)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod 5 uznesenia bol schválený.

Návrh na uznesenie k bodu I/6:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
Odmietnutie súťažných návrhov účastníkov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku
p.C‐KN č. 985/2, záhrady o celkovej výmere 174 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce.
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Prezentácia poslancov pred hlasovaní o uznesení:
prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 20)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že tento bod uznesenia bol schválený.

Návrh na uznesenie k bodu I/7:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce
(predmet predaja): stavby č. súp. 6324, sklad – dielňa, postavená na p.č. 3743 v k.ú.
Michalovce, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, a pozemku p.č. 3743 v k.ú, Michalovce
o výmere 149 m2, ktoré sa nachádzajú na Ul. Komenského, Ing. Júliusa Oleára, narodeného 4.
10. 1959, bytom Ul. okružná 1292/26, Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 15 500 €.
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o uznesení:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 21)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 7 uznesenia bol schválený.

Návrh na uznesenie k bodu I/8:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
8. Prijatie cenových ponúk a odpredaj novovytvorených pozemkov p. C‐KN č. 1192/39,
o výmere 43 m2 v k.ú. Michalovce a p. C‐KN č. 1192/40, o výmere 23 m2 v k.ú. Michalovce,
ktoré vznikli na základe určenia geometrického plánu č. 14328810‐29/2012, zo dňa
25.6.2012, odčlenením z pôvodnej parcely p. E‐KN č. 2846, v k.ú. Michalovce, formou
priameho predaja, nasledovne: v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p.C‐
KN č. 1192/39 v k.ú. Michalovce, pre Ing. René Frajtka a Renátu Frajtkovú bytom Severná 12,
071 01 Michalovce s tým, že uhradia kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 4 859 €
a v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p.C‐KN č. 1192/40 v k.ú.
Michalovce pre Galériu Restaurant, s.r.o., so sídlom Nám. osloboditeľov 6137/59 A s r.o.,
Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 2 599 €.

Prezentácia poslancov pred hlasovaním o uznesení:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 22)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bol 8 uznesenia zastupiteľstvo schválilo.
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Návrh na uznesenie k bodu I/9:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :
9.Prijatie cenovej ponuky a odpredaj pozemku p. C‐KN č. 361/2, záhrady o celkovej výmere
66 m2 v k.ú. Michalovce, formou priameho predaja, pre MVDr. Mariána Niemieca, bytom
Rastislavova 320/1, Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške
863,28 € v deviatich splátkach, pričom posledná splátka bude uhradená najneskôr v mesiaci
júl 2013.
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o uznesení:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 23)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 9 uznesenia bol schválený.

Návrh na uznesenie k bodu I/10:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
10. Prijatie cenovej ponuky a odpredaj novovytvoreného pozemku p. C‐KN 1699/47,
o celkovej výmere 386 m2 v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol na základe určenia geometrického
plánu č. 14328810‐30/2012, zlúčením z pôvodných parciel p. E‐KN č. 3116, p. E‐KN
č. 3117, a p. E‐KN č. 3118, formou priameho predaja, pre Michala Onda, bytom Klokočov
č. 39 s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 9 264 €.
Prezentácia poslancov pred hlasovaním o uznesením:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 24)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 10 uznesenia zastupiteľstvo schválilo.
Návrh na uznesenie k bodu I/11:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
11. a) využitie práva a odmietnutie všetkých súťažných návrhov, ktoré boli predložené
od vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže až do 1. 10. 2012
b) ukončenie obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu, ako záverečné
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov (vrátane podielov na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu) a spoluvlastníckych podielov
k pozemku, v bytovom dome „I“ číslo súpisné 1884 nachádzajúcom sa na parcele
p.C-KN č. 2970, vedenom na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 25)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 11 uznesenia, tak ako bol navrhnutý, bol zastupiteľstvom
schválený.
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Návrh na uznesenie k bodu I/12:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
11.spôsob a podmienky prevodu bytového domu „I“ č. súp. 1884 nachádzajúcom sa na
parcele p.C‐KN č. 2970, vedenom na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku
zastavaného bytovým domom, obchodnou verejnou súťažou, za nasledujúcich
podmienok:
− záujemca predloží návrh kúpnej zmluvy na bytový dom s 24 bytmi a príslušný
pozemok zastavaný bytovým domom,
− návrh kúpnej zmluvy musí okrem všeobecných náležitosti obsahovať prevzatie
záväzkov, pohľadávok a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
− najnižšia ponúkaná cena bytového domu vrátane pozemku je cena určená
podľa znaleckého posudku,
− uchádzač musí rešpektovať súčasné nájomné zmluvy
− návrh kúpnej ceny obytného domu vrátane platby za pohľadávky
− záujemca musí deklarovať, že nemá podlžností voči Mestu Michalovce, vrátane jeho
organizácií, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
− prihláška do OVS musí obsahovať:
‐ návrh kúpnej zmluvy bytového domu s 24 bytmi, v ktorom uvedie cenu
za bytový dom s pozemkom a cenu za pohľadávky na nájomnom ku dňu
odpredaja
‐ identifikáciu prihláseného
‐ čestné vyhlásenie, že nemá podlžnosti voči Mestu Michalovce, vrátane
jeho organizácií
‐ kópiu potvrdenia o úhrade fin. zábezpeky z príslušnej bankovej
inštitúcie,
− záujemca je povinný uhradiť finančnú zábezpeku vo výške 5% z ceny určenej
znaleckým posudkom, t.j. 10 316,30 €, na bankový účet vyhlasovateľa súťaže:
4204223001/5600 a kópiu potvrdenia o úhrade predložiť spolu s ponukou,
− úspešnému účastníkovi OVS sa finančná zábezpeka započíta oproti kúpnej cene.
V prípade, že úspešný uchádzač neuzatvorí zmluvu a neuhradí kúpnu cenu najneskôr
do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti príslušného uznesenia mestského
zastupiteľstva, zábezpeka prepadá v prospech Mesta Michalovce,
− vyhlasovateľ súťaže podá návrh na zápis do katastra nehnuteľnosti po zaplatení
kúpnej ceny
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov vyzvať uchádzača
na jeho doplnenie,
− vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto OVS,
− v prípade neúplnosti súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže,
vyhlasovateľ má právo návrh vyradiť z obchodnej verejnej súťaže,
‐ kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na
webovej stránke Mesta,
‐ vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé alebo všetky ponuky a ukončiť
obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
‐ vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 26)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 12 uznesenia bol schválený.

Návrh na uznesenie k bodu I/13:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
13. Zaradenie nehnuteľností:
a) pozemok p.E‐KN č. 3355, zastavané plochy o výmere 4 134 m2, vedený na LV č. 5157
v k.ú. Stráňany, do výmery 200 m2
b) pozemok p. C‐KN č. 5309/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 126 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 2000 m2
c) pozemok p. C‐KN č. 4657/2, záhrady o celkovej výmere 2359 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 800 m2,
pozemok p. C‐KN č. 682/1 záhrady o celkovej výmere 110 655 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 500 m2,
d) pozemok p. C‐KN č. 881, ostatné plochy o celkovej výmere 818 m2, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 700 m2,
pozemok p. C‐KN č. 880, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 753 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 200 m2,
pozemok p. E‐KN č. 878, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 026 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, do výmery 130 m2
e) pozemok p. C‐KN č. 1568/2, ostatné plochy o celkovej výmere 8 086, vedený na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 100 m2
f) pozemok p.C‐KN č. 1702/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 007 m2, vedený
na LV 5157 v k.ú. Stráňany, do výmery 50 m2
do zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 27)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod 13 uznesenia bolo schválený.

Návrh na uznesenie k bodu II:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode I/ 1, 3, 5 a 7 až 10.
T: december 2012
Z: Viliam Zahorčák
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 28)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj tento bod uznesenia bol schválený.
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BOD č. 13:
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Materiál predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie MsZ na prenájom majetku
Pri uvedení tohto bodu na rokovaní MsZ MUDr. Bančej iného informoval, že v návrhu na
uznesenie sa objavujú aj vecné bremená, ktoré je potrebné mať schválené uznesením MsZ
na zápis do katastra.
Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Kapitan v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
správu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
2. S c h v a ľ u j e :
2.1 Ing. Martinovi Bajkovi, Ul. J. Švermu 1345/11 Michalovce, uloženie vodovodnej,
kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených
príslušnou správou katastra nehnuteľnosti na LV 6438, ako pozemky registra „E“
č. 20, 21 a 9441/1 v k.ú. Michalovce (v dĺžke 38,50 m), s ochranným pásmom
1 meter na obe strany od osi predmetných prípojok, v zmysle VZN č. 101,
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí pre potreby novostavby rodinného domu na parcele č. 378/4
v k.ú. Michalovce 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).
V prípade narušenia povrchu, telesa cesty a chodníka, ich celistvosti resp. rovina‐
tosti, je žiadateľ povinný uviesť ich do pôvodného stavu okamžite po ukončení
stavby a zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú.
2.2 Jozefovi Zirnsákovi BRITTEX, Ul. Masarykova 72, Michalovce, uloženie vodovodnej
a kanalizačnej prípojky k dočasnej stavbe na pozemkoch Mesta, vedených
príslušnou správou katastra nehnuteľnosti na LV 6438, ako pozemky registra „E“
č. 2107/2 a 9490 v k.ú. Michalovce (v dĺžke 12,5 m), s ochranným pásmom 1 meter
na obe strany od osi predmetných prípojok, v zmysle VZN č. 101, uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
pre potreby prístavby k dočasnej stavbe predajného stánku na Ul. obrancov mieru
v Michalovciach s tým, že všetky plochy, na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa
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technologicky prekonané bez ich narušenia (napr. prepichom, podvrtávkou).
V prípade narušenia povrchu, telesa cesty a chodníka, ich celistvosti resp.
rovinatosti, je žiadateľ povinný uviesť ich do pôvodného stavu okamžite po
ukončení stavby a zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú.
2.3 Spoločnosti FELICEM s.r.o. , uloženie vodovodnej, kanalizačnej, plynovej
a elektrickej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených príslušnou správou katastra
nehnuteľnosti na LV 6438, ako pozemky registra „E“ p.č. 9385, 2575/2 a 9492 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke 64,50 m), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi predmetných prípojok, v zmysle VZN č. 101, uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí pre potreby stavby
„Polyfunkčný zdravotno – ubytovací objekt“ 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). V prípade narušenia povrchu, telesa cesty a chodníka, ich celistvosti
resp. rovinatosti, je žiadateľ povinný uviesť ich do pôvodného stavu okamžite po
ukončení stavby a zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú.
2.4 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na obsadenie priestorov v objekte na
Ul. okružnej č.2 v Michalovciach.
3. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode 2.1 až 2.3.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 29)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – vyhodnotenie opatrení
strategických cieľov
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák v úvode k tomuto bodu povedal:
Už v decembri v roku 2005 mestské zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Michalovce svojím uznesením č. 345. Tento program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa potom premietol do plánu rozvoja mesta na
jednotlivé volebné obdobia a premietol sa aj do iných strategických materiálov a do rôznych
koncepcií. Dnes prichádzame s tým, ako sa nám podarilo plán naplniť v predchádzajúcom
období, jednotlivé opatrenia, jednotlivé ciele špecifické.
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Myslím, že materiál z tohto pohľadu je obsažný a hovorí takmer o všetkom, čo sa
zrealizovalo, čím nechcem povedať, že úplne o všetkom, pretože je možné, že spracovatelia
aj pri niektorých detailoch možno, že čosi opomenuli. Preto, pani poslanci, je tu aj priestor
na doplnenie tohto materiálu, budeme len radi, samozrejme.
Tak ako je dnes hodnotený, tak je našou ambíciou postupne ho naplniť detailne, aj keď je
plánovaný až do roku 2015 a výhľadovo až do roku 2020. Samozrejme, že vznikajú nové
skutočnosti, nové okolnosti, ktoré pred nás budú klásť aj námety, aby sme tento program
v nejakom blízkom časovom období doplnili o nové možné výzvy, ktoré život prináša. Ja
osobne si myslím, že zastupiteľstvá, ktoré tu v predchádzajúcich obdobiach boli a ľudia, ktorí
stanovili ciele mesta, ale aj tí, ktorí sa na plnení tohto programu podieľali, urobili dobrú
robotu a samotný materiál, myslím, že o tom dosť výrazne vypovedá.

