Zápisnica
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dna 26. júna 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 zriadenie a v znení neskorších
predpisov X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach otvoril Viliam ZAHORČÁK.
Po úvodnom privítaní poslancov primátor mesta na tomto 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 JUDr. Šantu
‐ vedúcich zamestnancov mestského úradu
‐ zástupcov médií a ostatných prítomných.
‐ osobitne na tomto zasadnutí MsZ privítal, a zároveň aj predstavil mestskému
zastupiteľstvu, nového vedúceho odboru sociálnych vecí MsÚ Ing. Jána Jasovského.
Ďalej primátor konštatoval, že na X. zasadnutí MsZ je prítomných 20 poslancov MsZ (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň Informoval,
že z neúčasti na tomto zasadnutí MsZ sa ospravedlnili poslanci Mgr. Ján Eštok a MUDr. Ján
Mihalečko.

PROGRAM:
Návrh programu X. zasadnutia MsZ je uvedený na písomnej pozvánke (táto tvorí prílohu č. 2
zápisnice), ktorú poslanci obdržali spolu s ostatnými doručenými písomnými materiálmi na
zasadnutie MsZ.
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K navrhovanému programu rokovania X. zasadnutia MsZ, uvedenému na písomnej
pozvánke, boli predložené tieto návrhy na jeho doplnenie:
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu:
Odporučil navrhovaný program rokovania MsZ doplniť o dva body, a to:
1. Informácia o dohode o uplatnení zníženia kúpnej ceny kúpe
s tým, aby tento bod bol zaradený za bodom č. 11 programu rokovania.
2. Návrh na nominovanie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Zároveň podotkol, že písomné materiály k navrhovaným bodom poslanci obdržali pred
začiatkom rokovania MsZ.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora:
Predložil ďalší návrh na doplnenie programu rokovania MsZ, a to o bod „Návrh na
schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku“ s tým, aby tento bod bol zaradený za bodom
č.16, t.j. za „Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok
2012“.
Keďže ďalšie návrhy na doplnene programu rokovania MsZ neboli predložené, primátor
mesta p. Viliam Zahorčák dal hlasovať.
Najprv o prvom návrhu zástupcu prednostu JUDr. Doriča, aby za bodom č. 11 bol doplnený
nový bod č. 12 ‐ Informácia o dohode o uplatnení zníženia kúpnej ceny akcie.
(hlasovanie č. 1)
za 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali. 0
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh na doplnenie programu rokovania MsZ
bol schválený.
Ďalej dal hlasovať o druhom návrhu na doplnenie programu rokovania MsZ, ktorý predložil
takisto zástupca prednostu JUDr. Dorič, a to, aby do programu rokovania mestské
zastupiteľstvo zaradilo bod „Návrh na nominovanie člena Dozornej rady Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.“.
Zároveň odporučil tento bod zaradiť ako bod č. 13, s tým, že ďalšie body navrhovaného
programu sa prečíslujú.
(hlasovanie č. 2)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj tento doplňujúci bod MsZ schválilo.
Ďalej dal primátor mesta hlasovať o návrhu zástupcu primátora MUDr. Bančeja, aby bodom
č. 17 bol „Návrh na schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku za I. polrok 2012“.
(hlasovanie č. 3)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj tento doplňujúci bod bol schválený a že to
znamená, že ďalšie body sa prečíslujú (bod „interpelácie“ ako bod 18
a bod "rôzne" ako bod 19).
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Následne dal hlasovať o celom programu rokovania X. zasadnutia MsZ:
(hlasovanie č. 4)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že program rokovania X. zasadnutia MsZ bol schválený
aj s doplnkami.
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania X. zasadnutia MsZ primátor určil
poslancov:
1. Ing. Ján Ďurovčíka, CSc.
2. MUDr. Ľubomíra Rohoňa
Zároveň informoval, že informátormi z rokovaní Mestskej rady Michalovce, ktoré sa
uskutočnili dňa 15. mája a 12. júna 2012, sú poslanci: Ing. Vladimír Braník a PhDr. Jana
Cibereová. Obidvaja poslanci, po vyzvaní pánom primátorom. zaujali miesta za
predsedníckym stolom.

BOD č. 2:
Voľba návrhovej komisie
Primátor p. Viliam Zahorčák navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej komisii
pracovali poslanci:
‐ Ing. Pavol Dlugoš
‐ MUDr. František Farkaš
‐ MUDr. František Zitrický
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej komisie
v zmysle uvedeného návrhu.
(hlasovanie č. 5)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení:
pán poslanec Dlugoš, pán poslanec Farkaš a pán poslanec Zitrický.

BOD č. 3:
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce
za obdobie: máj – jún 2012
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
konštatoval, že v uvedenom období boli dve zasadnutia mestskej rady a mnohé z bodov,
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ktoré boli predmetom rokovania májovej a júnovej MsR, sú aj v programe tohoto mestského
zastupiteľstva. „Ale sú tam aj body, ktoré sú v kompetencii MsR“.
Rozprava:

‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: máj – jún
2012.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 6)
za: 21, 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 IX. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 24. 4. 2012
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 4 zápisnice.
‐ Predmetnú správu prekladal p. Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Predmetnú správu na rokovaní MsZ uviedol primátor mesta
informáciou, že poslanci obdržali na svoje interpelácie písomné odpovede, že niektoré už
boli zverejnené v dvojtýždenníku Michalovčan a sú aj obsahom predloženého materiálu.
Rozprava:

‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na IX. zasadnutí MsZ
v Michalovciach dňa 24. 4. 2012.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 7)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 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.
‐ Materiál predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Správu o výsledkoch kontroly na rokovaní MsZ uviedla hlavná kontrolórka Ing. Marta
Bobovníková.
Informovala, že na útvare hlavného kontrolóra boli od posledného zasadnutia MsZ ukončené
4 kontroly, z ktorých dve boli zamerané na kontrolu tvorby a použitia peňažných fondov
v TaZS mesta Michalovce a MsÚ, tretia bola zameraná na kontrolu tvorby a použitia
sociálneho fondu v rozpočtových organizáciách Mesta. „Jednalo sa o všetky základné školy
v meste, základnú umeleckú školu, stredisko služieb mestu a jednu MŠ na Ul. Vajanského.
Štvrtá kontrola sa venovala úverovej zaťaženosti a výške záložného práva Mesta Michalovce
k 31. 12. 2011“.
K týmto kontrolám hlavná kontrolórka ďalej uviedla: „Prvé tri kontroly boli zamerané na
evidenciu a zúčtovanie jednotlivých peňažných fondov, takisto aj inventarizáciu účtov, čiže
prírastky a úbytky na týchto fondových účtoch, ako aj použitie peňažných fondov. Úverová
zaťaženosť záložného práva, tam sme kontrolovali stav k 31. 12. 2011, ako ju evidujeme
v Meste Michalovce. Kontrolované subjekty prijali ku kontrolným zisteniam opatrenia, tie
vám predložím v polročnej správe o kontrolnej činnosti. Táto správa, resp. všetky 4 správy
boli prerokované s vedením mesta, s pánom primátorom“.
Rozprava:
Ing. Michal Stričík, PhD.:
Vážený pán primátor, vážení členovia MsZ, milí hostia!
Máme pred sebou bod programu, ktorý hovorí o vykonanej kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky. Myslím si, že ide naozaj o záslužnú činnosť a naozaj poukazuje na to, že mesto
má záujem pod drobnohľadom sledovať použitie finančných prostriedkov v jednotlivých
organizáciách. Takže určite je to pochvala z mojej strany.
- Mal otázku k bodu 10 na str. 9 – Stredisko služieb škole Michalovce, kde sa uvádza, že
hrubá mzda bola 66 428,72 a prídel do sociálneho fondu bol 3 005,69 €. Otázka znela, či táto
položka je tam správne uvedená, alebo či ide o preklep z predchádzajúceho vyjadrenia,
keďže v bode 9 na tej istej strane – ZUŠ Michalovce, sa prídel do SF uvádza v rovnakej
výške, t.j. 3 005,69 €.
Ing. Marta Bobovníková:
Vyjadrila sa, že nevie na to teraz odpovedať, či je to preklepová chyba, alebo či sa jedná
o rovnakú čiastku prídelu do SF v položke 9 aj 10. Povedala, že sa na to pozrie a pánovi
poslancovi na vznesenú otázku zodpovie osobne.
NÁVHR NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš v tomto znení:
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č.8)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
Protest prokurátora č. 34/12‐5 voči VZN MsZ Michalovce č. 129 o podmien‐
kach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, návykových
a psychotropných látok na území mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Materiál predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Pri uvedení tohto materiálu na rokovaní MsZ zástupca primátora JUDr. Dorič konštatoval:
V tomto VZN‐ku mesto upravilo zákaz podávania alkoholických nápojov v určitých časoch,
v určitých dobách s tým, že sme do VZN‐ka rozšírili predmet tohto VZN‐ka aj na zákaz
požívania návykových a psychotropných látok na území mesta Michalovce. V podstate na
základe podnetu občana mimo nášho mesta okresná prokurátorka navrhla v týchto bodoch
všeobecne záväzné nariadenie upraviť.
Ja navrhujem, aby sme prokurátorke vyhoveli a uložili právnemu odboru napadnuté časti
všeobecne záväzného nariadenia prepracovať. Čiže ide v podstate o to, že sme išli nad
predmet úpravy zákona o požívaní alkoholických nápojov na verejnosti.
p. Viliam Zahorčák:
Poďakujúc zástupcovi prednostu za uvedenie materiálu a na doplnenie ešte poznamenal:
Áno, my sme také všeobecne záväzné nariadenie prijali v dobrej viere s tým, že pomôže riešiť
isté problémy, ktoré v meste sú a hlavne, že to dáme nástroj mestskej polícii do rúk, aby sa
mala o čo oprieť. Sú však aj odporcovia všeobecných nariadení, podotýkam, že nie
z Michaloviec. Je to celoslovenská aktivita, ak to tak môžem nazvať a naozaj časť tohto
všeobecne záväzného nariadenie nie celkom korešponduje so zákonom, ktorý je nadradený,
takže je potrebné, aby sme toto zosúladili s príslušnou nadradenou právnou normou.