Rozprava:
PhDr. Jana Cibereová:
Vážený pán primátor, kolegyňa poslankyňa, kolegovia poslanci!
Dostáva sa nám do rúk materiál, ktorý pre nás poslancov, keď sa ako kandidáti
usilujeme o priazeň vo voľbách, stáva sa východiskovým bodom pre náš vlastný volebný
program, ktorým sa snažíme osloviť občanov ‐ našich voličov.
Som rada, že vedenie mesta tomuto materiálu venuje patričnú pozornosť
a pravidelne aj vo forme vyhodnotenia cieľov sa k nemu vracia. Materiál je formou analýzy
a strategických častí rozdelený do 9‐tich oblastí a ja sa chcem, keďže som predsedníčkou
komisie kultúry, venovať práve tejto oblasti.
Žijeme v dobe, keď finančných prostriedkov nikdy nie je dostatok a je chvályhodné, že
mesto neprikročilo k nejakým razantným škrtom v kultúrnych aktivitách, čím si uvedomuje
význam kultúry ako jedného z artiklov vlajky života občanov mesta. O tom, že je to správny
krok, svedčí aj záujem občanov o kultúrne a spoločenské dianie, čo sa prejavuje účasťou na
všetkých podujatiach, ktoré mesto organizuje.
Mesto Michalovce prostredníctvom mestského kultúrneho strediska organizuje
rôzne akcie, ktorými chce oživiť svoju minulosť. Cieľom týchto podujatí je atraktívnym
spôsobom priblížiť obyvateľom, ale aj návštevníkom významné historické míľniky, udalosti,
osobnosti i pamiatky. To všetko v sebe spájajú podujatí ako Deň na poctu mesta, Špacírky po
varošu a podobne.
Stretávam sa s názorom občanov mesta, ktorí veľmi kladne hodnotia aj vydávanie
propagačných materiálov o meste, či už je to monografia Dejiny Michaloviec alebo publikácia
T. J. Mousson. V súčasnosti mesto vydáva publikáciu Sto rokov organizovaného futbalu
a v roku 2013 plánuje vydať publikáciu Gorazd Zvonický. Tieto publikácie plnia dôležitú úlohu
nielen pri propagácii mesta, ale sú aj kultúrnym dedičstvom aj pre ďalšie generácie.
Mesto pravidelne zatraktívňuje ponuku kultúrnych podujatí v meste a programov
miestnych záujmových skupín mladých a kultúrnych amatérskych súborov. Pre širokú
verejnosť zabezpečuje divadelné predstavenia, koncerty vážnej hudby, zábavné programy,
výstavy, semináre, prednášky, čím zvyšuje uvedomovanie si významu kultúry pre kvalitu
života občanov. Nebudem tu rozprávať o všetkých aktivitách mesta a podujatiach, ale chcem
zvýrazniť, že v tejto oblasti plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa mestu veľmi dobre
darí napĺňať ciele a vytýčiť nové.
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V závere chcem spomenúť, že poslanci urobili veľmi dobré rozhodnutie, keď podporili
digitalizáciu kina Centrum a od apríla 2012 sa premieta aj v 3D kvalite, čím sa kino
zatraktívnilo nielen pre mestských návštevníkov, ale aj pre okolité mestá. A že to bol dobré
riešenie, svedčí aj dnešný bod rokovania, ktorý prekladá mestské kultúrne stredisko ‐ zmena
rozpočtu z dôvodu navýšenia výnosov pre beh kina Centrum
.
Plnenie v tejto oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta hodnotím veľmi
pozitívne a som rada, že ich ciele sa naplnili.
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem, pani poslankyňa. Radi aj my počujeme spokojnosť z úst poslancov a verím, že takto
to vníma aj verejnosť.
MUDr. František Zitrický:
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
Krátko sa chcem dotknúť časti, ktorá hovorí o zdravotníckej starostlivosti. Chcem
povedať, že našou trvalou úlohou do budúcnosti by mal byť neustály tlak na nájomcu
zariadenia Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, aby sa dokončil pavilón,
ktorý je rozostavaný v nemocnici. Myslím si, že toto má strategický význam pre osud
zdravotníctva, hlavne ústavnej starostlivosti v Michalovciach. Myslím si, že nemocnica má
ešte stále predpoklady na poskytovanie nadregionálnych služieb a nadregionálnej
starostlivosti, takže hovorím, bola by škoda, ak by sme postupne prišli o tento potenciál.
Čiže prihováram sa, aby mesto aj cez svojich zástupcov v orgánoch nemocnice stále
tlačilo a nejako komunikovalo s nájomcom, aby sa veci dotiahli.
p. Viliam Zahorčák:
Zdravotníctvo je širší komplex, ako je len nemocnica a monoblok. Ja chcem upozorniť na to,
že v predchádzajúcich obdobiach mesto výraznou mierou prispelo k tomu, že podmienky pre
zdravotníctvo ako také sa v meste zlepšili ‐ či už ide o polikliniku, či ide o iné priestory,
ktoré mesto poskytuje lekárom na ambulancie.
No ale popri tom, samozrejme, najmä nás trápi otázka nemocníc. Čo sa týka jednak
nemocnice, ktorá je na Stráňanoch, psychiatrickej nemocnice ‐ tá myslím, že je v poriadku
a iste všetci vnímame aj situáciu, veľmi citlivo situáciu s Nemocnicou s poliklinikou Štefana
Kukuru. Mesto tu ako jeden z akcionárov v minulosti aj veľmi prispievalo do nákupu techniky,
prispievalo do vybavenia, ktoré nemocnica potrebuje a takisto má záujem na tom, aby sa
situácia v tejto nemocnici postupne zlepšovala.
Veľmi nás teší, že nový vlastník akcií, ktorým je spoločnosť Svet zdravia, takisto prvé
investície do nemocnice dáva, či už ide o nákup niektorých technických zariadení, najnovšie
sa chystá rekonštrukcia objektu a následná inštalácia zariadenia lineárneho urýchľovača,
ktorý by mal výrazným spôsobom zlepšiť liečbu nádorových ochorení. A určite súhlasím
s pánom poslancom, že veľmi dôležitým bude aj záväzok nového vlastníka akcií, aby majetok
Košického samosprávneho kraja zveľadil aj tým, že dobuduje rozostavaný monoblok, čo sa aj
zaviazal. Áno, so spoločnosťou Svet zdravia sme v kontakte ‐ či už ide o vlastníka
nehnuteľností Košický samosprávny kraj alebo aj mesto Michalovce, absolvovali sme sériu
rozhovorov, pripravili ďalšie rokovania.
Chcem len verejnosť informovať, že Svet zdravia chce svoj záväzok dodržať,
momentálne prebieha výberové konanie na dodávateľa projekčných prác, pretože pôvodný
projekt objektu bol vyhodnotený ako nie veľmi výhodný z hľadiska či budúcej
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ekonomičnosti, ale aj funkčného riešenia tohto objektu. Čiže prebieha proces výberu
dodávateľa projekčných prác a následne po vybratí a vypracovaní nového projektu by malo
dôjsť aj k výberu dodávateľa na stavebné práce.
Opätovne pripomínam, malo by sa ku koncu roka uskutočniť ďalšie rokovanie.
Zámerom je, aby najneskôr v roku 2013, v polovici roka 2013, sa začalo aj so stavebnými
prácami. Chcem veriť, že Svet zdravia svoj záväzok aj v tomto smere dodrží.
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.:
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia!
Ja skutočne mám v živej pamäti, ako sa pripravoval program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja pred obdobím jeho schvaľovania v roku 2005. Do celej tejto prípravy
bolo zapojených množstvo ľudí, a tak ako hovorí dôvodová správa, že v 9‐tich rozvojových
oblastiach pracovali jednotlivé komisie.
A pokiaľ si dobre pamätám, vrátilo sa nám okolo 2 500 respondenčných lístkov. Tí
ľudia, ktorí pripravovali pre nás tento materiál, bolo to dodávateľským spôsobom, boli
nesmierne prekvapení tým, že ľudia majú záujem na tom, aby formou prieskumu sa mohli
zúčastniť prípravy tak dôležitého dlhodobejšieho programu s perspektívou do roku 2020.
Osobne sa domnievam, že vtedy boli položené základy proporcionálneho rozvoja mesta,
dlhodobého rozvoja, čím sa vytvorili aj podmienky pre prioritné osi, ale aj pre doplnkové
činnosti, ktoré mesto zabezpečuje.
Ja by som sa dotkol iba niektorých oblastí. Predovšetkým, čo sa týka ekonomického
rozvoja, začínalo sa s výstavbou priemyselného parku. Vieme, za akých podmienok sa prvý
priemyselný park v mesto robil, kedy prišiel prvý zahraničný dodávateľ do mesta, ako to
všetko fungovalo. Ale čo si nesmierne vážim, že sa nám podarilo premiestniť závod Yazaki do
novej časti Michaloviec. Prakticky dobre si spomínam, že za obdobie jedného roka, pokiaľ sa
rozhodlo na ministerstve hospodárstva, že podporia nový závod výstavby Yazaki na novom
priestranstve, za jeden rok sa zrealizovala stavba, ktorá vytvorila podmienky pre prácu vyše
3 tisícom pracovníkov. To, keď sme rozprávali s ľuďmi, ktorí pracovali v oblasti rozvoja
a prípravy nových pracovných miest, že v Michalovciach sa nám to podarilo, dodnes neveria,
že za jeden rok sa vysporiadali nielen pozemky, ale postavil sa aj nový závod.
Osobne si vysoko vážim, že veľmi cieľavedome sa pracovalo pri príprave a schválení
územného plánu mesta. Hoci máme ďalšie vstupy a doplnky k územnému plánu mesta,
každý jeden doplnok mal svoj zmysel, mal svoju opodstatnenosť a myslím si, že mesto sa
plánovite rozvíja.
Viem a som presvedčený o tom, že aj pripravovaná marketingová stratégia, ktorá
v tomto období by mala uzrieť svetlo sveta, by mohla ešte viac zviditeľniť naše mesto nielen
v blízkom okolí, teda vo Východoslovenskom kraji, ale v celom území Slovenska a v širšom
území prakticky Európskej únie.
Osobne veľmi pozitívne hodnotím získavanie externých zdrojov na rozvoj nášho
mesta. Myslím si, že vytvorenie odboru informatizácie a grantov splnilo svoje poslanie, že
tento odbor dokázal veľmi cieľavedome riešiť najpálčivejšie otázky z plánu rozvoja mesta,
ktoré boli stanovené na jednotlivé volebné obdobia a úspešnosť, ktorá je tuná
dokumentovaná hodnotou blízko 60 %, je veľmi, veľmi pozitívna. A keď si predstavíme tie
čiastky, koľko zdrojov sme získali, cudzích zdrojov pre rozvoj mesta, bola to obrovská pomoc,
čo sa prejavilo predovšetkým na rekonštrukcii centrálnej pešej zóny, na rekonštrukcii škôl a
ďalších zariadení.

32

Som mierne sklamaný, že zatiaľ je pozastavený projekt výstavby sociálneho
zariadenia na Ul. borovicovej, ale ja pevne verím, že vláda uvoľní zdroje, aby tento projekt,
ktorý je tak potrebný, aby sme vyriešili presunutie sociálneho zariadenia z Masarykovej ulice
do nových priestorov, je veľmi, veľmi dôležitý.
Myslím si, že sa veľmi veľa urobilo aj čo sa týka zlepšenia kvality bývania. Aj napriek
tomu, že na území mesta sú nedokončené byty po bývalej komplexnej bytovej výstavbe,
cieľavedome sa táto problematika v meste riešila či už výstavbou bytov na Konečnej ulici,
teraz v oblasti Ul. Masarykovej, Obrancov mieru a ďalšie ulice, ktoré sú pripravené
na realizáciu. Možno, že treba tu opäť pripomenúť, ako sa perfektne vyriešila rekonštrukcia
blokového domu C1 na Sídlisku Juh. Myslím si, že to bol obrovský príklad na to, ako sa dajú
niektoré problémy veľmi cielene, cieľavedome aj úspešne riešiť.
Nebudem hovoriť o kultúre, hovorila tu o tom pani poslankyňa Cibereová, ale chcem
ešte k dvom veciam hovoriť, a to je riešenie odpadového hospodárstva.
Všetci si pamätáme, že mesto samo zafinancovalo výstavbu skládky TKO na
Žabanoch. Vieme, ako nám veľmi všetci sľúbili, že aký bude príspevok štátu, nakoniec túto
investíciu mesto zvládlo samo. Pripravuje sa, alebo je pred dokončením ďalšia kazeta skládky
a urobilo sa nesmierne množstvo práce, čo sa týka zberu komunálneho odpadu, jeho
separácie. Ale chcem zvýrazniť, že aj tam, predovšetkým v separácii má mesto veľmi veľké
rezervy. Včera komisia výstavby sa zaoberala práve touto problematikou, pozitívne ju
hodnotila aj napriek tomu, že za I. polrok boli parametre hodnotené nie najlepšie, situácia
v III. kvartáli sa veľmi zlepšila a prakticky sme už nabehli na úroveň r. 2011.
Všetci by sme mali mať záujem na tom, aby projekt, ktorý je spracovaný na
spracovanie biologického odpadu, aby aj to kompostovanie v meste bolo vyriešené. Lebo
tak uznesenie vlády, tak aj uznesenie Európskej komisie nás nútia k tomu, aby sme tento
segment na území mesta mali vyriešený, lebo je to nutnosť a myslím si, že technické služby,
pokiaľ by projekt bol schvaľovaný, majú aj priestor aj podmienky k tomu, aby sme mali
vyriešený spôsob kompostovania organických odpadov.
Nedá mi, aby som nespomenul šport. Osobne si myslím že toľko zdrojov a také
podmienky ako mesto vytvára predovšetkým pre mládežnícky šport, je v máloktorom meste,
čo vidieť, ako sa prezentujú naše jednotlivé športové odvetvia, či už je to otázka futbalu,
basketbalu, hokeja, ale aj ďalšie športy, či už džudo, hádzaná a podobne. Myslím si, že to je
dobrá cesta, po ktorej treba, aby mesto pokračovalo, lebo radšej loptu ako drogy.
Ja som presvedčený o tom, že to, čo je napísané v dôvodovej správe v poslednom
odstavci, že súčasne má mesto záujem aktualizovať dokument PHaSR vzhľadom na nové
informácie, ja som presvedčený o tom, že túto dlhodobú plánovaciu strategickú
dokumentáciu mesto pripraví a stanoví ďalšie ciele na obdobie rokov 2030 – 2050.
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem. Pán poslanec naozaj dosť širokú problematiku obsiahol vo svojom vystúpení, takže
ťažko ku všetkému reagovať. Prevažne išlo o pozitívne hodnotenia, a to tak predchádzajúcich
období, ako aj súčasného obdobia. Sú aj niektoré problémy, ktoré naznačil.
Ja k tým problematickým chcem len toľko povedať, že sme si vedomí aj tých
problémov, na ktoré pán poslanec upozornil ‐ osobitne, čo sa týka odpadového
hospodárstva. Niektoré veci sú len tým, že mesto môže vytvárať podmienky, čo sa snažíme,
a je to aj na uvedomení si občanov, že je potrebné k tomu aktívne prispievať. A potom je tu
otázka tá, aké sú súčasné možnosti externé na využitie toho, aby odpad v Michalovciach
nebol problémom.
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Dovolím si povedať, že aj v tomto smere sme využili možnosti, ktoré sú. Je pravda, že
ten úspech nebol taký, aký sme očakávali, čo ale neznamená, že sa v tomto smere vzdávame.
Ale keďže skládkovanie ako jeden zo spôsobov v nakladaní s tuhým komunálnym odpadom
sa javí pre budúcnosť ako problematický a možno aj ťažko udržateľný, opakujem znova, že
mesto pripravuje súťaž na hľadanie partnera, ktorý by vedel s odpadom nakladať a ktorý by
sa stal partnerom na jeho zhodnotenie. Forma zhodnotenia by tiež mohla byť predmetom
tejto súťaže, či už ide o materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie, skratka také, aby
možno to, o čom teraz hovoríme, tá výraznejšia separácia a ukladanie biologicky
rozložiteľného odpadu, atď., čo nás ešte trápi a možno vďaka tomu problému prestane byť.
Čo sa týka Zariadenia opatrovateľskej služby na Borovicovej ulici, projekt sa rozbehol,
realizoval sa, ale stavebná spoločnosť, ktorá bola víťazom súťaže na dodávku stavebných
prác, bola nútená toto zastaviť z dôvodu toho, že riadiaci orgán celý proces prehodnocuje.
No a my veríme, že po vyhodnotení, po prehodnotení všetkého budeme môcť v realizácii
rekonštrukcie bývalej materskej školy na zariadenie pre seniorov pokračovať. Dnes je to
v štádiu takom, že je to v nejakom procese. Uvidíme, ako to dopadne.
MUDr. Štefan Lipčák:
Vážený pán primátor, vážení poslanci, dovolím si krátko sa dotknúť aj ambulantnej
zdravotnej starostlivosti.
V nedávnej minulosti sme mali budovu starej Polikliniky na Námestí osloboditeľov,
ktorá fakticky nespĺňala požiadavky na tento typ zdravotníckeho zariadenia a bola v nej asi
len polovica toho počtu tých ambulancií, ktoré sa nachádzajú v budove novej polikliniky.
V roku 1990 sme získali túto budovu zásluhou nemocnice, ktorá vtedy presadzovala túto
požiadavku, následne ju dostalo do vienka mesto. A význam tohto zariadenia spočíva hlavne
v tom, že sme dokázali skoncentrovať na jednom mieste výrazný počet aj všeobecných aj
špecializovaných pracovísk ambulancií, teraz je ich tam vyše 30. Má to veľký význam pre
obyvateľov nielen tohto mesta, ale celého okresu, pretože si môžu na jednom mieste
vyriešiť viaceré svoje problémy.
Mesto malo málo možností zasahovať do počtu poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti ambulantnej, aj do samotnej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale
má možnosť vytvárať podmienky pre prenájom, pre poskytovanie priestorov aj pri
zabezpečovaní možno niektorých ďalších akcií. Na toto chcem upozorniť a myslím si, že aj do
budúcich rokov by to malo byť prioritou pre naše mesto.
p. Viliam Zahorčák:
Áno, ja potvrdzujem, minimálne v tomto období je to tak aj nastavené. Aj program rozvoja
mesta na toto volebné obdobie jednoznačne hovorí, že poliklinika ‐ ak ste, pán poslanec,
mierili tam, zostáva poliklinikou a verím, že ani ďalšie poslanecké zbory, resp. vedenia mesta
v budúcnosti nebudú uvažovať o inej alternatíve. No a, samozrejme, aj tie priestory iné,
ktoré mesto má k dispozícii, pretože vieme, že dnes ambulancie lekárov sú aj v iných
priestoroch, nielen na poliklinike, ktoré má mesto k dispozícii. Áno, máme záujem na tom,
aby zdravotná starostlivosť bola dostupná, aby podľa možnosti všetko, čo so zdravotníctvom
súvisí, samozrejme, nie tie vysoko špecializované pracoviská, ale to, čo by malo byť
prvokontaktové, resp. pri špecializácii nižšej, aby dostupné v Michalovciach bolo a určite aj
my radi k tomu prispejeme.
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Ing. Michal Stričík, PhD.:
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, milí hostia!
Ja považujem dnešný deň, a to práve kvôli tomuto prerokovanému bodu programu,
za veľmi významný. Ak v roku 2005 sme prijali, alebo bol prijatý Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Michalove, dneska po prvýkrát, dá sa povedať, ako samostatný
ucelený materiál vyhodnocujeme tento bod programu, čím svojím spôsobom dávame aj
zadosťučinenie zákonu 503 z roku 2001 o regionálnom rozvoji, kde naozaj mestské
zastupiteľstvá, obce majú, dá sa povedať, povinnosť raz ročne vyhodnocovať tieto
dokumenty, alebo, dá sa povedať, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Zo svojho miesta si dovolím poďakovať jednak tvorcom tohto dokumentu, ako aj tým,
ktorí realizujú tento dokument, pretože naozaj ukazuje sa, že je to veľmi života schopný
materiál a že tie ciele, ktoré boli odhadnuté v r. 2004 – 2005, boli nasmerované správne.
Ja osobne beriem za záväzok a verím, že aj vedúci odborov a jednotlivé odbory, ako aj
komisie mesta a že tento dokument podľa možnosti, podľa cieľov, ktoré si bude chcieť mesto
stanoviť, budeme vedieť v krátkej dobe podľa potrieb aktualizovať a pripraviť ho tak, aby
sme naozaj reálne pripravili potreby a hlavne pôdu pre odbor informatizácie a grantov, aby
sme mohli, tak ako to bolo v predchádzajúcom období, využívať externé zdroje, či už to bolo
na dostavbu škôl, rekonštrukciu škôl, rekonštrukciu centra, ale aj rekonštrukciu, dá sa
povedať, kruhových objazdov, kde naozaj mesto sa stalo bezpečným a podarilo sa nám získať
množstvo finančných prostriedkov z externých zdrojov.
Naozaj, ako bolo povedané, sú aj veci, kde je priestor na odhaľovanie určitých rezerv
alebo možností zlepšenia a verím, tak ako sme to ukázali našim podnikateľom, že aj v tom
ďalšom období budeme hľadať možnosti na rozvíjanie predovšetkým v súvislosti získania do
mesta ďalších investorov, predovšetkým z dôvodu, aby sme zlepšili, dá sa povedať, stav
v oblasti zamestnania, pretože naozaj situácia na celom východe, mesto Michalovce
nevynímajúc, je pomerne vážna. Takže naozaj hľadať možnosti na vytváranie pracovných
príležitostí pre našich občanov.
Takže verím, že nie prvýkrát prerokovávame tento materiál a že naozaj nájdeme
priestor na jeho doplnenie, aktualizáciu a možno, dávam aj na zváženie tvorcom tohto
materiálu, či by nebolo vhodné zapracovať do tohto materiálu, alebo spojiť rámcový plán
aktivít, tak ako sme ho vyhodnocovali v predchádzajúcom období, s týmto materiálom, aby
sa stal možno, že ešte trošičku prehľadnejší a lepšie kontrolovateľný. Každopádne som rád za
tento materiál a teším sa na ďalšiu prácu na tomto materiáli.
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem, pán poslanec. Tak ako ste v závere povedali, aj keď dnes konkrétne hovoríme
o pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v predchádzajúcich obdobiach sme hodnotili
a vyjadrovali sa v takom súzvuku viacerých materiálov. Hodnotili sme ten spoločný
dokument, kde sme hovorili o programe rozvoja mesta, ktorý vychádza vlastne z plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Čiže vždycky každoročne sme sa dotýkali plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, hoci sme ho tak tento materiál nenazývali. Dnes teda
začíname s takýmto hodnotením, že každý osobitne z takýchto materiálov, ktorý je
strategický, budeme sa vracať a budeme hodnotiť, do akej miery sa podarilo ho naplniť.
Čo sa týka otázky zamestnanosti, áno, vnímame aj my toto ako jeden z najväčších
problémov nielen mesta, ale aj regiónu. Aj vďaka tomu, a som veľmi rád, že to prerokúvala
vláda, a v rôznom sa chcem tohto rokovania dotknúť, kde sme hovorili o ako jednej z priorít
regionálnej ‐ zvyšovať zamestnanosť. Vieme, že doba, ktorú žijeme, nie je tomuto naklonená,
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ale minimálne závery, ktoré vláda prijala ‐ uznesenie, ktoré prijala, by mohli problému
napomôcť.
No a my z úrovne mesta, keď hovoríme o programe rozvoja mesta, aby sa mesto
mohlo zatraktívniť, aby sa stalo zaujímavým pre región aj pre možných investorov, toto si
myslím, že sa darí. To, aby tu niekto priniesol investície, aby priniesol prácu ľuďom, toto
v našich silách nie je doslova niekoho tu nasilu pritiahnuť, ale našou úlohou je vytvárať tie
podmienky a podmienky v tom najširšom zmysle slova, teda aj priestorové, aj územným
plánom, čo sa deje. aj tým, že mesto je primerane atraktívne či už z pohľadu kultúrneho,
športového, sociálneho, zdravotného, atď., atď., aby boli aj možnosti bývania a toto všetko
súvisí. Určite by k tomu prispela infraštruktúra. Tá, ktorá je na mestskej úrovni, si myslím,
a to ste povedali aj vy, že sa zlepšuje a závery vlády, verím, že prispejú aj k tomu, že tá
infraštruktúra cestná, železničná, ktorú vnímame ako strategicky veľmi významnú, že aj táto
by sa v dohľadom čase mohla zrealizovať a tiež by to mohlo prispieť k lepšej dostupnosti
nášho regiónu i mesta aj pre možných investorov.
Mgr. Martin Nebesník:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Dôležitými oblasťami PHaSR je oblasť vzdelávania a športu. Ja by som v oblasti
vzdelávania a školstva rád upozornil na niekoľko dôležitých skutočností.
V rámci skvalitnenia výchovno‐vzdelávacích podmienok veľmi pozitívne hodnotím
aktivity mesta, ktoré smerovali k zvyšovaniu komunikačných a manažérskych zručností
manažmentu základných škôl a materských škôl v meste, či už v rámci projektu INEDU‐GOV
alebo v rámci kurzu ECOL. Zároveň však pozitívne hodnotím aj záujem mesta o odborný
osobnostný potenciál pedagogických a výchovných zamestnancov v rámci kontinuálnych
vzdelávaní.
Zároveň však veľmi oceňujem aj snahy mesta, aktivity mesta k oceňovaniu najlepších
žiakov, ktorí boli úspešní vo vedomostných a športových súťažiach, čo je do značnej miery
veľká motivácia pre to, aby mohli sa ďalej rozvíjať a napredovať. Práve tejto skutočnosti
mesto venovalo, podľa mňa, výraznú pozornosť.
Zároveň chcem upriamiť pozornosť aj na to, akým spôsobom mesto prispelo
k modernizácii a zlepšeniu vybavenosti škôl, či už počítačových učební, odborných učební
alebo čo sa týka inštalácie internetu. Veď suma, ktorou mesto prispelo na vybavenie
základných a materských škôl a pre výchovno‐vzdelávací proces vo výške 2 488 000 €, je
veľavravná.
Ďalej by som z hľadiska zlepšovania technického stavu objektov škôl a školských
zariadení zvýraznil príspevok mesta ku komplexnej rekonštrukcii troch základných škôl
v meste. V konečnom dôsledku suma, ktorá bola preinvestovaná zo zdrojov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, zo štátnych zdrojov a vlastných zdrojov, činí 3,9 mil. € .
Ďalej nie nepodstatné sú aj investície do havarijných stavov, do opráv hygienických
zariadení, do rekonštrukcie osvetlenia škôl, tried, školských stravovní, kde len na výmenu
veľkých kuchynských zariadení mesto prispelo čiastkou 111 480 €.
Ďalej v rámci ďalšieho špecifického cieľa, čo sa týkalo využívania internetu, už
v súčasnosti prístup k internetu majú nielen všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci
základných škôl, ale už aj učiteľky materských škôl a rodičovská verejnosť. V rokoch 2009 ‐
2010 sa na 5‐tich základných školách v meste v 10‐tich turnusoch zrealizovali počítačové
kurzy pre starších občanov a zúčastnilo sa ich až 100 občanov.
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Ďalej veľmi si cením podporu zo strany mesta do takých vzdelávacích programov,
ktoré sa týkajú zdravotne postihnutých alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
kde napríklad vzdelávacím programom ukončenia základného vzdelávania sa zaoberala IV. ZŠ
na Ul. Komenského v uplynulom období.
Ďalej by som zároveň chcel oceniť aktivity mesta v spolupráci s úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny a s vedením stredných škôl na zvýšenie pracovnej sily v meste.
K oblasti športu pán poslanec povedal:
„Veľmi si cením v rámci vytvorenia lepších podmienok pre šport také aktivity mesta,
ktoré súviseli s rekonštrukciou športovísk. Napríklad realizácia III. etapy rekonštrukcie
futbalového štadióna, rekonštrukcia mestskej športovej haly, rekonštrukcia strechy na
zimnom štadióne do značnej miery prispela k vytvoreniu oveľa lepších športových
podmienok pre šport širokých más.
Ďalej veľmi oceňujem tie aktivity mesta, ktoré smerovali k vybudovaniu viacúčelových
ihrísk či už na II. ZŠ, IV. ZŠ, VI. ZŠ, VII. ZŠ., na MŠ na Ul. Švermovej bolo vybudované dopravné
ihrisko, aj ihrisko na Ul. mlynskej.
Veľmi oceňujem zo strany mesta aj skutočnosť, že sa dokázalo postarať o správu
športových zariadení, či už prostredníctvom hokejového klubu, hádzanárskeho klubu
winLand alebo mestského futbalového klubu.
Ďalej veľmi oceňujem nielen aktivity, ktoré smerovali k rekonštrukcii týchto
športových ihrísk a zariadení, ale aj ich ochrane. Inštalácia monitorovacích kamerových
systémov či už na hokejovom alebo futbalovom štadióne prispela výrazným spôsobom k ich
ochrane a údržbe.
Ďalej veľmi kvitujem využitie športových ihrísk a zariadení v školských areáloch pre
širokú verejnosť. Školské areály sú sprístupnené pre verejnosť počas celého roka a i tie sú
využívané žiakmi vo vyučovacom čase.
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem, pán poslanec. Áno, popri tom, čo tu odznelo, čo všetko sa urobilo, ja chcem aj
verejnosť ‐ nakoniec už sme to aj pri rozpočte spomínali, chcem využiť túto príležitosť
a chcem povedať, že rekonštrukciami školských objektov, ktoré ste tu menovali, náš záujem
o zlepšovanie podmienok pre výchovno‐vzdelávací proces nekončí. Aj keď dnes momentálne
nie je možné na to získať prostriedky z Európskej únie, využívame, aj sme využili zasadnutie
vlády SR v Michalovciach na to, že sme požiadali a dostali sme finančné prostriedky na to,
aby sme zlepšili stav na našich materských školách. Konkrétne v 6‐tich materských školách by
sme chceli vymeniť okná.
Následne teraz, ako sme počuli pri rozpočte, boli vládou SR a ministerstva školstva
poskytnuté finančné prostriedky na výmenu okien na VII. základnej škole
a v prechádzajúcom období, ešte za predchádzajúcej vlády, takúto finančnú pomoc sme
dostali aj pre IV. základnú školu. Takže aj keď nejde o komplexnú rekonštrukciu, postupne sa
stav na týchto školách zlepšuje a ja chcem veriť tomu, že ‐ ťažko povedať, že dokedy, ale
problematika, s ktorou zápasili naše školy, školské zariadenia, že v značnej miere sa nám
podarí tieto problémy odstrániť. Ostane už naozaj len takým veľkým problémom V. základná
škola, ale aj všetky tie ostatné. Verím, že sa nám podarí v krátkom čase , ťažko teraz povedať,
že do roka, do dvoch, ale že sa nám podarí mnoho z týchto problémov vyriešiť.
Samozrejme, aj čo sa týka športu, nechceli by sme prestať len v tom, čo sa urobilo. Sú
pred nami výzvy dotýkajúce sa jednak plavárne a jednak ešte dokončenia zimného štadióna,
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ale aj, a nahlas už o tom hovoríme, aj športové areály škôl, pretože aj keď sme ich
nespomínali, sa to udialo. Určite krásny areál na je I. základnej škole, teda v škole dnes už
s čestným názvom Škola T. J. Moussona, ale aj na iných školách, kde je možnosť do toho
vstúpiť a ešte lepšie podmienky pre športovanie detí priamo v školských areáloch vytvoriť.
Ing. Jaroslav Kapitan:
V úvode svojho vystúpenia poznamenal, že predložený materiál hovorí o tom, že mesto si
postavilo veľmi smelé ciele a že dovolí si povedať, že ešte smelšie kráča k ich dosiahnutiu.
Ďalej sa okrajovo dotkol cieľa, ktorý sa týka vzdelávania v oblasti stredných škôl
v meste Michalovce. „Aj keď stredné školy nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Michalovce, ale ja si myslím, že zapadli veľmi vhodne do naplňovania týchto cieľov, pretože
na Slovensku vznikli v troch mestách centrá odborného vzdelávania a si myslím, že
Michalovce patria medzi tieto mestá, kde tieto centrá odborného vzdelávania sú a tie nám
pomáhajú zvyšovať flexibilitu s požiadavkami trhu práce jednak pre našich žiakov, ale aj pre
zamestnávateľov, ktorí potrebujú školiť svojich zamestnancov pre nové technológie.
Výsledkom takejto dobrej alebo plodnej spolupráce je aj spolupráca s firmou BSH,
kde sa vytvoril študijný program pre zamestnancov, budúcich zamestnancov firmy BSH,
a tým vlastne len zvyšujeme schopnosť zamestnania sa aj absolventov škôl na trhu práce.
Tieto centra vznikli pri Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach na Ul.
školskej, ktoré sú zamerané na gastronómiu a Strednej odbornej škola technickej
v Michalovciach na Ul. partizánskej, ktoré je zameraná na elektrotechniku, informatiku
a automatizáciu. Tieto centrá slúžia nielen pre vzdelávanie vlastných žiakov, ale aj
vzdelávanie učiteľov aj základných škôl a materských škôl v oblasti jednak počítačových
zručností a iných, ktoré vlastne sú nejakým spôsobom potrebné pre výkon a pre napĺňanie
tých cieľov, ktoré si mesto postavilo.
Ja chcem len vysloviť poďakovanie, že tá spolupráca je výborná a pevne verím, že
bude ešte lepšia aj v budúcnosti.
p. Viliam Zahorčák:
Ja len potvrdím, že je to tak. Aj keď stredné školy nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
my máme prehľad o dianí na stredných školách, pretože sme vo veľmi dobrom vzťahu
s Košickým samosprávnym krajom, ktorý je zriaďovateľom väčšiny týchto stredných škôl, ale
aj s inými subjektmi, či už s pravoslávnou cirkvou, ktorá je zriaďovateľom jednej z týchto
stredných škôl. Máme záujem o dianie a ak je to možné, hľadáme minimálne ten svoj
priestor na podporu, nehovoriac o tom, že každoročne v rámci dotácií, ktoré mesto
poskytuje, majú možnosť získať aj získavajú tieto dotácie aj stredné školy.
Ako príklad toho nášho pozitívneho vzťahu k stredným školám je aj skutočnosť opäť
z posledného zasadnutia vlády, kedy sme spolu s Košickým samosprávnym krajom, že neboli
sme v tomto smere takí egoistickí, že len na seba sme hľadeli ako mesto, ale sme
podporovali aj to, aby vláda svojím uznesením podporila aj v našom prípade konkrétne
strednú zdravotnícku školu. Takže ten prístup do budúcnosti určite tu je. Ja sám pochádzam
zo stredoškolského prostredia, čo sa týka profesie. V našom zastupiteľstve pán poslanec je
riaditeľ strednej školy, čiže je tu prepojenosť a verím, že to bude pre osoh všetkých,
osobitne pre osoh mládeže.