Rozprava:
MUDr. František Zitrický:
Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení hostia, tak ako povedal pán primátor, sme to
prijali v dobrej viere. Možno sme trošku išli nad rámec zákona s tými návykovými látkami, ale
sme to tam do toho všeobecne záväzného nariadenia dávali preto, lebo situácia v zneužívaní
návykových látok je nepriaznivá medzi mládežou. O tom by vedeli rozprávať najviac
psychiatri.
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Takže v podstate ja nemám čo diskutovať o zákone, zákon platí, a pokiaľ to nie je v súlade so
zákonom, treba to upraviť. Len si dovolím jednu poznámku, že v podstate boli upravené
zákonné nároky jedného občana, to je už jedno či z Michaloviec či odkiaľ, ale teraz tým, že
vlastne nedeklarujeme, že je zakázané vyrábať, predávať či rozširovať omamné látky, aby si
to niekto nevysvetľoval, že je to dovolené. Takže , keby teraz tu bolo povedané, alebo
niekde povedané, že tieto veci rieši iný zákon. Lebo podľa toho, keď zrušíme toto v záväznom
nariadení, môže sa niekto postaviť s marihuanou pred gymnázium a predávať? Takže,
samozrejme, toto nechcel ani prokurátor ani nemal na mysli, ale chýba mi tam tá
poznámočka, že tieto veci rieši iný zákon. Lebo aj polícia môže byť v rozpakoch, keď my jej
povieme, že toto tam nemá byť.
JUDr. Gabriel Dorič:
Reagujúc na vystúpenie pána poslanca, povedal: „Áno, vo všeobecnosti platí, že tieto látky,
návykové a psychotropné, sa nesmú požívať, a je to v kompetencii štátnej polície, čiže
jednoducho ona to stíha.
My vtedy v dobrej vôli sme chceli túto kompetenciu preniesť aj na našu mestskú políciu,
ktorá vykonáva hliadkovú činnosť v meste a jednoducho by postihovala tých, ktorí tieto
látky požívajú na verejnosti. Jednoducho, tam sú iné formy a metódy boja proti drogám
a návykovým látkam, ale to rieši zákon, a nedáva splnomocnenie mestu, aby to riešilo
vo všeobecne záväznom nariadení. Čiže to neznamená, že ak zrušíme toto všeobecne
záväzné nariadenie, alebo ho upravíme, že tým pádom dovolíme v meste tieto látky požívať.“
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš :
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach:
1. V y h o v u j e
protestu prokurátora č, 34/12‐5 voči VZN č. 129 o podmienkach predaja,
podávania a požívania alkoholických nápojov, návykových a psychotropných látok na
území mesta Michalovce. v plnom rozsahu.
2. U k l a d á :
Spracovať zmenu VZN č. 129 v zmysle protestu prokuratúry č. 34/12-5.
Z: JUDr. Dorič, zástupca prednostu MsÚ
T: najbližšie MsZ
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 9)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7:
Protest prokurátora č. Pd 40/12‐6 voči VZN MsZ Michalovce č. 126 o zákaze
predaja a podávania alkoholických nápojov
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‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Materiál k tomuto bodu predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
MsÚ.
V úvode k tomuto bodu vystúpil primátor mesta p. Viliam Zahorčák:
Konštatoval, že prijatie VZN č. 126 sa viaže, pokiaľ si poslanci spomínajú, k tomu pamätnému
futbalovému zápasu ‐ finále Slovenského pohára vo futbale medzi Spartakom Trnava
a Slovanom Bratislava, ktorý sa odohral v Michalovciach,. „Vtedy z obáv pred možným
ohrozovaním Michalovčanov fanúšikmi obidvoch futbalových klubov sme prijali toto
všeobecne záväzné nariadenie“.
Predmetný materiál na rokovaní MsZ uviedol JUDr. Dorič:
Konštatoval, že je obdobný prípad ako pri predchádzajúcom VZN‐ku. „Tak ako povedal pán
primátor, tu v tomto prípade bolo prijaté VZN ad hoc na riešenie zápasu, ktorý bol vyhlásený
za rizikový. To bolo finále Slovenského pohára vo futbale medzi Spartakom Trnava
a Slovanom Bratislava. Čiže tu v tomto prípade navrhujeme VZN‐ko zrušiť, lebo už v dnešnej
dobe stratilo svoj význam.“
p. Viliam Zahorčák:
Samozrejme, Michalovce máme ambíciu, aby sme aj v budúcnosti boli dejiskom viacerých
športových podujatí možnože aj ďalšieho finále Slovenského pohára, možno iných
významnejších zápasov a pravdepodobne tu opäť budú obavy z možného vyčíňania
fanúšikov. No, neviem, či si budeme už môcť dovoliť v budúcnosti prijať takéto všeobecne
záväzné nariadenie, ale teraz aj vzhľadom na túto situáciu, tak ako povedal predkladateľ,
dnes stráca opodstatnenie v tomto čase, a preto je návrh, aby sme ho zrušili.
Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol pán poslanec Ing. Pavol Dlugoš, predseda návrhovej komisie :
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach:
1. Vy h o v u j e
protestu prokurátora Pd 40/12-6 v plnom rozsahu
2. R u š í
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 126 o zákaze predaja a podávania
alkoholických nápojov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 10)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené a tým aj zrušené príslušné všeobecne
záväzné nariadenie.
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BOD č. 8:
Informatívna správa o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2011
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8.
‐ Správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby,
životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ.
Primátor mesta p. Viliam Záhorčák
prv než dal slovo predkladateľke materiálu, podotkol, že je to vlastne správa za rok 2011 a že
medzitým sa situácia zmenila. „Máme nového poskytovateľa tejto služby, čiže je to ešte
informácia o tom, ako sme sa vysporiadali so starým rokom“.
Materiál k bodu č. 8 na rokovaní MsZ uviedla jeho predkladateľka Ing. Anna Mrázová:
Informovala, že táto činnosť v meste Michalovce bola prevádzaná v danom roku
spoločnosťou SAD Michalovce, a.s. .
„Pre informáciu verejnosti chcem uviesť, že v roku 2011 bolo dopravcom
prevádzkovaných 10 liniek, na ktorých bolo ubehnutých 362 749 km, k obnove vozidlového
parku nedošlo v danom období a prepravených bolo zhruba 577 tisíc osôb, čo predstavovalo
oproti predchádzajúcemu roku 2010 pokles o 72 tisíc osôb. V nákladových položkách bol
zaznamenaný nárast, najmä u PHM a u miezd. Rozhodujúci vplyv na zlý hospodársky
výsledok, teda stratu, mal však pokles priamych tržieb.
Po záverečnom zúčtovaní r. 2011 Mestský úrad Michalovce v roku 2012 v dňoch 12. –
16. marca vykonal kontrolu poskytovania výkonov MAD vo verejnom záujme v meste
Michalovce u daného subjektu. Kontrolované boli: mzdové náklady, opravy autobusov,
odpisy, tržby z predaja cestovných lístkov, kontrola dohodnutých kilometrických výkonov,
hospodárenie s pneumatikami, PHM a výnosy z tržieb.
Kontrolná skupina menovaná pánom primátorom nezistila žiadne rozdiely, chyby
alebo nedostatky. Správa o výsledku kontroly je súčasťou materiálu pre poslancov. Po tejto
kontrole bola vzájomne odsúhlasená strata medzi poskytovateľom a objednávateľom
a celkové prepravné bolo prepravcovi vyplatené v roku 2011, 4krát záloha po 42 473,75 €, čo
činilo za rok 169 895 €. Strata činila celkovo 305 078 €, čiže doplatok v roku 2012, po
záverečnom účte mesta, bol 135 183 €.“
Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol pán poslanec Ing. Pavol Dlugoš, predseda návrhovej komisie:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2011.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 11)
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 9:
Majetkoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice. Súčasťou materiálu je aj grafická príloha.
‐ Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom.
‐ Na rokovaní MsZ tento materiál „Majetkoprávne záležitosti“ uviedol v jeho jednotlivých
bodoch, t.j. v bodoch 1 – 14 vedúci odboru Ing. Doležal.
Rozprava:
Ing. Jozef Bobík:
V úvode svojho vystúpenia poznamenal, že má dve otázky.
„V bode 2 navrhujeme odpredaj pozemkov na IBV Stráňany, Ul. lipová. Ak pozerám do toho
materiálu, v ktorom je aj grafická príloha, tak tam je zaznačený akoby bol ďalší záujemca
vedľa na parcele 1568/269. Celková otázka stojí tak, že tu navrhujeme odpredať určitú časť
parcely, dielčiu časť - či tento predaj je nejako domyslený, premyslený? Či nebude
komplikovať nejaké budúce žiadosti alebo potreby mesta? Či tento návrh je tak dobre
premyslený.
A po druhé: Navrhujeme do odpredaja zaradiť Pavilón služieb na Stráňanoch. Čo nás k tomu
vedie? Beriem to tak, že sú to služby, sú pre občanov, máme z toho aj príjem. Čiže nejaké
zdôvodnenie: Čo je ten dôvod, prečo to chceme predať?“
Ing. Jozef Doležal:
K prvej otázke, navrhovaný odpredaj pozemkov na Ul. lipovej: „Z troch dotknutých možných
záujemcov prejavili záujem dvaja s tým, že pri odbornej starostlivosti odboru hospodárenia
s majetkom bol vyzvaný aj tretí možný dotknutý sused a ten sa písomne vzdal, resp. prejavil
svoj nezáujem o odkúpenie predmetného pozemku, čiže ostali dvaja, ktorí prejavili záujem.
Máme to v písomnej zložke založené.
Čo sa týka odpovede na druhú otázku, návrh zaradenia je ako alternatíva k potrebe
rekonštrukcie tejto budovy, pretože ten stav, ktorý tam je, bude vyžadovať isté náklady pre
budúcnosť.“
p. Viliam Zahorčák:
Ja by som sa k tomu pripojil len tým, že dostali me list od nájomníkov, v ktorom žiadajú
rozsiahlejšie úpravy objektu.
Jedna z možností je, a keďže nedisponujeme momentálne požadovaným finančným
obnosom na to, aby sa tie rekonštrukcie mohli zrealizovať, jedna z možností je, aby buď títo
nájomníci terajší, ale aj niekto iný 1sa na rekonštrukcii objektu podieľal, a teda stal sa jeho
spoluvlastníkom. Rozhodne sa nechceme vzdať celého objektu, nakoľko je tam aj tá časť, na
ktorej mestu záleží. Čiže išlo by to najskôr do spoluvlastníctva.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol, postupne
návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš.