38

MUDr. František Farkaš:
Vo svojom vystúpení sa tiež dotkol problému zdravotníctva. V súvislosti s tým podotkol, že
veľkým problémom, ktoré zdravotníctvo má na okresnej úrovni, je asi najväčším problémom
dostavba monobloku.
Chcem povedať, že som veľmi rád, že v súčasnosti sa už črtajú určité konkrétne
kontúry toho, aj finančné kontúry, že dostavba tohto pavilónu naberá určité konkrétne
intencie. Vieme, že v podmienkach starej nemocnice jej zdravotníctvo doslova sa dusí. Tie
podmienky limitujú poskytovanie zdravotníckych služieb a dá sa povedať, že plne bránia
rozvoju zdravotníctva.
Svet zdravia, ktorý spravuje všetky okresné nemocnice v našom kraji, prebral zároveň
na seba aj záväzky týchto nemocníc, ktoré sú na úrovni niekoľko sto tisíc a bolo dohodnuté,
že tieto svoje záväzky bude splácať kraju, ale takou formou, že tieto prostriedky budú
spätne investované do majetku nemocníc.
A ako opakovane zaznelo na krajskom zastupiteľstve ústami predsedu KSK, veľmi
dobre sa to počúvalo, keď bolo povedané, že vlastne všetky tieto záväzky, všetky tieto
financie budú použité práve na dostavbu nášho monobloku. Čiže všetky dlhy, ktoré vytvorili
okresné nemocnice, ich výška bude použitá do dostavby tohto monobloku.. Takže dúfam, že
budeme môcť na budúci rok už nielen hovoriť o tom, že sa robia plány, že sa niečo
spracúvavá na papieri, ale že na budúci rok naši občania uvidia aj reálny stavebný ruch na
tomto monobloku.
p. Viliam Zahorčák
Potvrdil to, o čom hovoril pán poslanec ‐ teda to, čo odznelo včera na zastupiteľstve
Košického samosprávneho kraja. „Verím, že sa tak aj stane.“
(rozprava ukončená)

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan v tomto
znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie opatrení strategických cieľov PHSR.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 30)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
Ďalej poznamenal: „Tak ako sme povedali, je našou ambíciou v nejakom krátkom čase prísť
s návrhom modifikácie tohto plánu, zapracovať do neho nové podnety. Ja pevne
verím, že aj toto prispeje k ďalšiemu rozvoju Michaloviec.“
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BOD č. 15:
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v Meste Michalovce
na obdobie rokov 2013 – 2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí MsÚ.
V úvode tohto bodu vystúpil primátor mesta Viliam Zahorčák.
Skôr než odovzdal slovo predkladateľovi materiálu Ing. Jasovskému, konštatoval, že plán,
ktorý bol v predchádzajúcom období, bol stavaný do r. 2012, a preto je potrebné, aby
poslanci dnes schválili komunitný plán sociálnych služieb v meste na ďalšie obdobie, pretože
aj od neho sa budú možno odvíjať ďalšie možnosti a aktivity.
Predmetný materiál na rokovaní uviedol Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí:
Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor!
Komunitný plán je plánom rozvoja sociálnych služieb v meste Michalovce. Zákon
o sociálnych službách stanovuje jeho obsahové členenie. V úvode dokument predstavuje
analýzu o poskytovaní sociálnych služieb v meste, popisuje širokú sieť poskytovateľov
sociálnych služieb verejných i neverejných. Jedná sa približne o 30 rôznych poskytovateľov
sociálnych služieb na území mesta.
Samostatná časť je venovaná sociálnym službám poskytovaných Mestom Michalovce,
kde je uvedená aj finančná analýza rozpočtu mesta určená na sociálne účely v uplynulých
5‐tich rokoch. Ďalšou časťou komunitného plánu je analýza očakávaného stavu sociálnych
služieb na plánovacie obdobie, na roky 2013 – 2017, ktorá spolu so SWOT analýzou vyúsťuje
do záverečnej časti komunitného plánu, a to je stanovenie vízie, priorít a cieľov tohto
dokumentu.
Mesto si stanovilo 4 priority v sociálnej oblasti počas plánovacieho obdobia. Prvou
prioritou je starostlivosť o klienta v prirodzenom prostredí prostredníctvom terénnych
sociálnych služieb. Druhou prioritou je zvýšenie kvality poskytovaných služieb
prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb. Treťou prioritou
je starostlivosť o marginalizované skupiny obyvateľov a štvrtou prioritou je vzdelávanie
zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

Rozprava:
PhDr. Jana Cibereová:
V úvode svojho vystúpenia konštatovala, že k samotnému vypracovaniu a štruktúre tohto
materiálu nemá žiadne pripomienky a vie sa s ním stotožniť.
„Chcem len povedať, že v súlade so zámermi rozvoja mesta, ktoré je programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, je vypracovaný strategický dokument LOKÁLNA
STRATÉGIA KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU. Účelom stratégie je posilnenie spolupráce ... činnosti
a finančných zdrojov, životných podmienok smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok
príslušníkov marginalizovaných skupín.
Keďže takýto dokument mesto vypracovaný má, myslím si, že patrí medzi silné
stránky vo SWOT analýze sociálnych služieb. Ak sa vie predkladateľ s tým stotožniť,
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navrhujem, aby bol do tohto materiálu doplnený ako existujúca lokálna stratégia
komplexného prístupu.“
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem, pani poslankyňa, môj názor je taký istý, takže bolo by to vhodné.
‐ Vzhľadom na predložený návrh poslankyne PhDr. Cibereovej oslovil predkladateľa
materiálu Ing. Jasovského, aby komunitný plán doplnil v zmysle návrhu poslankyne
PhDr. Cibereovej.
Ing. Jozef Bobík:
Zaujal stanovisko k navrhovanému komunitnému plánu sociálnych služieb. Konštatoval, že
jeho členenie na priority sa mu zdá logické a veľmi dobré . „Som presvedčený, že tak ako
v minulosti, aj teraz ich mesto bude napĺňať a že tie služby, ktoré budú poskytované, budú
dobre cielené, budú aj správne orientované a ukážu, že nielen spoločnosť, ale aj mesto, ktoré
vníma svojich občanov dobre, nasmeruje svoje priority tam, kde sú potrebné. Pretože
naozaj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc, podporu, či už mladší alebo starší, mesto na to
myslelo v minulosti a myslím, že bude aj teraz.“
Ďalej konštatoval, že určitý problém vidí v priorite č. 3, ktorá je nazvaná starostlivosť
o marginalizovanú skupinu. „Z toho názvu by sa mohlo zdať, že akosi ich chceme hýčkať a že
sa o nich chceme starať. Čiže z môjho pohľadu je tu určité riziko do budúcna, lebo ak si
pozrieme niektoré tabuľky, ktoré sú súčasťou tohto materiálu, vidíme, že počet obyvateľov
klesá, počet obyvateľov starších stúpa a z toho logicky vyplýva, že vlastne klesá počet
obyvateľov, ktorí sú schopní vytvárať ekonomické prostredie na to, aby tí starší ‐ aby sa
o nich mesto mohlo starať. A keby sme si pozreli tabuľku, ktorá tu nie je a ktorá hovorí
o tom, ako sa rodia noví občania mesta, tak by sme videli, že vyvstáva určitá hrozba
v súčasnosti i do budúcnosti. Čiže tu je potrebné, aby v tom najbližšom období mesto
Michalovce tak, ako aj určite Slovenská republika, sa začalo vážne zaoberať
marginalizovanými skupinami, ich počtom, aby sa našlo nejaké riešenie, ja ho teraz neviem
navrhnúť, aby ten počet nenarastal neadekvátne, pretože naozaj potom sa môže stať, že
možno aj v krátkej budúcnosti sa dožijeme toho, že počet aktívnych obyvateľov bude naozaj
nižší a nižší, a práve počet obyvateľov, ktorí sú schopní len prijímať pomoc a podporu, bude
narastať.
Sú skupiny obyvateľov, ktorí sa držia nejako veľmi slovenskej ústavy, ktorá hovorí, že
ľudia sú slobodní a sú si rovní v povinnostiach aj právach. Len potom tie povinnosti neberú
za svoje až tak a potom sa stávajú už bremenom spoločnosti nielen v Michalovciach, na
Slovensku, ale aj v Európe. Takže veľmi apelujem na ľudí, ktorí v meste touto situáciou
zaoberajú, aby v tom komunitnom centre nerozvíjali sme len aktivity kultúrne, športové ale
aj nejakým spôsobom, aby sme viedli k zodpovednosti tieto skupiny občanov a aj k tomu, aby
oni vnímali sami seba ako tých, ktorí by sa aj mali sami v prvom rade o seba postarať a aby
neboli len v polohe, že očakávajú pomoc, teda tej väčšinovej spoločnosti.“
p. Viliam Zahorčák:
K vystúpeniu pána poslanca povedal: „Je to téma naozaj veľmi citlivá – je to téma, ktorá je
častokrát nad možnosti mesta. Tak ako ste povedali, pán poslanec, možno by sa mala riešiť
aj na vyššej úrovni, ako je len slovenská úroveň a mala by sa riešiť komplexne. Takéto
komplexné riešenie je náročné na čas, na financie, ale aj na to priame zaangažovanie
dotknutých.

41

Keď hovoríme o starostlivosti marginalizovanej skupiny, môže prístup byť dvojaký. Jedna
z možností prístupu je taká, že tak ako sa to hovorí v tom prirovnaní dávať rybu a druhý
prístup naučiť chytať . Takže my by sme skôr chceli využiť tú druhú možnosť. Sme si vedomí,
že to nie je ľahké ‐ sme si vedomí toho, že je to aj finančne aj časovo to náročné.
A keď hovoríme o týchto, tak niektorí sú naozaj aj bezbranní, tak tým treba nejako
pomôcť. Ale tým, ktorí dokážu existovať, tým by sme radi vytvorili priestor na existenciu, tu
mám na mysli marginalizované skupiny. Neboli by sme radi, keby sa ich počet výrazne
zvyšoval ‐ naopak, boli by sme radi, keby aj ich pričinením sa tento počet už znižoval. Robíme
už celý rad krokov, ktoré by k tomu mali viesť, niektoré boli medializované, či už ide o aktivity
v časti Angi mlyn, ale chceli by sme takto pokračovať ďalej aj v iných častiach mesta, aj pre
iných, nielen pre rómskych spoluobčanov, ale aj pre iných, ktorí sú do tejto kategorizácie
zaradení, aby nečakali iba s nastrčenou dlaňou na pomoc, ale aby oni aktívne k tomuto
prispievali.
My za tým účelom máme vytvorený poradný orgán, za tým účelom sa stretávame
s niektorými lídrami rómskych iniciatív, určite prijmeme radi v meste splnomocnenca vlády
a radi budeme spolupracovať so všetkými, ktorí budú vedieť akýmkoľvek spôsobom nám
v tomto smere pomôcť.
(rozprava ukončená)

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol Ing. Jaroslav Kapitan, predseda návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v Meste Michalovce na obdobie rokov
2013 – 2017.
2. U k l a d á
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu odboru sociálnych vecí:
Zverejniť schválené znenie Komunitného plánu sociálnych služieb v Meste Michalovce
na obdobie rokov 2013 – 2017.
Z: Ing. Ján Jasovský
Hlasovanie o uznesení:
(príloha č. 31)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, a teda aj návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
v Meste Michalovce na obdobie rokov 2013 – 2017, bol schválený.
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BOD č. 16:
Návrh Organizačného poriadku a organizačných štruktúr Zariadenia pre
seniorov, Hollého 9, Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí.
Jeho prerokovania v MsZ sa zúčastnila aj riaditeľka ZpS p. Dr. Agnesa Repovská.

V úvode k tomuto bodu vystúpil primátor mesta Viliam Zahorčák:
Chcem povedať, že pred dokončením je rekonštrukcia objektu Zariadenia pre seniorov na Ul.
Hollého a takisto sa finišuje s prístavbou. Súčasťou prístavby by malo byť vytvorenie nových
priestorov pre stravovanie seniorov, pre ich duchovné, kultúrne aktivity, ale trochu sa zvýši
aj kapacita tohto zariadenia, čo sa týka ubytovacej kapacity. Došlo tam k úpravám
vnútorných priestorov – bezbariérové, momentálne sa zatepľuje objekt, takže myslím si, že
bude spĺňať všetky štandardy.
Okrem toho ale vzhľadom na to, že pribudne stravovacie zariadenie, bude potrebné
v budúcnosti uvažovať, a už nie vo vzdialenej budúcnosti, aj so zvýšením počtu
zamestnancov osobitne dotýkajúcich sa tejto sféry, t.z. ľudí, ktorí sa budú podieľať na
príprave jedál a poskytovaní jedál pre klientov tohto zariadenia.
A keďže sa chystá aj novela zákona o sociálnych službách, je možné očakávať, že
v nejakej miere sa to dotkne aj toho, ako má teda vyzerať poskytovanie sociálnych služieb
z pohľadu tých, ktorí sú poskytovateľmi, to znamená, aký počet by mal byť na istý počet
klientov. Pri klientoch sa vychádza aj z toho, aký je stav týchto klientov, aká je štruktúra
z hľadiska najmä ich zdravotného stavu, a teda aj požadovaných služieb pre nich
a požadovanej starostlivosti. Z tohto dôvodu sa teda predkladá materiál, ktorý hovorí
o organizačnom priadku, ktorý v porovnaní s tým predchádzajúcim sa mení minimálne
a mení sa teda najmä v tom, že tam pribudnú tie nové profesie, ak to tak môžem nazvať.
A čo sa týka organizačnej štruktúry, predkladáme ju nie v dvoch alternatívach, ale
predkladáme dve organizačné štruktúry. Jedna je v prípade teraz aktuálne pri stave, že
štruktúra klientov je taká, že dnes je viac ako 50 %, by som povedal, zdravších. A v prípade,
že sa to zmení, že bude počet klientov viac odkázaných na tú zdravotnú starostlivosť, tak by
potom platila štruktúra druhá. V uznesení sa hovorí o tom, ako by sa to malo udiať, že
v prípade, že dôjde k takejto zmene, tak na základe prerokovania v mestskej rade, na návrh
odboru sociálnych vecí, by tento akt mohol dať svojím rozhodnutím primátor, aby sme
nemuseli čakať na rokovanie zastupiteľstva, pretože toto sa v priebehu života a toho, ako sa
klienti v zariadení menia, mohlo sa tiež meniť, teda čo sa týka organizačnej štruktúry
zamestnancov.

Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí MÚ:
V úvode poznamenal, že pán primátor tento bod uviedol takmer vyčerpávajúco.
Pozornosť poslancov upriamil na skutočnosť, že materiál, ktorý je predložený MsZ,
predpokladá, že sa schvália dve organizačné štruktúry naraz, a to organizačná štruktúra
A a organizačná štruktúra B.
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Ďalej poukázal na skutočnosť, že v súčasnosti je v zariadení stav klientov so stupňom
odkázanosti IV – VI pod 50 % z celkového počtu klientov, preto je uznesenie skoncipované
tak, že od 1. 12. 2012 vstúpi do platnosti organizačná štruktúra A.
Zároveň informoval, že uznesenie je sformulované ďalej tak, aby MsZ splnomocnilo
pána primátora v budúcnosti k písomnému rozhodnutiu o tom, ktorá organizačná štruktúra
a od akého dátumu bude v zariadení platiť, čo sa bude odvíjať od percentuálneho stavu
klientov so stupňom odkázanosti IV – VI., a že tomuto písomnému rozhodnutiu primátora
bude predchádzať prerokovanie v mestskej rade.

Rozprava:
MUDr. František Zitrický:
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
O problematiku seniorov, pamätníci pamätajú, že sa zaujímam ešte z čias, keď som
bol „mladším seniorom“ ako som teraz a treba povedať, že už bez zariadenia pre seniorov si
neviem predstaviť starostlivosť o starších ľudí v Michalovciach. Myslím si, že každému je
jasné, aké je to potrebné zariadenie.
Konštatoval, že „obidva materiály sú kvalitné, aj predchádzajúci aj tento. V tom
predošlom sme videli tú geografickú krivku, aký je vývoj zloženia obyvateľstva. Čiže
Michalovce starnú, a nie len Michalovce, ale aj vlastne v rámci Slovenska. Takže tá
budúcnosť je asi taká, že tých starších ľudí bude čím ďalej tým viac a čím ďalej bude väčší
počet ľudí, o ktorých sa nie, že nebude chcieť, ale sa nebudú môcť starať blízki príbuzní, deti,
ktorí sú zamestnaní, atď.
Čiže, aby som to skrátil: Ja si myslím, že je to dobrá organizačná štruktúra, podporím
ju, pretože si myslím, že bude treba aj toto ďalej do budúcnosti rozvíjať.
Ešte pripomeniem tú opatrovateľskú ambulantnú službu, čo je najdrahší spôsob
starostlivosti o seniorov, o klientov, ale najcitlivejšia, najlepšie prijímaná služba klientmi,
ktorí sú v domácom prostredí v kruhu svojej rodiny. Takže ja som za to, aby sa tento materiál
schválil.“
(rozprava ukončená)

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Kapitan v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Schvaľuje
Organizačný poriadok a organizačné štruktúry Zariadenia pre seniorov, Hollého 9,
Michalovce s tým, že odo dňa účinnosti 1. 12. 2012 sa uplatní štruktúra A.
2. Splnomocňuje
primátora Mesta Michalovce, aby na základe písomného návrhu zariadenia pre seniorov,
pri zmene percentuálneho stavu prijímateľov sociálnej služby pod. alebo nad 50 %
z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby so stupňom odkázanosti IV‐VI, písomným
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rozhodnutím, pripraveným sociálnym odborom MsÚ a prerokovaným v Mestskej rade,
určil, ktorá štruktúra a od akého dátumu sa bude používať.
3. Ukladá
riaditeľke zariadenia pre seniorov:
Uplatniť v podmienkach zariadenia, odo dňa účinnosti nového organizačného poriadku,
organizačnú štruktúru A, za dodržania príslušných ustanovení Zákonníka práce, zákona
o výkone prác vo verejnom záujme a zákona o sociálnych službách.
Z: RSDr. Agnesa Repovská
T: december 2012
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 32)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie a zároveň organizačný poriadok aj organizačná
štruktúra zariadenia pre seniorov boli zastupiteľstvom schválené.

BOD č. 17:
Návrh na zriadenie elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy,
Ul. Štefánikova 20, Michalovce v školskom roku 2012/2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
‐ Materiál predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry a športu.
Predmetný materiál na rokovaní uviedla Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Návrh na vytvorenie elokovaných tried Základnej umeleckej školy na Ul. Štefánikovej
v Michalovciach je predkladaný v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Tu zriaďovateľ môže pri dodržaní
platných predpisov v školách vytvoriť elokované triedy k zlepšeniu podmienok pre
dochádzajúcich žiakov.
Tieto elokované triedy sú súčasťou škôl. Teda tie triedy, ktoré navrhujeme vytvoriť,
budú súčasťou základnej umeleckej školy, a to v troch odboroch, ktoré má ZUŠ ‐ vo
výtvarnom, hudobnom a tanečnom a v obci Vinné a Jovsa v priestoroch tamojších
základných škôl. Prebehli rokovania, sú podpísané náležité doklady, a preto navrhujeme
zriadiť tieto triedy, aby sme vyšli v ústrety rodičom žiakov, ktorí navštevujú základnú
umeleckú školu, vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu a životné podmienky.

Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
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NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan v tomto
znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie elokovaných tried výtvarného, hudobného a tanečného odboru Základnej umeleckej
školy, Ul. Štefánikova 20, Michalovce od školského roku 2012/2013 v obci Vinné
a Jovsa.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 33 )
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 18:
Vzdanie sa členstva v Komisii školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce
a voľba člena komisie
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Pri uvedení tohto bodu primátor mesta Viliam Zahorčák
konštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa
16. 12. 2010 bol za člena Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce zvolený aj Mgr.
Rudolf Ivan, ktorý listom zo dňa 2. 10. 2012 požiadal o uvoľnenie z funkcie členstva v Komisii
školstva, mládeže a športu MsZ.
„Členstvo v komisiách MsZ zakladá podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a zákona
o sociálnom poistení v platnom znení poistný vzťah voči zamestnávateľovi a sociálnej
poisťovni. Z tohto dôvodu sa členovia komisií považujú podľa § 4 citovaného zákona na účely
nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti za fyzické
osoby – zamestnancov, ktorým vzniklo právo na pravidelný mesačný príjem. Z vyššie
uvedených dôvodov sa aj u členov komisií MsZ postupuje pri platení poistného a poskytovaní
dávok z poistných fondov ako z zamestnancov.
Keďže Mgr. Rudolf Ivan ukončil svoj riadny pracovný pomer a požiadal o výplatu
dôchodku, túto mu sociálna poisťovňa nemôže poskytnúť bez ukončenia resp. prerušenia
poistného vzťahu voči zamestnávateľovi Mesto Michalovce. Na základe týchto skutočností je
nutné ukončiť terajšie členstvo Mgr. Rudolfa Ivana v Komisii školstva, mládeže a športu MsZ
Michalovce.
Keďže pán Mgr. Rudolf Ivan prejavil záujem aj naďalej pracovať v uvedenej komisii
a dôvodom jeho ukončenia členstva je iba rešpektovanie právneho stavu a potreba ukončiť
jeho súčasný poistný vzťah, navrhujeme zobrať na vedomie ukončenia členstva Mgr.
Rudolfa Ivana v Komisii školstva, mládeže a športu MsZ ku dňu 31. 10. 2012 a zároveň
navrhujeme, aby Mgr. Rudolf Ivan bol odo dňa 1. 12. 2012 opätovne zvolený do Komisie
školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce.
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Uvedeným aktom Mesto Michalovce rešpektuje a dodrží platný zákon o sociálnom
poistení a zároveň sa naplní oprávnený záujem Mgr. Rudolfa Ivana o výplatu dôchodku.

Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy

NÁVRH NA UZNESENIE:
Predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan najprv predniesol návrh na uznesenie
k bodu 1:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa členstva Mgr. Rudolfa IVANA v Komisii školstva, mládeže a športu MsZ
v Michalovciach k 31. 10. 2012.
Hlasovanie o uznesení k bodu 1:
(hlasovanie č 34)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že tento bod uznesenia bol schválený.
Nasledovala voľba člena Komisie školstva, kultúry a športu MsZ v Michalovciach:
V súvislosti s touto voľbou primátor mesta Viliam Zahorčák poprosil v danej chvíli predsedu
mandátovej komisie, aby informoval MsZ o tom, či mestské zastupiteľstvo je schopné voliť
nového člena Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce.
Predseda mandátovej komisie Ing. Jaroslav Kapitan konštatoval:
Mandátová komisia preverila prezenčnú listinu a na základe aktuálneho stavu konštatuje,
že z celkového počtu 25 poslancov je prítomných 21 poslancov.
Mandátová komisia konštatuje, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, a teda
mestské zastupiteľstvo môže pristúpiť k voľbe člena komisie školstva, mládeže a športu
MsZ.

Primátor mesta p. Viliam Zahorčák navrhol, aby voľba bola verejná, zároveň dal o tomto
návrhu hlasovať.
Hlasovanie za návrh, aby voľba člena komisie bola verejná:
(hlasovanie č 35.)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor poznamenal, že to znamená, že bude verejná voľba.
Ďalej primátor mesta poprosil predsedu volebnej komisie Ing. Kapitana, aby voľbu nového
člena uviedol, predstavil kandidáta, atď. a aby dal o tomto kandidátovi hlasovať.
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Predseda volebnej komisie Ing. Jaroslav Kapitan informoval,
že kandidátom na člena Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce je p. Mgr.
Rudolf Ivan.
‐ Keďže iné návrhy na člena tejto komisie neboli predložené, Ing. Jaroslav Kapitan, v danej
chvíli ako predseda volebnej komisie poprosil poslancov, aby pristúpili k voľbe člena
komisie školstva, mládeže a športu p. Mgr. Rudolfa Ivana.
(Voľba prebehla prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.)

Po ukončení voľby predseda volebnej komisie Ing. Jaroslav Kapitan konštatoval:
Z prítomných poslancov všetci hlasovali za navrhovaného kandidáta Mgr. Rudolfa Ivana,
a teda počtom hlasov 21 bol za člena Komisie školstva, kultúry a športu MsZ Michalovce
zvolený Mgr. Rudolf IVAN.

BOD č. 19:
Interpelácie
MUDr. Jozef Makohus:
1. Technické a záhradnícke služby od 15. 10. 2012 rozmiestnili na Ul. agátovej kontajnery na
tuhý komunálny odpad. Na Tehelnom poli umiestnený doposiaľ nebol, hoci po minulé roky
umiestnený bol. V tejto lokalite sú stovky rodinných domov, ktorých obyvatelia pri jesennom
a jarnom upratovaní kontajner potrebujú, súčasne je to prevencia tvorby divokých skládok.
Obyvatelia v dobrej viere už ukladajú zelený odpad v lokalite umiestňovania kontajnera na
Tehelnom poli. Ak z nejakých dôvodov nie je možné umiestniť kontajner na Agátovej ulici,
prosím o umiestnenie v inej lokalite. Možno v lokalite na Agátovej ulici umiestňovať aspoň
zelený dopad?
2. Na predchádzajúcom zastupiteľstve som dával interpeláciu na riešenie časovania
svetelnej križovatky pred hotelom Družba. Dopravná situácia je na tejto križovatke
zložitá a definitívne riešenie prinesie asi až presťahovanie autobusového nástupišťa.
Dennodenne jazdím touto križovatkou aj v čase najväčšej špičky. Všimol som si, že v čase,
keď z nejakých dôvodov semafory boli nefunkčné, potvrdili mi to aj profesionálni vodiči,
ktorých som oslovil, pomohlo to premávke, ktorá bola plynulejšia a netvorili sa kolóny. Preto
navrhujem odskúšať aspoň na niekoľko dní premávku bez semaforov, odsledovať situáciu
a ak sa to potvrdí, tak ich ponechať vypnuté. Obdobne sa riešila aj dopravná situácia pred
okresnou políciou, semafory sú vypnuté a pomáha to. Obdobným spôsobom je riešená
dopravná situácia aj v iných mestách.
‐

Písomná interpelácia
zápisnice.

pána

poslanca

je
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doložená

ako

príloha

č.