k jednotlivým bodom, predniesol predseda
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Návrh na uznesenie k bodu I/1:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s ch v a ľ u j e:
1. Odpredaj novovytvoreného pozemku p.C‐KN č. 4714/34, zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 147 m2 v k.ú. Michalovce a novovytvoreného pozemku p.C‐KN č. 4714/35,
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli
určením geometrického plánu č. 14328810‐13/2012, zo dňa 26.03.2012, spolu za obidva
pozemky za cenu 3 221,76 € pre spoločnosť ABALSTAV spol. s r.o., so sídlom 072 01
Pozdišovce 365
Hlasovanie č. 12:
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 1 bolo schválené.
Návrh na uznesenie k bodu I/2:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov p.C-KN
č. 1568/293 o celkovej výmere 90 m2 a p.C-KN č. 1568/269 o celkovej výmere 86 m2 v k.ú.
Stráňany, ktoré vznikli určením geometrického plánu č. 36582972-208/2011, v nasledovnom
znení:
‐ minimálna kúpna cena 11,77 €/m2,
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na príslušný pozemok,
‐ účastník súťaže sa v návrhu kúpnej zmluvy zaviaže, že súhlasí s predkupným právom pre
Mesto Michalovce v prípade predaja alebo iného scudzenia predmetu predaja za cenu, za
ktorú ho účastník súťaže nadobudne od predávajúceho, počas doby 15 rokov,
‐ účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy deklaruje, že uskutoční úhradu kúpnej ceny naraz,
maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva,
‐ účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že predmet kúpy pozná, berie ho na vedomie
a v takom stave ho kupuje,
‐ náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu znáša úspešný uchádzač OVS
(súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný geometrický plán bude tvoriť príslušný
článok v návrhu kúpnej zmluvy),
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy a účel využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, bude návrh vyradený
z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a súťaž zrušiť.
Hlasovanie č. 13:
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 2 uznesenia bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu I/3:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku p.C-KN
č. 702/6, zast. plochy a nádvorie o celkovej výmere 260 m2 v k.ú. Vrbovec, ktorý vznikol
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určením geometrického plánu č. 14328810-25/2012, v nasledovnom znení:
‐ minimálna kúpna cena 13,67 €/m2,
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na príslušný pozemok,
‐ účastník súťaže sa v návrhu kúpnej zmluvy zaviaže, že súhlasí s predkupným právom pre
Mesto Michalovce v prípade predaja alebo iného scudzenia predmetu predaja za cenu, za
ktorú ho účastník súťaže nadobudne od predávajúceho, počas doby 15 rokov,
‐ účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy deklaruje, že uskutoční úhradu kúpnej ceny naraz,
maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva,
‐ účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že predmet kúpy pozná, berie
ho na vedomie a v takom stave ho kupuje,
‐ náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu znáša úspešný uchádzač OVS
(súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný geometrický plán bude tvoriť príslušný
článok v návrhu kúpnej zmluvy),
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy a účel využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, bude návrh vyradený
z obchodnej verejnej súťaže,
- vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a súťaž zrušiť.
Hlasovanie č. 14:
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 3 uznesenia bol schválený tak, ako bol navrhnutý.
Návrh na uznesenie k bodu I/4:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :
4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 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, zast. plochy a nádvorie o celkovej výmere 141 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli
určením geometrického plánu č. 14328810‐27/2012, v nasledovnom znení:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
‐ 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 spôsob a termín úhrady kúpnej
ceny,
‐ predávajúci podá návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti po úhrade
celej kúpnej ceny,
‐ vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do
termínu schváleného mestským zastupiteľstvom,
‐ účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaného pozemku existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
‐ záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
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doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
‐ záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 5 000 € 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
5 000 €,
‐ ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
5 000 € 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
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh
vyradený z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
zrušiť súťaž.
Hlasovanie č. 15:
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 3 uznesenia bol schválený tak, ako bol
navrhnutý.
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 stavby č. súp. 1919 (budova Mestskej polície
Michalovce), postavenej na parcele p.č. 984, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemku p.C-KN č. 984, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 274 m2, vedenom na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 985/1, zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 203 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spoločnosť EKOÚNIA,
so sídlom na Priemyselnej 33/3852, 071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za
predmet predaja spolu vo výške 196 000 €.
Hlasovanie č. 16:
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj tento bod uznesenia bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu I/6:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
6. Odmietnutie súťažného návrhu účastníka 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
nakoľko nesplnil vyhlásené podmienky OVS s tým, že vyhlasovateľ predmetnú súťaž zopakuje.
Hlasovanie č. 17
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod aj tento bod uznesenia, tak ako bol navrhnutý,
bol schválený.
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Návrh na uznesenie k bodu I/7:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :
7. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby bez č. súp. (umyvárka), postavenej na parcele p.č.
4661, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4661, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 200 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a novovytvoreného
pozemku p.C‐KN č. 4664/7, zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 123 m2 v k.ú.
Michalovce, Viktora Kuzmu, bytom Okružná 30, 071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu
cenu za predmet predaja spolu vo výške 79 000 €.
Hlasovanie č. 18:
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, aj v bode 6 bolo
schválené.
Návrh na uznesenie k bodu I/8:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :.
8. Odmietnutie súťažného návrhu účastníka obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavieb
a pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Autoservisu na Ul. močarianskej, nakoľko nesplnil
vyhlásené podmienky OVS s tým, že vyhlasovateľ predmetnú súťaž zopakuje.
Hlasovanie č. 19:
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie aj v tomto bode, tak ako bolo navrhnuté,
bolo schválené.
Návrh na uznesenie k bodu I/9:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :
9. Víťazov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov p.C-KN č.
1837/257 o celkovej výmere 60 m2 a p.C-KN č. 1837/258 o celkovej výmere 46 m2 v k.ú.
Michalovce, ktoré vznikli určením geometrického plánu č. 36582972-214/2011 nasledovne:
v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p.C-KN č. 1837/257 v k.ú.
Michalovce Ing. Luciu Harmóciovu, Tehliarska 27, 071 01 Michalovce za kúpnu cenu vo
výške 706,20 € a v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p.C-KN č.
1837/258 v k.ú. Michalovce JUDr. Imricha Hrubého, bytom Tehliarska 27A, 071 01
Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 541,42 €.
Hlasovanie č. 20:
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj uznesenie v bode 9, tak ako bolo predložené,
bolo schválené.
Návrh na uznesenie k bodu I/10:
Bolo prečítané predsedom návrhovej komisie nové znenie návrhu na uznesenie k tomuto
bodu, ktorý poslanci dostali v písomnej forme pred začiatkom rokovania MsZ.
Uznesenie k bodu I/10 znelo:
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e :
10. odňatie a zverenie majetku do výkonu správy:
A) odňatie majetku – Malometrážnych bytov na Ul. obrancov mieru 4, inv. č.
1/801/00036, z výkonu správy Domsprávu s.r.o., byty, teplo a iné služby
T: od 1. 1. 2013
B) zverenie majetku Mesta, nadstavby bytového domu na Ul. obrancov mieru 4
do výkonu správy Domsprávu s.r.o., byty, teplo a iné služby:
T: od 1.7.2012 do 31.12.2012
C) zverenie majetku Mesta do výkonu správy Služieb mesta Michalovce, s.r.o.,
nasledovne:
a) nadstavba bytového domu na Ul. obrancov mieru 4
T: od 1.1.2013
b) bytový dom Malometrážne byty na Ul. obrancov mieru 4
T: od 1.1.2013
Prv, než primátor mesta dal o uznesení k bodu I/10 hlasovať, o slovo požiadal pán poslanec
Ing. Bobík, pán poslanec položil otázku:
Či je to nutné, tak ako je naznačené v bode A) odnímame majetok malometrážne byty na Ul.
obrancov mieru 4 z výkonu správy Domspráv, v bode B) zverujeme správu majetku –
nadstavbu byt. domu na Ul. obrancov mieru 4 do správy Domsprávu. V bode A) odnímame
a v bode C) zverujeme od 1. 1. 2013. Či je nutné osobitne dávať do správy nadstavbu
a osobitne tú pôvodnú časť? Lebo tým, že v bode B) zverujeme do správy Domsprávu
nadstavbu, vlastne zlúčime obidve časti do jednej na Obrancov mieru 4. Či je to treba takto
deliť?“
p. Viliam Zahorčák:
Myslím, že v tejto etape áno, nakoľko pribúdajú nové objekty do majetku mesta. Čiže toto
bude potom už tak vnímané jednotne až od 1. 1. 2013. Je to len formálna záležitosť.
Keďže ďalšie otázky neboli vznesené, primátor dal hlasovať o uznesení k bodu I/10
majetkoprávnych záležitostí v znení, ako bolo prečítané predsedom návrhovej komisie.
Hlasovanie č. 21:
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
Primátor konštatoval, že bod 10 uznesenia bol schválený tak, ako bol navrhnutý.
Návrh na uznesenie k bodu I/11:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach s c h v a ľ u j e:
11. zaradenie nehnuteľností:
A) pozemok p.E‐KN č. 2846, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 762 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, do výmery 80 m2, ktorý sa nachádza na Nám.
osloboditeľov, stavbu č. súp. 1773 (pavilón služieb), postavenú na p.č. 1251/3 v k.ú.
Stráňany, vedenú na LV č. 5157, pozemok p.C‐KN č. 1251/3, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 496 m2, vedený na LV č. 5157, nachádzajúce sa na Ul. nad Laborcom,
do zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.
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Hlasovanie č. 22:
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj bod 11 uznesenia bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu II:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach o d p o r ú č a vypovedať časť Mandátnej zmluvy,
uzatvorenej so spoločnosťou Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby, o výkone správy
majetku odňatého majetku z výkonu správy (Malometrážne byty na Ul. obrancov mieru 4,
inv. č. 1/801/00036).
Z: p. Viliam Zahorčák
T: ihneď
Hlasovanie č. 23:
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj táto časť uznesenia bola schválená, tak ako bola
predložená.
Návrh na uznesenie k bodu III:
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, 5, 7, 9 a 10.
Z: p. Viliam Zahorčák
T: 26. 08. 2012
Hlasovanie č. 24:
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj táto časť uznesenia bola schválená.