19

tejto

Na predložené interpelácie pána poslanca hneď na zasadnutí MsZ reagovali riaditeľ TaZS
a primátor mesta.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Po vyzvaní primátorom mesta reagoval na prvú interpeláciu pána poslanca informáciou, že
v predchádzajúcom období došlo k výmene pozemkov, ktoré boli mestské, pre súkromné
firmy alebo organizácie a že v danej lokalite nie je vhodný priestor, na ktorom by sme mohli
TaZS tieto veľkoobjemové kontajnery umiestniť. „Lebo všetky pozemky sú v danej lokalite
v súkromných rukách, mesto tam nemá prístup. Takže z toho dôvodu sme tam kontajner
nemohli umiestniť.“
p. Viliam Zahorčák:
Vyjadril sa k druhej interpeláciu pána poslanca, ktorá sa týkala dopravnej situácie pri hoteli
Družba s tým, že mesto sa tým bude zaoberať.
Zároveň konštatoval, že tá svetelná signalizácia tam nie len tak, ale je tam najmä kvôli tomu,
aby sa umožnilo autobusom vchádzať na nástupište a vychádzať z nástupišťa. Dodal, že aj
o tom bude hovoriť v bode „rôzne“, kde bude informovať o rokovaní vlády SR v našom meste
a možnože v roku 2014 bude aj tento problém vyriešený. „Neviem, či dnes by to naozaj
prispelo k plynulosti, najmä v špičkách, ak by tam semafory neboli. To by asi vodičom
autobusov robilo veľký problém sa tam dostať, ale budeme sa tým zaoberať.“
MUDr. Jozef Makohus:
Ešte v krátkosti sa vrátil k problémovej dopravnej situácii pre hotelom Družba. „Ja som to už
aj minule hovoril, že ten semafor je tak nastavený, že tým autobusom to nepomáha. Lebo
keď je zelená, vodiči oproti tiež majú zelenú. Čiže oni oproti tiež majú zelenú a potom musia
sa tam natvrdo vopchať, čiže tá situácia by bola obdobná ‐ aj teraz sa môže stať, že trošku je
skulinka a autobus pustia.“
p. Viliam Zahorčák:
Dobre, vyzveme inšpektorát, aby to prehodnotilo. Ale predpokladám, že ak by to bolo
jednoduché riešenie, už by sa zrealizovalo. Ale nebránime sa tomu, že by sme sa tým
nezaoberali. Budeme sa tým zaoberať.
Ing. Jozef Bobík:
Vážený pán primátor, obraciam sa na Vás s interpeláciou vo veci rodinného domu na rohu
ulíc Masarykovej a Kmeťovej. Tento rodinný dom je v súčasnosti neobývaný, ale má majiteľa.
Dom je oplotený klasickým pletivom a naviac aj živým plotom. Živý plot je dlhodobo
nedržiavaný a zasahuje do chodníkov pri obidvoch uliciach do takej miery, že už obmedzuje
chodcov pri chôdzi.
Žiadam, aby mesto vyzvalo vlastníka rodinného domu na ostrihanie živého plota, resp. aby
strih plota zabezpečilo mesto na náklady vlastníka rodinného domu.
‐ Interpelácia pána poslanca Ing. Bobíka je v písomnej forme doložená k zápisnice ako
príloha č. 19.
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p. Viliam Zahorčák:
Poznamenal, že pán poslanec na svoju interpeláciu dostane písomnú odpoveď.

BOD č. 20 ‐ Rôzne
V rámci tohto bodu vystúpili:
p. Viliam Zahorčák:
Ja v bode rôzne si dovolím aj vás, vážení páni poslanci, aj obyvateľov mesta
informovať o výjazdovom rokovaní vlády. AJ keď sme o tom priniesli informácie
prostredníctvom našich médií, či iné médiá štátne či regionálne o tom takisto priniesli
dostatok informácií, predsa cítime povinnosť, nakoľko sme prvýkrát po tomto stretnutí takto
spolu, aby sme aspoň tie základné veci tu povedali.
Ako iste viete, 26. septembra v Michalovciach zasadala vláda SR, zasadala
v priestoroch mestského úradu. Priestory sme primerane upravili, myslím, že boli
reprezentatívne upravené, čo napokon aj všetci ocenili. Rovnako tak priestory pre tlačovú
besedu, rovnako tak priestory pre novinárov a sprievod členov vlády.
Keďže závery sú vysoko pozitívne od všetkých, ktorí do Michaloviec prišli, či už ide
o členov vlády alebo ich sprievod aj o žurnalistické obce. Chcem teda poďakovať všetkým
tým, ktorí sa na tom podieľali, že priebeh rokovania bol plynulý a myslím si, že prispel
k dobrému menu nášho mesta a takisto k propagácii Michaloviec, ktoré hľadisko z môjho
pohľadu takisto nie je zanedbateľné.
Samozrejme, okrem toho je pre nás dôležité, čo takéto rokovanie vlády prinesie
mestu, prinesie regiónu. Ako bolo povedané zo strany premiéra Róberta Fica, vláda nechodí
vonku preto, aby kdesi len bola, ale prichádza preto, aby v danom priestore pomohla.
Myslím si, že Michalovce, konkrétne budem hovoriť o našom meste, že takúto pomoc aj
dostávajú a veríme, že v blízkom období aj dostanú.
Rokovanie bolo predovšetkým o dvoch okresoch, o okrese Michalovce, o okrese
Sobrance s tým, že bola priamo vyčlenená finančná čiastka 2 milióny € na riešenie akútnych
problémov, ktoré v daných okresoch sú. A takisto do uznesenia vlády sa dostali tie problémy,
ktoré z pohľadu jednotlivých rezortov je treba plniť. Priniesli sme o tom celé podrobne
uznesenie vlády v poslednom vydaní dvojtýždenníka Michalovčan, aj s obrazovou prílohou.
Chcem len povedať, že tých, ktorí sa k tomu nedostali, že pre ministerstvo vnútra
vznikla úloha zaoberať sa riešením objektu obvodného oddelenia PZ, teda budovy, ktorá je
na Kostolnom námestí, na rohu oproti Zemplínskemu múzeu. Čiže toto minister vnútra
prisľúbil vyriešiť ešte do konca budúceho roka, a možno aj skôr sa to podarí.
Čo je pre nás mimoriadne dôležité, že vláda zaradila na rokovanie aj bod výstavby
diaľnice. Aj keď pôvodne sa vo všetkých médiách deklarovalo, že východná časť D1 by sa
mala začať stavať až potom, keď budú postavené všetky tie úseky, ktoré sú dnes
rozostavané, resp. sa uvažuje o začatí ich výstavby, na zasadnutí vlády v Michalovciach bolo
prijaté uznesenie, že tie úseky východnej D1, teda od Budimíra až po Michalovce, teda po
Pozdišovce sa majú začať stavať už v roku 2014 resp. v 2015 a že potom od Pozdišoviec po
ukrajinskú hranicu v roku 2017. Určite bude našou snahou presadiť, ide
predovšetkým o občanov časti Močarany, aby sa prioritne riešil aj diaľničný privádzač, a teda
obchvat tejto časti, ktorá je dnes mimoriadne zaťažená.
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Ďalším bodom, ktorý sa dotýka infraštruktúry, je dnešné riešenie nadjazdu. A keďže
sme už dávno mali prisľúbené, že vzápätí s nadjazdom sa bude robiť aj okružná križovatka,
aby sa odstránila svetelná križovatka, ale potom to bolo spochybňované nedostatkom
peňazí, teraz už uznesením vlády bolo potvrdené, že táto okružná križovatka sa realizovať
bude, čo nás teší, pretože okrem toho, že sa nadjazd rozširuje a bude mať dva príjazdové
pruhy do mesta, zároveň k plynulosti a bezpečnosti prispeje zaiste aj to, že následne sa
bude robiť aj takáto križovatka, tento druh križovatky.
Potešiteľné je aj prijatie uznesenia, ktoré hovorí o tom, že by sa mala elektrifikovať
trať z Bánoviec nad Ondavou po Humenné. Súčasťou elektrifikácie tohto úseku, čo už aj je
z ministerstva dopravy potvrdené, k čomu už aj riaditeľstvo železníc vydalo svoj príkazný list,
ak tak môžem povedať, kde sa už hovorí aj o časových intenciách, kedy by sa to malo
zrealizovať. Súčasťou teda tej elektrifikácie trate, ktorá by umožnila, že vlaky typu INTER
CITY by sa dostali aj k nám, čiže nemuseli by sme ísť do Košíc, aby sme tam presadali, je aj to,
že by sa mal vybudovať terminál na integrovanie dopravy v Michalovciach. Ten terminál na
integrovanie dopravy ‐ malo by ísť o sústavu objektov, a nielen objektov, ale aj
infraštruktúry s tým spätej, ktorá by umožňovala cestujúcim využívať všetky prostriedky
hromadnej dopravy, ktoré sú dostupné pre železničnú dopravu, mestskú dopravu,
prímestskú dopravu tak, aby to bolo pre toho klienta čo najjednoduchšie a čo
najpríjemnejšie, čo najbezpečnejšie. Čiže inými slovami povedané, za každého počasia by sa
mal z jedného dopravného prostriedku premiestniť do druhého suchou nohou.
Prvým krokom k tomu je aj vybudovanie nástupišťa, ktoré by sme radi premiestnili
z dnešného Kostolného námestia práve tam k lokalite železničnej stanice, čo je v dlhodobých
zámeroch mesta už dávnejšie naznačené a aj obsiahnuté, preto chceli by sme toto naplniť
S tým, že funkciu tejto stanice by plnila železničná stanica a tam by to slúžilo hlavne pre
prímestskú dopravu a popri tom by tam vznikla sústava tých nástupíšť, ktoré by boli
zastrešené. Takže všetci cestujúci by mohli všetko vybaviť na jednom mieste.
Ďalej, aj keď sa to netýka priamo nás, ale myslím si, že z regionálneho hľadiska je
potešiteľné, že by sa mala začať aj výstavba preložky cesty I/18 z Petroviec nad Laborcom do
Nižného Hrabovca, čiže obchvat obcí Petrovce, Naciná Ves, Vôľa, Strážske s bezpečnejším sa
napojením na štátnu cestu I/18.
Ministerstvo hospodárstva dostalo zase za úlohu zaoberať sa možnosťami privedenia
nejakého investora do Michaloviec. Za týmto účelom už bola tu aj návšteva zástupcov
agentúry SARIO. Iste, že táto úloha je veľmi ťažko naplniteľná, pretože ako sme už aj dnes
spomínali, prvá vec je vytvoriť na to predpoklady, ale druhá vec je aj to, aby investor mal tu
vôľu prísť a k tomu ho nemožno nútiť, možno ho nabádať, možno ho nejakým spôsobom
motivovať, ale nie prinútiť. Verme, že aj toto sa ministerstvu podarí naplniť.
Veľa úloh dostalo ministerstvo životného prostredia, najmä v súvislosti s PCB látkami
v Chemku Strážske. To sa dotýka aj Michaloviec, ale aj úloh, ktoré súvisia s ochranou pred
povodňami vo Východoslovenskej nížine či projektov, ktoré sa dotýkajú vodovodov,
kanalizácií a čističiek odpadových vôd. Takže veríme, že aj toto sa tu podarí naplniť
v nejakom časovom horizonte.
Pre oblasť turizmu je zaujímavé aj uznesenie, ktoré hovorí o tom, že Košický
samosprávny kraj by mal získať do vlastníctva časť hrádze, teda zvršku ochrany hrádze
Laborca za účelom vybudovania cyklotrás až po sútok Laborca s Bodrogom, teda až
k Latorici, čo by teda určite umožnilo aj zvýšenie turizmu a cestovného ruchu v tejto oblasti.
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Ministerstvo pôdohospodárstva má za úlohu riešiť objekt veterinárneho ústavu, ktorý
je v dezolátnom stave. Podľa našich informácií sa pripravujú alebo pripravovali nejaké kroky,
tak pevne verím, že tento dnes jeden z neveľkých „ozdôb“ Michaloviec, že čoskoro bude
minulosťou.
Takisto sme ministerstvu pôdohospodárstva adresovali dve požiadavky na
pozemkové vlastníctvo. Máme záujem dostať do vlastníctva alebo ak nie do vlastníctva, tak
aspoň aby to bolo účelovo vyčlenené územie, ktoré dnes je v správe Slovenského
pozemkového fondu, aby niektoré pozemky boli vyčlenené ako priestor pre možné
investičné aktivity v Michalovciach. Ide o priestor v blízkosti dnešného závodu Yazaki, toto by
malo byť držané ako rezerva pre možných investorov. Mesto nemusí to dostať do vlastníctva,
nech to dostane do vlastníctva možný investor, tak ako sa to udialo v prípade závodu Yazaki,
len aby to bolo teda garantované na tieto účely. A máme záujem takisto získať do vlastníctva
pozemky v lokalite Hrádok za účelom vytvorenia podnikovej zóny resp. zóny na iné využitie
s tým, že mesto by sa o to premeraným spôsobom staralo.
Čo sa týka ministerstva sociálnych vecí a rodiny, to dostalo za úlohu vytvoriť
podmienky v Michalovciach na zamestnávanie ľudí do 29 rokov resp. ľudí nad 50 rokov. Je to
celoštátny program, ale s tým, že tu vo zvýšenej miere vzhľadom na možnosti zamestnania
sa v našom priestore, kde sú obmedzenejšie, takže toto by sa malo skoro rozbehnúť. Nás to
môže len potešiť, že sa tu nejaké zdroje nájdu.
A takisto, už sme tu dnes spomínali lokálnu stratégiu komplexného prístupu. V rámci
nej máme možnosti aj na vybudovanie komunitného centra v lokalite Angi mlyn. Takže, ak sa
vyskytne vhodná doba na to, aby sa to mohlo zrealizovať, tak tam by sme mali takisto
pocítiť podporu vlády.
Potešilo nás aj uznesenie, ktoré sa tam dostalo, my sme o ňom hovorili, ale veľmi sme
zaň nebojovali, a je to vlastne z podnetu samotného ministerstva ‐ hľadanie možností na
dobudovanie nášho zimného štadióna. Takže nás to môže len potešiť, ak sa nejaké tie zdroje
nájdu. To sú teda tie kľúčové veci, ktoré odzneli na rokovaní vlády, ktoré vláda aj uznesením
prijala.
Okrem toho samotné mesto z tej čiastky vyše 2‐och miliónov EUR dostalo 500 tis. €
na vybudovanie autobusového nástupišťa. Tie peniaze už aj nám prišli, rovnako tak aj
financie na rekonštrukciu, dnes sme tu už spomínali, 6‐tich materských škôl, takisto tie fin.
prostriedky k nám prišli, čiže je to v celkovom objeme takmer milióna EUR. Je to takmer
polovica z toho, čo dostali obidva okresy, získalo mesto Michalovce.
Okrem toho 100 tis. € dostala na úpravu svojich priestorov stredná zdravotnícka škola
a po 18 tis. € na úpravu svojich priestorov, či už chrámov alebo objektov, ktoré s cirkvami
súvisia, dostalo 5 cirkví, ktoré sú na území mesta, a to na úpravu objektov, ktoré sú na území
mesta: rímskokatolícka cirkev, gréckokatolícka cirkev, pravoslávna cirkev, evanjelická cirkev
augsburského vyznania a reformovaná cirkev. Všetky dostali po 18 tis. €.
Chcem veriť tomu, že všetky tieto finančné prostriedky, ako aj uznesenie vlády,
prispejú k tomu, že sa nám podarí opäť mesto posunúť ďalej v napĺňaní našich zámerov,
našich cieľov. Využívam aj túto formu, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa zaslúžili
o to, že rokovanie vlády na území nášho mesta bolo, že aj takýmto spôsobom sa mesto
propagovalo a že takýmto spôsobom mesto získa pomoc. A ešte raz všetkým tým, ktorí
prispeli k tomu, že to rokovanie vlády bolo úspešné.