BOD č. 10:
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Materiál k uvedenému bodu rokovania MsZ predkladal MUDr. Benjamín
Bančej, predseda komisie na prenájom majetku MsZ.
Pri uvedení tohto bodu na rokovaní MsZ predseda komisie MUDr. Bančej
informoval, že od posledného zasadnutia MsZ komisia na prenájom majetku zasadala
2‐krát, a to 25. 4. 2012 a dňa 23. 5. 2012. Zároveň informoval, čo bolo predmetom týchto
dvoch rokovaní komisie a čo komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu.
Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
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NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie – pán poslanec Ing. Dlugoš:
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
spoločnosti NO 22, s.r.o., L.N. Tolstého č. 712, Michalovce:
2.1 zámer zhodnotiť prenajatý majetok Mesta ‐ nebytových priestorov v objekte
Amfiteátra Hrádok na Ul. Hrádok č. 5 v Michalovciach, rekonštrukciou a prístavbou
v zmysle predloženej projektovej a rozpočtovej dokumentácie spracovanej
Ing. arch. Marcelom Tomkom,
2.2 uznanie nákladov na realizáciu stavebných objektov SO 01 – SO 09 do výšky 50% z
689 777,49 € vč. DPH podľa predloženej rozpočtovej dokumentácie, ako nákladov
z hľadiska Mesta, potrebných pre zhodnotenie prenajatého majetku nad rámec
bežných úprav a zmien potrebných pre sprevádzkovanie nebytových priestorov
a prispôsobeniu pre stanovené účely, maximálne však 339 392 €, vzhľadom na
súčasný stav objektu, ktorý v čase vypísania obchodnej verejnej súťaže nebolo
možné predpokladať – preukázal sa až pri prevedení prieskumných prác pred
spracovaním projektovej dokumentácie k zámeru
3. U k l a d á
odboru hospodárenia s majetkom:
3.1 upraviť zmluvné vzťahy upravujúce prechod zhodnotenia do majetku Mesta (počas
trvania, predčasného ukončenia, resp. riadneho ukončenia nájomného vzťahu,
nezrealizovania alebo čiastočného zrealizovania investície)
3.2 zohľadniť vynaložené finančné prostriedky do zhodnotenia úpravou výšky ročného
nájomného pri splnení podmienok stanovených Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Michalovce
T: 31. 8. 2012
Z: Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 25)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 11:
Investícia spoločnosti FIB.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05
Bratislava, IČO: 35 925 094 v rámci projektu „Komplexné riešenie
modernizácie verejného osvetlenia v meste Michalovce – III. etapa
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Predkladateľkou materiálu bola Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ.
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V úvode tohto bodu vystúpil p. Viliam Zahorčák, primátor mesta:
V súvislosti s týmto bodom chcem uviesť, že Mesto Michalovce zrealizovalo už dve etapy, čo
sa týka rekonštrukcie verejného osvetlenia. V tejto etape tak ako máte uvedené, by sa
jednalo o montáž regulátorov osvetlenia, ktoré by mali znížiť spotrebu elektrickej energie.
Malo by dôjsť aj k úprave niektorých káblových porúch, ktoré sa ukázali a ukazujú,
zrealizovať osvetlenie prechodov pre chodcov na križovatke ulíc A. Markuša – Duklianska –
Obchodná a napokon je to osvetlenie časti Ulice starolaboreckej. Je to ulica, ktorá je v našom
územnom pláne zadefinovaná, kde už stojí aj rodinný dom, ale zatiaľ tam tá cesta chýba, aj
vôbec infraštruktúra, takže toto sme aj v zmysle predchádzajúcich záväzkov mesta povinní
zrealizovať.
Ing. Anna Mrázová:
Ako predkladateľka materiálu na doplnenie ešte uviedla, že tieto aktivity vo výške 602 200 €
predstavujú majetkovú účasť mesta od obchodnej spoločnosti FIN.M.O.S.
Rozprava:
Ing. Jozef Bobík:
Poprosil, aby niekto zrozumiteľne vysvetlil, minimálne pre neho, v čom je rozdiel medzi
investíciou 602 200 € a potom následne v tom objeme akcií, ktoré činia 900 642 €.
Ing. Oľga Bereznaninová:
Vysvetlila, že menovitá hodnota alebo kúpna cena akcií sa odvíja od menovitej hodnoty akcií,
ktorá bola stanovená vo výške 331 € za hodnotu akcie, takže preto je ten rozdiel, ktorý je
vykázaný.
Ing. Jozef Bobík:
Po tomto vysvetlení vedúcej finančného odboru ešte poznamenal: Nie celkom som tomu
porozumel, lebo je mi jasné, že hodnota akcií je daná. Čiže, ak by to tak malo byť, tak potom
poviem, nekúpme 1 516 akcií ‐ neviem koľko je tých akcií, aby to bolo za tých 602 tisíc €.
Takže tomu som neporozumel, prečo tam vzniká ten rozdiel v nákupe akcií, keď dielo sa
realizuje vo výške 602 200 €.
Ing. Oľga Bereznaninová:
Neviem momentálne reagovať na vašu otázku, ale zmluva o rekonštrukcii verejného
osvetlenia v sebe zahŕňa aj činnosti spojené s údržbou, čiže cena verejného osvetlenia
presne nezodpovedá menovitej hodnote kúpy akcií. Menovitá hodnota akcií je daná
spoločnosťou, ktorá emituje tieto akcie. Takže nemôže táto cena súhlasiť s cenou
rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde je zahrnutá aj údržba toho verejného osvetlenia,
nielen čiste kúpa akcií.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš v znení:
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e :
‐ investíciu spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO:
35 925 094 v rámci projektu „Komplexné riešenie modernizácie verejného osvetlenia
v Meste Michalovce – III. etapa“ vo výške 602 200 €
‐ ďalšiu majetkovú účasť Mesta Michalovce v právnickej osobe: obchodnej spoločnosti
FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094 vo forme
nákupu 1516 ks akcií v nominálnej hodnote á 331,00 € realizovaného v priebehu rokov
2013 až 2026 za cenu vo výške 900 642 €.
2. U k l a d á
vedúcej finančného odboru MsÚ v Michalovciach:
Zabezpečiť finančné krytie nákupu akcií v zmysle zmluvy o prevode akcií
(zmluva o kúpe cenných papierov).
T: v zmysle uvedenej zmluvy
Z: Ing. Bereznaninová
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 26)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 12:
Informácia o dohode o uplatnení zníženia kúpnej ceny
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Materiál predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ.
Pri uvedení tohto bodu na rokovaní MsZ zástupca prednostu JUDr. Dorič
hovoril o tom, že Mesto Michalovce svojho času vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj
jednej 1 akcie v hodnote 10 % Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach
s tým, že jedným z bodov bolo aj ustanovenie o možnosti zníženia kúpnej ceny v prípade
investovania zo strany nového dočasného nadobúdateľa akcií do NsP Š. Kukuru Michalovce.
„V tomto období si spoločnosť Svet zdravia, a. s. Palisády 3, Bratislava uplatnila právo využiť
toto ustanovenie zmluvy s tým, že zabezpečí kúpu lineárneho urýchľovača, typ Elektra
Compact pre oddelenie onkológie a rádioterapie v Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru v
Michalovciach s tým, že časť na kúpu tohoto prístroja a jeho inštaláciu do nemocnice si
uplatní ako zníženie ceny akcie.
p. Viliam Zahorčák:
Snáď ešte na dovysvetlenie, aby nedošlo k pochybnostiam: V roku 2010 Košický
samosprávny kraj (KSK) sa rozhodol, že svoje akcie dočasne prevedie na iného akcionára,
o tom sme viackrát informovali na zastupiteľstve. Vyhlásil verejnú obchodnú súťaž, prihlásili
sa dvaja záujemcovia, zvíťazila Vranovská investičná spoločnosť.
Následne aj mesto Michalovce sa rozhodlo, že takisto ponúkne do dočasného prevodu aj
svoju jednu akciu. Takisto vypísalo súťaž, do tejto súťaže sa prihlásila takisto Vranovská
investičná spoločnosť, ktorá predložila svoj návrh zmluvy o dočasnom prevode akcie, ktorý
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bol mestským zastupiteľstvom akceptovaný. Tým sa stala dočasným vlastníkom 10‐tich akcií
(9 akcií košických a 1 michalovskej) Vranovská investičná spoločnosť. Jej právnym nástupcom
sa stala spoločnosť Svet zdravia (razu sa tam objavil Svet zdravia) a táto spoločnosť teda je
právnym nástupcom a všetky tie dohodnuté a podpísané body v rámci tejto zmluvy, ktorej sa
tu dotkol JUDr. Doričom, teda prešli na nich. A čo sa týka mesta, všetko ostalo v platnosti.
Súčasťou tejto dohody alebo tejto zmluvy, ktorá bola uzavretá v roku 2011, bolo aj to,
že nový nadobúdateľ akcií zaplatí Mestu Michalovce do istého termínu, myslím, že to bolo do
60 dní od právoplatnosti zmluvy, zaplatí čiastku 108 060 €. To sa aj stalo, náš odbor financií
potvrdí, že takúto sumu sme dostali na náš účet. Zároveň v tejto zmluve boli uvedené aj dve
ďalšie časti, a to, že časť kúpnej ceny vo výške 124 005 € by mali vyplatiť do 30. 6. 2012.
A potom je tam po c) tretia časť týchto financií vo výške 664 135 €, ktoré by mali po dobu
20‐tich rokov každý rok splácať vo výške 33 206,75 €.
Súčasťou takto dojednanej zmluvy je ale aj to, že nový nadobúdateľ akcií, alebo ak
chceme kupujúci ‐ tak je v zmluve definovaný, zároveň má právo vykonať inventarizáciu, a to
do 90 dní od nadobudnutia akcií s tým, že zistí, v akom stave je tento pre neho nadobudnutý
majetok a vyčísli to do tzv. čistého pracovného kapitálu. Čistý pracovný kapitál to je stav,
rozdiel medzi aktívami a pasívami od okamihu, kedy sa stal nadobúdateľom – do okamihu,
kedy skutočne sa stal aj užívateľom týchto akcií, že prevzal majetok do svojich rúk. Totiž tá
súťaž trvala pomerne dlho. V okamihu, kedy bola vyhlásená, bol akýsi iný východzí stav, kedy
sa hlásili do súťaže a iný stav bol v nemocnici a vo všetkých nemocniciach KSK v okamihu,
kedy to nový nadobúdateľ prevzal a vznikol tam značný rozdiel medzi stavom vtedy, kedy sa
o to uchádzal a stavom, ktorý bol, keď toto skutočne prevzal do svojich rúk.
V prípade michalovskej nemocnice takýto rozdiel činil vyše 800 tisíc EUR, teda
neprospech alebo teda mínus oproti stavu, aký bol deklarovaný pred vypísaním súťaže.
V zmluve je uvedené aj to, že takýto rozdiel si môže nadobúdateľ uplatniť ako zníženie
kúpnej ceny. V prípade KSK, čo sa týka všetkých tých nemocníc, predstavuje čiastku vyše 3‐
och miliónov EUR. Toto si uplatňuje vo vzťahu ku KSK.
Čo sa týka Mesta Michalovce a NsP Š. Kukuru, ako som už hovoril, jedná sa zhruba o 800
tis. € , s tým ale, že v bode 14.2. tejto zmluvy je uvedené, že najviac, o čo si môže znížiť túto
čiastku, je 124 tis. €. To je druhá suma, ktorú som spomínal pod písmenom b) – 124 005 tis.
eur. Čiže nie 800 tis. € celých, ale 124 tis. €.
Zo spoločnosti Svet zdravia sme dostali list, v ktorom nás práve na tieto skutočnosti
upozorňujú. Hovoria nám o tom, že po vykonanej inventarizácii vidia takýto rozdiel, a teda
uplatňujú si zníženie o tú čiastku 124 tis. €. Čiže to je prvá časť.
Druhá časť tejto dohody hovorí, aj v ďalšom z bodov o tom, že tú čiastku 664 135 tis.
€, ktorá je uvedená pod písm. c) v bode 5.2, ktoré je možné splácať 20 rokov po 33 206 €,
môže nový nadobúdateľ preniesť aj do investícií. On teraz navrhuje, a to je tá dohoda, ktorú
sme vám rozdali pred začiatkom tohto zastupiteľstva, navrhuje, aby vzhľadom na to, že
v nemocnici vznikla krízová situácia ohľadom toho, že na onkologickom oddelení prestal
fungovať kobaltový žiarič, navrhuje, aby sa toto riešilo, táto investícia. Kobaltový žiarič stojí
nejakých 600 tisíc €, ale navrhuje, aby sa to riešilo ináč, aby sa namiesto kobaltového žiariča
kúpilo výkonnejšie zariadenie, a to lineárny urýchľovač, ktorého hodnota aj s DPH je 1 mil.
200 tis. € (zaokrúhlene), plus inštalácia so stavebnými prácami dokopy činí 1 mil. 500 tis. €.
Je teda návrh na takúto dohodu, ak by Mesto Michalovce súhlasilo s tým, že tú čiastku,
ktorú 20 rokov by mali dávať Mestu po cca 33 tis. €, aby to bolo jednorázovo v tomto roku
a aby sa použila na nákup lineárneho urýchľovača.
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My sme kedysi, keď sme o tomto hovorili, aj viacerí ste hovorili aj to, že bolo by vhodné, aby
takto získané peniaze mesto vrátilo, alebo aby sa presunuli do nemocnice, aby slúžili
nemocnici, čo teda prakticky sa v tejto chvíli môže naplniť tým, že by sme takúto dohodu
o tom znížení a následnom investovaní, ktoré by malo byť ešte do konca t.r. zrealizované, že
takýmto spôsobom môžeme postupovať.
Rozprava:
Ing. Jozef Bobík:
Čiže ja som počúval pozorne, myslím si, že som tomu aj porozumel. Myšlienke rozumiem
a súhlasím nejako s tým, že také citlivé oddelenie je potrebné operatívne a rýchlo vyriešiť.
Už mi len chýba taká záverečná odpoveď: ide o tú sumu, ktorá mala byť vyplácaná mestu
a ktorá by sa teraz použila na investíciu hneď. Bude to niekde figurovať ako majetok mesta,
alebo to bude len Svet zdravia?
p. Viliam Záhorčák:
My aj doteraz, keď sme prispievali nemocnici s poliklinikou, tak sme prispievali bez toho, aby
sme si nárokovali, že to má byť náš majetok. Čiže je to obdobný spôsob.
MUDr. Ľubomír Rohoň:
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja zareagoval na toto,
lebo sa to bytostne týka nemocnice. Možno niekoľkými vetami by sa chcel charakterizovať
čo to ten lineárny urýchľovač je, aj keď pán primátor si to predstavil, pretože dostáva sa mi
do uší aj také otázky, či nemáme niečo dôležitejšie, nejaký iný prístroj. Osobne by som
preferoval zakúpenie tohto lineárneho urýchľovača. Ide o špičkový prístroj pre onkologických
pacientov, ktorý nahrádza teraz už nefunkčný kobaltový žiarič.
A teraz hovorím ako lekár: To vozenie pacientov dennodenne do Košíc a späť je neúnosné
jednak medicínsky, jednak eticky a ako riaditeľ pridávam, že je to aj ekonomická strata. Takže
zakúpením tohto prístroja by sa veľmi, veľmi vylepšila situácia na úseku onkológie, ale nielen
na úseku onkológie. Rozvoj onkológie určite so sebou prinesie sekundárny rozvoj iných
odborov, predovšetkým chirurgických odborov. Onkológia je oddelenie, kde sa lieči
predovšetkým, ale je to aj otázka diagnostiky a liečby chirurgickej. Takže rozvoj onkológie
určite prinesie rozvoj chirurgie, urológie, krčného, atď. To je jedna vec.
A to, že mesto je ochotné tieto peniaze investovať do nákupu lineárneho urýchľovača, toto ja
vítam a je to naozaj len potvrdením toho, čo hovorím už niekoľko rokov, že mesto aj toto
mestské zastupiteľstvo, je naklonené pomáhať nemocnici. Je to myslím si, že dobrá
investícia a ako riaditeľovi mi neostáva nič iné, len poďakovať mestu za takýto ústretový
prístup.
MUDr. František Farkaš:
Vážený pán primátor, poslanci, vážení hostia!
Pripájam sa k slovám pána riaditeľa. Myslím si, že tento krok je krok správnym smerom a ja
to hodnotím ako naozaj také najvýznamnejšie, nejaké také ako prvá lastovička veľmi
významná od tej doby, keď došlo k tej zmene, k právnej zmene od prenájmu akcií, kde sme
všetci čakali, ako sa vlastne bude vyvíjať situácia v našej nemocnici. Doteraz tí, čo na to
pozerajú trošku zvonku, nie je možno vidieť, že by sa niečo dialo v nemocnici, že sa niečo
pohlo smerom dopredu, je to ako keby prešľapovanie na mieste. Ale myslím si, že toto je
veľmi významný signál, že naozaj môžeme ísť aj dopredu. A je pomerne málo zariadení na
Slovensku, iba vyslovene špičkových, čo majú takýto prístroj.
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Ja len pevne verím, že ešte nás čaká jeden ďalší významný signál, a to je pokračovanie
výstavby nového pavilónu a dúfam, že sa dožijeme aj toho času, že sa takto tu budeme tešiť
a povieme, že áno, rozbehla sa aj výstavba tohto pavilónu. Ďakujem.
p. Viliam Zahorčák:
Tak v tejto chvíli ťažko povedať, ale verme, že aj toho sa dožijeme. Nakoniec je tu taký
záväzok. Verme, že tí, ktorí ho majú naplniť, aj naplnia.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
a ) informáciu o Dohode o uplatnení zníženia kúpnej ceny
b) informáciu o agregovanom čistom pracovnom kapitále
2. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta podpísaním dohody.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 27)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
Návrh na nominovanie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
Tento návrh na rokovaní MsZ uviedol primátor mesta p. Viliam Zahorčák:
Tak ako sme informovali, v dohode okrem toho, keď sme hovorili o tom dočasnom odstúpení
akcie, zároveň sme požadovali, aby Mesto Michalovce malo aj napriek tomu kontrolu
na dianí v Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru a dožadovali sme sa toho, aby sme mali aj svoje
zastúpenie v orgánoch tejto akciovej spoločnosti.
Dnes predkladáme návrh, lebo áno, záväzky sú dodržané, po konzultácii so Svetom
zdravia máme predložiť návrh na nášho zástupcu v dozornej rade. Chcem povedať, že včera
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo za člena dozornej rady aj nášho
poslanca p. MUDr. Farkaša. Ja teraz navrhujem, aby členom dozornej rady bol za Mesto
Michalovce zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej.

Rozprava:
‐ neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky, ani iné návrhy
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NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Dlugoš v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. N o m i n u j e
MUDr. Benjamína BANČEJA za člena dozornej rady Nemocnice
s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a. s.
2. U k l a d á
informovať o nominácii MUDr. Benjamína BANČEJA za člena dozornej rady
spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a. s.
T: ihneď
Z: vedúca organizačného odboru
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 28)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14:
Dodatok č. 8 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej
školy, materskej školy s právnou subjektivitou a strediska služieb škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2012/2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Materiál predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva,
kultúry a športu MsÚ.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva predmetný materiál uviedla vedúca odboru
Ing. Katarína Poláková:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladaný Dodatok č. 8
organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej školy s právnou
subjektivitou a strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na
školský rok 2012/2013 je v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
Po uzatvorení zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl a prehodnotení celkového
počtu žiakov školy riaditelia škôl požiadali o zmenu organizačnej štruktúry jednotlivých škôl,
ktorú predkladáme. išli tomto návrhu je zohľadnené zníženie počtu žiakov v triedach
základných škôl, delenie žiakov na hodinách stanovených zákonom, ako aj počty žiakov po
oddeleniach v školských kluboch detí. Všetko toto je v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní,
resp. nového školského zákona.
K prehľadnosti predkladáme v materiáloch tabuľkovú formu návrhu zmeny
organizačnej štruktúry aj s príslušným komentárom jednotlivých základných škôl, ktorý
predložili riaditelia. Čo sa týka materských škôl bez právnej subjektivity, tieto nemajú zmenu
organizačnej štruktúry, pre školský rok 2012/2013 idú v tej forme, ako aj v tomto školskom
roku.
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Rozprava:
p. Viliam Zahorčák, primátor:
Treba povedať, že je to tak, ako pani vedúca povedala. Je to na základe aktuálneho stavu
vývoja počtu žiakov pre budúci školský rok, je to na základe návrhu a očakávaní riaditeľov
príslušných škôl.
Mgr. Martin Nebesník, predseda komisie MsZ:
Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, rád by som poznamenal, že predloženým
materiálom sa na svojom zasadnutí zaoberala aj komisia školstva, mládeže a športu ‐ nemá
pripomienky k tomu materiálu a odporúča tento materiál schváliť.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ:
Informoval MsZ o tom, že vzhľadom na riešenie pracovno‐právnych vzťahov predložil
návrhovej komisii návrh na doplnenie uznesenia v znení, že uznesenie účinnosť nadobúda
dnešným dňom, čiže dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve, aby riaditelia škôl mohli
konať v pracovno‐právnych vzťahoch.“
(rozprava ukončená)

NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie, už aj s doplnením o termín účinnosti, predniesol predseda návrhovej
komisie Ing. Pavol Dlugoš:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
s c h v a ľ u j e:

1. Dodatok č. 8 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej
školy s právnou subjektivitou a strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce na školský rok 2012/2013:
Škola
ZŠ, Ul. Moussona 4
ZŠ, Ul. Švermu 6
ZŠ, Ul. moskovská 1
ZŠ, Ul. Komenského 1
ZŠ, Ul. školská 2
ZŠ, Ul. okružná 17
ZŠ, Ul. krymská 5
ZŠ P .Horova, Ul. kpt. Nálepku 16
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20
MŠ, Ul. Vajanského 5 /špec.trieda
SSŠ, Ul. okružná 3657

ZŠ ped./ nepedag.
33,9/8,4
39,62 /10,1
25/9
22,13 /7
27,78/8,5
53,43/10
27,69/8
42,53/10
36,3/5
10/4,1
0/11,7

ŠKD
4,8
6
2
3
3
10,5
4
8
‐
‐
‐

ŠJ
6
9
5,5
5
5
11
5
7
‐
3,7
‐

2. zriadenie špecializovaných tried na ZŠ, Ul. moskovská 1, Michalovce
v zmysle Vyhlášky č.320/2008 Z.z. o základnej škole v príslušných ročníkoch
podľa počtu žiakov
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3. uznesenie nadobúda účinnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 29)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15:
Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín Micha‐
lovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2012
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ.
V úvode k tomuto bodu vystúpil primátor mesta p. Viliam Zahorčák:
Do pozornosti dal najmä harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
„Pozerali sme na tie termíny tak, aby nekolidovali s inými podujatiami, ktoré sú v meste
pripravované, ale aby boli v dostatočnom časovom predstihu aj pred sviatkami ‐ najmä, čo sa
týka toho posledného zasadnutia, pretože po ňom už tak, ako je u nás obvyklé, by malo byť
aj slávnostné mestské zastupiteľstvo. Pri tejto príležitosti pripomínam pánom poslancom, aj
keď som to chcel povedať v bode „rôzne“, že do 30. júna je termín, kedy môžete dať svoje
návrhy na mestské ocenenia.
Čo sa týka plánov komisií, sú tu návrhy všetkých komisií. Čo sa týka programu mestských
zastupiteľstiev, mestských rád, tak samozrejme je to, povedal by som, rámcové tie body,
ktoré vieme, že bude potrebné o nich rokovať, ale určite život prinesie aj iné, ktoré
dodatočne budú do rokovaní zaradené.“

Rozprava:
JUDr. Gabriel Dorič:
Navrhol, aby z plánu finančnej komisie na mesiac júl 2012 sa vypustil bod 3 – Analýza
výsledku hospodárenia podľa jednotlivých stredísk a rozpúšťanie režijných nákladov do
jednotlivých prevádzok v správe SMM, s.r.o. za r. 2011. „Jednoducho táto úloha patrí na
dozornú radu, resp. na iné orgány spoločnosti, nie na rokovanie komisie, lebo ide
o samostatný právny subjekt, hoci so 100 %‐nou účasťou mesta.
Ing. Michal Stričík, PhD., predseda finančnej komisie:
Ako predseda finančnej komisie beriem na vedomie právne stanovisko p. JUDr. Doriča,
zástupcu mesta a jednoducho týmto bodom sa budeme zaoberať či už v rámci dozornej rady
alebo valného zhromaždenia spoločnosti Služby mesta Michalovce.
(rozprava ukončená)
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NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš, a to
v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2012
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2012
3. Plány rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na II. polrok 2012
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2012
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. po rok 2012
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 30)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 16:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce
na II. polrok 2012
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Uvedený materiál predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Rozprava:
‐ k predloženému plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky neboli vznesené žiadne
otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) S c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2012.
B) P o v e r u j e
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 31)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že aj toto uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo
schválené.
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BOD č. 17:
Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce
‐ Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce za I. polrok 2012
predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda poslaneckého klubu strany SMER‐sociálna
demokracia.
Pri uvedení tohto návrhu na rokovaní mestského zastupiteľstva MUDr. Bančej povedal:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dámy a páni!
V mene poslaneckého klubu SNER‐SD predkladám návrh na schválenie odmeny
hlavnej kontrolórke mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej za I. polrok 2012. Podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 18c,
môže mestské zastupiteľstvo schváliť hlavnej kontrolórke mesačnú odmenu vo výške 20 %
mesačného platu. Mesačný plat je stanovený podľa koeficientu určeného zákonom, t.j. 2,24
násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom.
Na základe uvedených zákonných podmienok a z dôvodu kvalitne vykonávanej práce
navrhujem priznať pre Ing. Martu Bobovníkovú, hlavnú kontrolórku Mesta Michalovce
odmenu vo výške 1 600 €.
Rozprava:
‐ k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy
NÁVRH NA UZNESENIE:
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) S c h v a ľ u j e
v súlade s článkom 18c ods. 5 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom
znení odmenu pre hlavnú kontrolórku Mesta Michalovce Ing. Martu Bobovníkovú za
kvalitne odvedenú prácu v prvom polroku 2012 vo výške 1 600 €. Odmena je splatná
v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa.
B) U k l a d á :
Vyplatiť Ing. Marte BOBOVNÍKOVEJ schválenú odmenu
vo výške
1 600 €
v najbližšom výplatnom termíne.
T: v texte
Z: Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca fin. odb. MsÚ

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 32)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo
schválené.
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BOD č. 18 – Interpelácie:
V rámci tohto bodu svoje interpelácie predložili poslanci:
Ing. Jaroslav KAPITAN:
1. Konštatoval, že obyvatelia Sídliska SNP sa na neho obrátili s požiadavkou, ktorá sa týka
výkopu na opravu teplovodného potrubia cez parkovisko (pred kotolňou). „Parkovisko je
vydláždené tvárnicami. Tie boli v mieste výkopu odstránené a pri konečnej úprave neboli
všetky vrátené na pôvodné miesto. Dokonca tie zvyšné boli naložené na auto a odvezené.
Pýtam sa, či sú už práce na stavbe ukončené a či je možné to dať do pôvodného stavu?“
2. Mládežníci zo Sídliska SNP sa na mňa obrátili s prosbou, či by nebolo možné
v medziblokovom priestore dokončiť ihrisko, ktorého betónový povrch sa rozpadáva. Má
mesto možnosť opraviť povrch a osadiť na ploche pevné bránky?
Stanovisko primátora mesta p. Viliama Zahorčáka:
Pán poslanec, na obidve interpelácie dostanete písomnú odpoveď.
Čo sa týka teplovodného potrubia, resp. rozkopávky, náš odbor výstavby to bude musieť
preveriť, zrejme aj TaZS.
Čo sa týka opravy športoviska, takisto musíme sa zoznámiť s tým, o aké čiastky by išlo, čo to
všetko obnáša. Ak je to menej náročne, TaZS by to zrealizovali. Pokiaľ by išlo o náročnejšiu
aktivitu, tak by sme ju zaradili do plánu investičných aktivít. Čiže musíme sa dôkladnejšie
zoznámiť s problémom.
MUDr. Jozef MAKOHUS:
1. Na základe požiadavky viacerých občanov mesta požiadal o prehodnotenie otváracej
doby prístupu ku kontajnerom na domový odpad, umiestnených v priestoroch TaZS.
„Požiadavka je na predĺženie otváracej doby hlavne v sobotu. V súčasnosti sa dvory
zatvárajú o 15.00 hod., občania upratujúci aj v odpoludnia a nemajú kde vysýpať domový
odpad. Zvyšuje sa tak riziko vytvárania divokých skládok, ako sa to deje napr. na Bielej
hore.“
2. Na svetelnej križovatke pred hotelom Družba dochádza k vytváraniu kolón áut v smere
od Družstevného domu a mostu zo Stráňan. Blokovaný je ľavý jazdný pruh nemožnosťou
odbočiek autobusov na autobusovú stanicu, lebo aj oproti idúce vozidlá majú zelenú.
Súčasne autobusy MHD zo zastávky pred hotelom Družba majú zelenú asi 2 – 3 minúty a za
takú krátku dobu a preplnenú križovatku to reálne nemôžu zrealizovať. Preto navrhujem
osloviť kompetentné orgány, aby upravili režim svetelnej križovatky (napr. zelená smer na
Hollého ulici priamo, súčasne odbočenie vľavo na autobusovú stanicu, pritom protiidúci by
mali červenú.