52

MUDr. Benjamín Bančej:
Podotkol, že materiál týkajúci sa rokovania vlády SR v našom meste a aj prijaté uznesenie
vlády, o ktorých informoval pán primátor, je uvedený nielen v Michalovčanovi, ale aj na
internetovej stránke Mesta Michalovce.
Ďalej informoval o veciach, ktoré súviseli s pripravovanými aktivitami mesta v oblasti
kultúry, a to na obdobie do 14. decembra 2012, kedy sa uskutoční slávnostné mestské
zastupiteľstvo. Jednalo sa o tieto aktivity:
‐ 10. 11. 2012 o 16.00 hod. MsKS organizuje vo veľkej sále prehliadku folklórnych skupín
a súborov pod názvom „Na Zemplíne tak“
‐ 13. 11. 2012 od 16.30 hod do 21. hod. bude jedna zrealizuje významná filmová expedičná
aktivita týkajúca sa cestovateľských, horolezeckých alebo dobrodružných filmov, na ktorú
je symbolické vstupné 2 €, pre študentov, dôchodcov a držiteľov preukazov ZŤP je vstupné
1 € a pre deti do 12 rokov je vstup zdarma. Podotkol, že sa jedná o aktivitu, ktorú MsKS
organizuje prvýkrát, a teda pevne verí, že sa stretne s dobrým diváckym záujmom.
‐ 14. 11. 2012 o 19.00 hod. sa vo veľkej sále MsKS uskutoční divadelné predstavenie americ‐
kého dramatika Ch. Duranga pod názvom „Nevyliečiteľní“
‐ 15. 11. 2012 o 9.00 hod. v malej sále MsKS je 36. ročník Horovovho Zemplína
‐ 26. 11. 2012 o 11.00 hod. bude pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Červenej armády
pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Michalovce
‐ 26. 11. 2012 so začiatkom o 14.00 hod. sa uskutoční „Beh o Štít mesta Michalovce“
organizovaný Atletickým klubom Michalovce spolu s Maticou slovenskou s tým, že o 14.00
hod. začína beh najmladšej kategórie a o16.00 hod. hlavná kategória
‐ v čase 5. 11 – 30. 11. 2012 bude v malej galérii MsKS výstava obrazov Adolfa Hrbeka
z Českej republiky
‐ v mesiaci decembri, a to 1. 12. 2012 o 17.00 hod. sa pre veľký divácky záujem opätovne
uskutoční vystúpenie folklórnej skupiny Hnojňaňe z Mihaľovec pri príležitosti 30. výročia
fungovania tejto folklórnej skupiny, tentokrát bez hostí, len s vlastným programom
‐ 2. 12. 2012 o 18.00 hod. vystúpia Kandráčovci vo veľkej sále MsKS;
‐ 7. 12. 2012 o 18.00 hod. vo veľkej sále MsKS sa uskutoční benefičný koncert pod záštitou
primátora mesta
‐ 7. 12. 2012 o 19.30 hod. je rozsvietenie vianočného stromčeka na Námestí osloboditeľov
pred mestským úradom
‐ 8. 12. 2012 vo veľkej sále MsKS podujatie pre deti z detských domovov „Úsmev ako dar“
a „Spoznaj môj úsmev“
‐ 12. 12. 2012 o 18.00 hod. bude vo veľkej sále vystúpenie ochotníckeho Divadla pri
fontáne; podotkol, že to bude prvé verejné vystúpenie michalovského novovzniknutého
amatérskeho divadla
‐ 13. 12. 2012 je žrebovanie Lucie s programom, v ktorom vystúpia DFS Jurošík a Hnojňaňe
z Mihaľovec o 18.00 hod. vo veľkej sále MsKS
‐ 14. 12. 2012 o 9.30 hod. začínajú vianočné trhy a o 17.00 hod. slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
Na tieto aktivity pozval prítomných poslancov, aj všetkých občanov mesta Michalovce.
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p. Viliam Zahorčák:
Na doplnenie pána zástupcu ešte informoval: „Dnes by sme mali na mestskom úrade
privítať pána štátneho tajomníka ministerstva výstavby, témou by mal byť turizmus.
Hostiteľom bude Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, ale teší nás záujem
o náš priestor“.
Ďalej dal do pozornosti, že v dňoch 24. a 25. 11. 2012 bude aj konferencia o sv.
Cyrilovi a Metodovi. „Vieme, že budúci rok bude rokom jubilejným, rokom ich príchodu do
nášho priestoru ‐ na Veľkú Moravu a prvé z podujatí, venované tomuto historickému
okamihu, bude práve u nás v Michalovciach. Bude to robiť Ústav Jána Stanislava z Bratislavy,
čiže prídu tu osobnosti z oblastí lingvistiky, slavistiky a čo náš teší, aj naši rodáci.“
Ešte informoval o tom, že vo štvrtok, t.j. 25. 11. 2012 sa uskutoční vo veľkej sále
MsKS program venovaný seniorom pod názvom „Vďaka Vám“.
p. Rudolf Klein:
Ako vedúci strediska pohrebníckych služieb informoval, že tak ako každý rok, aj tohto roku
v dňoch 1. a 2. novembra, teda v dňoch venovaných Pamiatke zosnulých a Sviatku všetkých
svätých bude na mestskom cintoríne, ale aj na cintorínoch v mestských častiach v dňoch
piatok, sobota a nedeľa zvýšený ruch okolo mestského cintorína. Z tohoto dôvodu poprosil
prítomného náčelníka MsP, keby pracovníci MsP počas týchto dní mohli v kratších
intervaloch robiť pochôdzky po cintorínoch v meste a cintorínoch v mestských častiach, aby
sa tam udržiaval nejaký poriadok a disciplína. Taktiež mal prosbu, keby bolo možné sa spojiť
aj so štátnou políciou, aby v piatok popoludní od 14.00 hod. a v sobotu a nedeľu od 10.00
hod. do 15.00 hod. na týchto cintorínoch venovali pozornosť dopravnej situácii.
V závere konštatoval, že to hovorí na základe praktických skúsenosti, pretože niektorí
ľudia sú tak trochu nedisciplinovaní. „Ja by som z tohto miesta ich poprosil, aby bola taká
určitá tolerantnosť a pochopenie vzájomné voči sebe“.
p. Viliam Zahorčák:
Nadväzujúc na vystúpenie a požiadavku p. poslanca Kleina informoval, že toto bolo aj témou
poslednej porady primátora, „kde sme hovorili aj s pánom riaditeľom TaZS aj s pánom
náčelníkom MsP, že obdobie, ktoré je pred nami, tak jednou z priorít bude práve
starostlivosť o cintoríny. TaZS teda v rámci tých svojich kompetencií zabezpečia, aby
cintoríny boli dôstojne upravené.
„Samozrejme, tie hroby si musí upraviť každý sám, ale tie spoločné priestory, ak to
tak mám povedať, TaZS. A zase mestská polícia vo zvýšenej miere bude hliadkovať na
jednotlivých cintorínoch. A súčinnosť so štátnou políciou, ja verím, že pán náčelník na to
takisto pamätá.
No a len pridám sa takisto k tejto prosbe aj na všetkých našich občanov, na
návštevníkov, ak majú možnosť toto sledovať, že áno, je potrebná zvýšená vzájomná
tolerancia, ale aj ochrana svojich vecí, pretože je to obdobie, ktoré, žiaľ, je určitými
skupinami zneužívané.“
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p. Rudolf Klein:
Svoje predchádzajúce vystúpenie doplnil ešte o informáciu pre občanov týkajúcu sa
otvárania a zatvárania cintorína, a to, že pri každej bráne bude vyvesený oznam a že
zatváranie cintorínov je posunuté do 21. hodiny. Zároveň informoval, čo sa týka verejného
osvetlenia a úpravy verejného priestranstva na mestskom cintoríne, že tento je upravený
a cintorín bude vo večerných hodinách vysvietený.
p. Viliam Záhorčák:
Ešte pre informáciu občanov oznámil, že v našom meste útulok pre psov už funguje. „Máme
tam aj prvých klientov, niektorí psi sa už aj vrátili k svojím pôvodným majiteľom. TaZS sa
o tento útulok príkladne starajú.“

BOD č. 21 – Z á v e r
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na tomto zasadnutí. Zároveň informoval, že
najbližšie zasadnutie MsZ bude 14. decembra 2012, že program decembrového rokovania
MsZ bude pomerne náročný, keďže sa budú schvaľovať dôležité dokumenty týkajúce sa
daní a poplatkov, rozpočtu mesta, ale aj iných vecí, že popri tom sa uskutoční slávnostné
zasadnutie MsZ a ešte predtým sa budú otvárať vianočné trhy. Dovtedy poprial všetkým
prítomným príjemné chvíle.
Slovami „teším sa na ďalšie stretnutie“ primátor mesta ukončil XII. zasadnutie
Mestského zasadnutia v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČAK

Overovatelia: 1. Ing. Vladimír BRANÍK
2. MUDr. Ján MIHALEČKO

Zapisovateľka: Anna Kudelásová
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