Stanovisko k interpelácii zaujal pán primátora V. Zahorčák:
Najprv k 2. bodu, ktorý sa týkal svetelnej križovatky pred hotelom Družba:
Naozaj je to zložitá križovatka. Riešime tam už aj iný problém, nielen ten v smere od
Družstevného domu k polícii, ak to tak môžem povedať. Je to zložitejšie. Možno, že mnohé
veci by vyriešilo presťahovanie autobusového nástupiska, ale dnes, samozrejme, musíme
trošičku aj strpieť. Náš odbor výstavby ‐ dopravný referát sa týmto už zaoberá a verím, ž e
v nejakom čase nájde nejaký spôsob, ktorý aspoň situáciu pomôže zmierniť. Ale naozaj je
tam zložitá situácia.
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Čo sa týka zberného dvora v TaZS, momentálne pokiaľ viem, sa realizuje rekonštrukcia
zberného dvora. Pán riaditeľ, my sme na túto tému už hovorili, že najmä čo sa týka víkendu,
osobitne sobôt, kedy ľudia robia domáce upratovanie, aby tento zberný dvor bol otvorený
dlhšie. TaZS po rekonštrukcii, verím, že toto zapracujú do svojho plánu činnosti.
PhDr. Jana CIBEREOVÁ:
V úvode svojho vystúpenia poznamenala, že interpelácie, ktoré predkladá, tak ich predkladá
spolu s pani poslankyňou Mgr. Popaďákovou.
1. Na základe upozornenia obyvateľov Sídliska Východ sa dotazujem TaZS, kedy označia
bielymi čiarami parkovanie pred bytovými jednotkami A1, A2, A3, kde nedisciplinovaní
vodiči parkujú tak, že zaberú aj dve parkovacie miesta.
2. Z dôvodu, že starí občania sídliska si nemajú kde sadnúť a porozprávať sa, sa pýtajú, či je
pre mesto problémom osadiť lavičky pred každú bytovú jednotku, trebárs aj pod stromy.
Lebo len nejaké dve lavičky pred pieskoviskom, kde by sa mali hrať deti, nestačia pre
potreby okolitých bytoviek.
3. Ďalej tí istí obyvatelia sídliska upozorňujú na to, že chodník k VII. ZŠ a MŠ je plný psích
extrementov. Z toho dôvodu sa pýtajú, či mesto v tých priestoroch neuvažuje o vyhradení
miesta na venčenie psov, aby aj majitelia psov mali svoj priestor a neznečisťovali okolie
ostatným.
Na interpelácie p. poslankyne PhDr. Cibereovej a p. poslankyne Mgr. Popaďákovej reagoval
primátor mesta p. Viliam Zahorčák:
Čo sa týka prvej interpelácie, my sa zaoberáme na poradách primátora a hovoríme o tom, že
TaZS by mali, už aj na písomné podnety sme reagovali, mali by práve v tomto období, keď
dokončia vodorovné dopravné značenia na komunikáciách v meste (neviem ešte pán riaditeľ,
či treba toho veľa ukončiť), by sa venovali aj tomuto vyznačeniu parkovacích miest na
sídliskách,, osobitne v tých častiach, ktoré sú rekonštruované. Lebo naozaj je tam situácia
taká, že mnohých vodičov treba naučiť parkovať aj takýmto spôsobom, že naozaj im
vymedziť to parkovacie miesto. TaZS takúto úlohu majú.
Registrujeme aj to, že boli problémy tuná – veterná smršť, robota naviac, s ktorou sa
nerátalo. Dosť to zamestnáva pracovníkov TaZS, čím sa ale nechceme vyhovárať. Myslím, že
už teraz v letnom období by sa toto mohlo zrealizovať.
Na uvedenú interpeláciu ešte reagoval riaditeľ TaZS p. Ing. Július Oleár:
Samozrejme, tú úlohu splníme. Prechody pre chodcov, atď., to musíme ukončiť a potom
hneď pôjdeme na všetky sídliská, kde budeme značiť tieto miesta na parkovanie.
p. Viliam Zahorčák:
Zaujal stanovisko k 2. interpelácií poslankyne PhDr. Cibereovej a Mgr. Popaďákovej
v súvislosťou s požiadavkou na lavičky: „Nie je problém dať tam lavičky, ale vždy keď dáme
lavičky niekde, tak hneď (máme skúsenosť) máme sťažnosti od občanov a požiadavky na to,
aby tie lavičky boli stade odstránené. Aj pri iných veciach aj v tomto máme skúsenosť, že časť
občanov sa dožaduje, aby niečo bolo a časť zase, aby nebolo. Platí to o stromoch, platí to aj
o iných veciach a platí to aj o lavičkách.
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Nie je problém, aby tam tiet lavičky boli, ale očakávame aj veľmi skorú reakciu tých, ktorí si
neželajú, aby tam boli a mestská polícia to môže potvrdiť. Neraz sú volaní, že práve na týchto
lavičkách sedí večer mládež a ľudia sú citliví už i na také hlučnejšie rozhovory v istom čase.“
K priestorom pre psičkárov:
My máme v meste vytvorené zóny, kde je možné ísť so psíčkami. Sú aj vyznačené, no možno
by sa žiadalo vyčleniť takýchto priestorov viac. Opäť platí to, že pokiaľ ľudia, ktorí sú
vlastníkmi psíkov, pokiaľ nebudú zodpovední k svojmu okoliu, tak nič iné to nejako extra
nevyrieši. Máme všeobecne záväzné nariadenie, mestská polícia sa touto problematikou
zaoberá, používa nielen represívne, ale i preventívne prostriedky, výchovné prostriedky.
Chcem veriť, že nie je ďaleko doba, keď tento problém problémom nebude, ale istý čas
budeme musieť byť aj nekompromisní, ale možno aj trošku trpezliví.
František ZITRICKÝ:
Oprava nadjazdu priniesla so sebou nutné zmeny v organizácii dopravy. Aj z mojich
osobných doterajších skúseností vyplýva, že veľa vodičov, neviem či už z nepozornosti
alebo z nie celkom jednoznačného značenia. Keď idú v smere od Humenného na Sobrance,
odbočia aj s kamiónmi smerom na nadjazd a opakovane som bol svedkom, že potom
prácne s tými návesmi otáčajú v tom malom priestore, nehovoriac už o tých osobných
autách, tie nemajú až taký problém sa otočiť.
Takže možno v spolupráci s dopravným inšpektorátom, či by nebolo dobré sa vrátiť
k tomu dopravnému značeniu a prípadne urobiť niečo, čo by zvýraznilo túto zmenu. Lebo
hlavne zahraniční kamionisti majú problém sa vyrovnať s touto zmenou a potom sa
otáčajú, blúdia a podobne.
K uvedenej interpelácii pána poslanca zaujal stanovisko primátor mesta p. Viliam Zahorčák:
Informoval, že investorom celej tej aktivity je Slovenská republika v zastúpení Slovenská
správa ciest s tým, že ich povinnosťou je urobiť príslušné dopravné značenie. „Beriem túto
interpeláciu v tom zmysle, že upozorníme kompetentných na váš podnet.“
Ing. Jozef SOKOLOGORSKÝ:
1. Informoval MsZ, že spoluobčania z lokality Nám. osloboditeľov sa na neho obrátili
ohľadom prevádzkovania verejných toaliet na Námestí osloboditeľov. „Verejné toalety sú
otvorené v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. a cez víkend od 8.00 hod. do
13.00 hod. V týchto dňoch sa začína letná turistická sezóna, počas ktorej mesto alebo
niekto iný organizuje, hlavne cez víkendy v meste, na námestí množstvo akcií pre našich
spoluobčanov, návštevníkov mesta, ktorí prichádzajú k nám. Bolo by vhodné a potrebné,
aby tieto verejné toalety boli dostupné obyvateľom a návštevníkom. Preto dávam na
zváženie stanoviť nové otváracie hodiny pre prevádzkovanie verejných toaliet, tak aby
vyhovovali reálnym potrebám mesta, jeho občanom a návštevníkom. V prípade, že pre
prevádzkovateľa TaZS zmena je pre nich nejaká záťaž finančná alebo iná, je na zváženie
dať do prenájmu verejné toalety s tým, že zaviazať nájomcu na dodržanie mestom
určených prevádzkových hodín.“
2. V druhej interpelácii hovoril o tom, že opakovane sa na neho obrátili spoluobčania z Ul.
farskej 13 ohľadom úpravy vonkajších priestorov pred bytovým domom na Ul. farskej 13,
priestory medzi garážami a vchodmi do bytového domu. „Jedná sa o prístupovú cestu,
chodníky, ktoré sú veľmi rozbité, je tam problém prejsť autom, kvôli dieram, nerovnostiam
a keď prší, vytvárajú sa tam obrovské mláky, ktoré je problém prejsť nielen peši, ale aj
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autom. Chcel by som požiadať kompetentných o nápravu uvedeného stavu a vysprávku
uvedených nerovností.“ Dodal, že k dispozícii má mapu uvedených priestorov.“
3. Na základe podnetov od občanov z Ul. Kuzmányho upozornil na problém zdržiavania sa
asociálov, neprispôsobivých občanov na Námestí slobody v centre mesta, v blízkosti
Dúhovej fontány, kde sa stretávajú hlavne rodiny s deťmi, starší občania, nakoľko je tu
vytvorená oddychová zóna v meste. „Títo neprispôsobiví občania počas celého dňa
vysedávajú na lavičkách v blízkosti fontány, resp. ležia na tráve, popíjajú alkoholické
nápoje, vykonávajú potreby na verejných priestranstvách, svojím konaním vyrušujú iných
spoluobčanov, čím poškodzujú celé okolie tejto oddychovej zóny. Pýtam sa
kompetentných, či je možné nejakým spôsobom napraviť tento stav tak, aby títo
spoluobčania svojím konaním neotravovali slušných ľudí v centre nášho mesta?“
K uvedeným interpeláciám primátor mesta p. Viliam Zahorčák zaujal nasledovné stanovisko:
K interpelácii týkajúcej sa prevádzky verejných toaliet povedal, že zdieľa tiež názor, že
minimálne v čase letnej turistickej sezóny, kedy naše mesto predsa len dlhšie žije
intenzívnejšie, že toto má byť sprístupnené. „Pán riaditeľ, TaZS pokiaľ viem, sa tým zaoberali
a opätovne zaoberajú. Neviem, či ste to už spustili alebo chcete, ale o od prvého to bude
v inom režime.“
K druhej interpelácii:
No neviem, tí ľudia, môžeme ich nazvať bezdomovcami, môžeme ich nazvať akokoľvek, ktorí
sa zdržujú pri Dúhovej fontáne, pokiaľ nerobia niečo, že je to vyložene v rozpore so zákonmi,
ťažko ich vykazovať, pretože oni tým, že sa tam zdržiavajú, nerobia nič, čo by bolo v rozpore
s našimi normami. Čiže aj o to ťažšia je úloha mestskej polície. Ale, samozrejme, pokiaľ sa
tam budú diať nejaké neprístojnosti, mestská polícia primerane zakročí.
K 3. interpelácii:
Takýchto miest, ako spomínate, pán poslanec, je viac, nielen v okolí tejto bytovky. Ale vidím,
že sa rekonštruuje, že bude vyzerať pekne. A to okolie je nie celkom korešpondujúce
s bytovku samotnou, ale toto máme aj na Sídlisku západ, toto máme aj na Sídlisku SNP a toto
máme aj na Sídlisku juh. Hovorili sme, a prijali sme aj takú filozofiu, že ideme postupne
sídlisko po sídlisku, a to platí aj v tomto prípade. Určite, pokiaľ niekde je situácia neúnosná,
že ten výtlk je veľký a že ohrozuje bezpečnosť pohybu v tejto zóne, tak TaZS urobia tú
nevyhnutnú opravu, ale rozsiahlejšiu rekonštrukciu až keď príde na rad v istom konkrétnom
čase.
Ing. Jozef BOBÍK:
V úvode svojho vystúpenia podotkol, že má tri podnety, že na ten prvý by požadoval
odpoveď hneď a na ďalšie dva, ak by to bolo možné, aj písomne.
1. Mestské zastupiteľstvo schválilo na ploche za obvodným úradom – tam, kde je aj
daňový úrad, asi vieme o ktorú lokalitu ide, výstavbu parkovacieho domu. V týchto dňoch
tam bola nainštalovaná parkovacia rampa. Čiže otázka stojí tak: Zastavuje sa budúca
výstavba, alebo odkladá sa výstavba parkovacieho domu? Ak áno, potom je otázka pre
štátne organizácie, či v tejto lokalite, kde väčšina z nich využíva majetok mesta ako garáže
na garážovanie služobných vozidiel, či môžu sa teda tieto organizácie ďalej spoľahnúť na
to, že môžu tieto garáže užívať?
A ďalej teda z toho potom vyplýva, hlavne pre zamestnancov štátnych organizácií, že majú
rokovať s niekým rokovať, ako by mohli na tej ploche parkovať, pretože užívajú to
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parkovisko dennodenne minimálne 8 hodín. Ak by to malo byť platené, tak je to,
samozrejme, pre nich určitý problém, aby sa s tým vedeli vysporiadať.
No a ak sa neodkladá, a napriek tomu tam tá parkovacia rampa bude, s kým by potom
štátne organizácie a aj zamestnanci štátnych organizácií mali rokovať o režime parkovania?
Čiže na toto by som potreboval odpoveď relatívne hneď, lebo sa to týka obvodného
úradu, úradu pre cestnú dopravu a komunikácie, sociálnej poisťovne, okresného úradu
životného prostredia a ešte možno ďalších.
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta:
Najprv poprosil o stanovisko k tejto interpelácii vedúceho odboru hospodárenia s majetkom
mesta. „čo sa týka tých garáží, myslím, pán vedúci, že my sme posielali informácie všetkým
tým, ktorí tam boli v nájme, že majú tieto priestory uvoľniť, pretože sa budú tie garáže búrať.
Je tak?"
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom:
Áno, na predmetné garáže je vydané búracie povolenie a v termíne, ktorý potom
korešponduje so záujmami stavby, boli dané výpovede, resp. uzavreté dohody o ukončení
nájomného vzťahu.
p. Viliam Zahorčák:
Následne poprosil o vyjadrenie vedúcu odboru výstavby, v akom stave je proces stavebného
polenia a búracích prác a vôbec celého procesu?
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a miestneho rozvoja:
Uviedla, že „búracie povolenie bolo vydané v rámci rekonštrukcie Námestia slobody, takže
tam teraz procesne nemusíme pristupovať k novému vydávaniu búracieho povolenia. Čo sa
týka parkovacieho domu, zatiaľ sme nedostali nič.“
p. Viliam Zahorčák, primátor mesta:
V tejto záležitosti oslovil ešte prednostu MsÚ, či tie rampy, ktoré sú momentálne tam, či ich
tam nainštaloval nový nájomca?
Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Jeho odpoveď znela: „Dostal na to, alebo dostane na to, stavebné povolenie v zmysle
zákona. Vo štvrtok máme rokovanie s budúcim realizátorom výstavby parkovacieho domu
a vzťah ku štátnym orgánom upresníme písomne ‐ ku všetkým štátnym orgánom.
My v zmysle zmluvy máme ‐
pre Mesto Michalovce je tam vyčlenených
21 miest. Predpokladám, že aj na ploche, ktorá bude slúžiť na parkovanie, teraz ako dočasné
parkovanie, budú vyčlenené takéto miesta pre Mesto Michalovce a pre štátne orgány, ktoré
sa za touto budovou.“
‐ Na poznámku pána primátora, že pán poslanec sa pýtal, s kým by štátne organizácie o tom
mohli rokovať, odpovedal, že po tom štvrtkovom rokovaní, o ktorom hovoril, bude o tom
pán poslanec písomne informovaný.
Ing. Jozef BOBÍK:
Položil 2. otázku: „Parkovisko na Ulici Štefánikovej pri pošte je urobené nekvalitne.
Pôvodne som sa chcel opýtať, kedy začne mesto s opravou, ale už firma nastúpila. Ale
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prejazdom vozidiel do toho času, kým začali teraz opravy, bolo vidno, že dochádza
k poškodzovaniu jednotlivých dielov zámkovej dlažby.
Stavebná firma teraz začala s opravou a moja otázka teraz stojí tak, či tá oprava bola
s mestom konzultovaná a či ju mesto opovažuje za adekvátnu a že technológia po tejto
oprave, ktorú oni teraz volili ako opravu, sa nezopakuje situácia, ktorá bola teraz?“
Dodal, že odpoveď na túto otázku nepožaduje hneď, ale keď niekto
chce, môže mu aj teraz odpovedať.
p. Viliam Zahorčák:
Podotkol, že na rokovaní tohto MsZ je prítomná aj Ing. Heželyová, ktorá dozoruje tieto veci.
„My sme to reklamovali, takže tu sa uplatňujúce reklamácia.“
K otázke Ing. Bobíka sa vyjadrila Ing. Ružena Heželyová, pracovníčka odboru výstavby, ŽP
a miestneho rozvoja:
Informovala mestské zastupiteľstvo, že Mesto Michalovce si uplatnilo v rámci záručnej doby
reklamácia uvedeného parkoviska. „Čiže vieme o tom, že tam došlo k sadnutiu niektorých
častí. Zhotoviteľ po opätovnej apelácii na odstránenie závad nastúpil včera na postupné
odstraňovanie závad na uvedenom parkovisku.“
Na otázku, či bola technológia na opravu týchto závad konzultovaná s mestom, odpovedala,
že bola.

Ing. Jozef BOBÍK:
Ďalšiu interpeláciu mal k riešeniu modernizácie verejného osvetlenia v meste: „Dnes sme
schválili jeden bod, nebol som celkom spokojný s odpoveďou, preto si myslím, že bude
dobré ‐ teda ide o III. etapu komplexného riešenia modernizácie verejného osvetlenia
v meste firmou FIN.M.O.S., ktorý v roku 2012, teda t.r. realizuje ten rozsah, ktorý tu bol
definovaný v objeme 602 200 €. Na základe toho mesto zvýši svoju majetkovú účasť o 900
642 €. Keďže hovorím, nebolo to pre mňa celkom dobre vysvetlené, môžu mať také isté
nejasnosti aj občania, ktorí sledujú TV Mistral alebo niektorí ďalší, a preto si myslím, že
bude dobre ‐ predpokladám alebo som o tom presvedčený, že tieto práce idú na základe
zmluvy, ktorá je uzatvorená, sú legálne, sú legitímne.
(Poznámka pána primátora: Tieto zmluvy sú zverejnené, samozrejme).
Teda podľa mňa ‐ si myslím, že bude dobre, keď niekto odborne zdôvodní ten rozdiel
medzi nákladmi na práce, ktoré sú realizované a budúcou majetkovou účasťou, aby
nevznikali nejaké šumy, dohady, nejasnosti a podobne.
p. Viliam Zahorčák:
Ja si myslím, že bolo povedané, ale, samozrejme, máte právo, pán poslanec, aj takéhoto sa
dožadovania.

MUDr. Ľubomír ROHOŇ:
Predložil interpeláciu v písomnej forme: „Chcel by som sa opýtať kompetentných, či sa
počíta (a v akom časovom horizonte) s úpravou cesty na Gogoľovej ulici, ktorá je v zlom
technicko‐prevádzkovom stave?“
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BOD č. 20 – Rôzne:
V bode „rôzne“ vystúpili:
Ing. MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora:
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dámy a páni!
Keďže sme na zastupiteľstve pred letom, pred letným obdobím, chcem informovať
nielen poslancov, ale aj verejnosť, že aj v priebehu mesiacov júl a august naše mestské
kultúrne stredisko bude pripravovať tradičné podujatia, ktoré súvisia so životom v meste.
Budú to tradičné piatky, kde tohto roku bude môcť sledovať verejnosť aj vystúpenia,
pretože máme množstvo speváckych, tanečných a iných umeleckých telies, seniorov, ktorí
majú pocit, že nemajú dostatočný priestor ani možnosti vystúpenia, prezentácie sa pred
verejnosťou. Tak v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom na toto letné obdobie budú
pripravovať programy, ktoré budú minimálne 60‐minútové, na tribúne v prípade priaznivého
počasia.
Okrem uvedenej aktivity, 5. 7. 2012 ‐ je to štátny sviatok, bude o 17.00 hod.
Ekumenická slávnosť pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda. 8. 7. bude takisto na tribúne
v rámci „Kultúrneho leta“ koncert P. Nagya: „Koncert akustickej duše P. Nagya“.
13. 7. je znovu pripravovaná o 17.00 hod. ďalšia fáza tohtoročných „Špacírok po
varošu“. Začínať sa bude na tradičnom mieste pred poštou.
26. 7. bude prvýkrát michalovský orgánový koncert na inom mieste ako
v rímskokatolíckom kostole, bude v Bazilike Minor o 16.00 hod. spolu aj s mužským
speváckym zborom Svätého Efréma z Budapešti, pod záštitou generálnej konzulky Maďarska
v Košiciach.
Výstava v malej galérii bude od 2. 7. ‐ výber z tvorby Dr. Čižmára.
Pozornosť MsZ upriamil najmä na tohoročný Zemplínsky jarmok, ďalej na Zemplínske
slávnosti s medzinárodnou účasťou zhruba 23 súborov a zhruba 800 účinkujúcimi.
Dňa 23. 8. sa uskutoční 6. ročník orgánových koncertov v rímskokatolíckom kostole, na
ktorom vystúpi Massimo Nosseti z Talianska.
Na záver svojho vystúpenia povedal: „Tieto aktivity sú organizované našou
organizáciou a chcem vás poprosiť, ak vám len trošičku dovolí čas, aby ste sa aj vy, poslanci,
týchto akcií zúčastnili.“
p. Viliam Zahorčák:
Poďakoval zástupcovi primátora za pozvánky na množstvo letných podujatí, ktoré sú
pripravované v rámci leta v Michalovciach.
Ing. Michal Stričík, PhD.:
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, milí hostia!
Dovoľte mi, aby som vám priblížil problematiku, ktorú sme analyzovali v rámci
finančnej komisie MsZ. V mesiaci jún sme analyzovali na základných školách a materských
školách spotrebu elektrickej energie, vodné, stočné, plyn a teplo. A musím naozaj pozitívne
vyzdvihnúť veci, ktoré sa udiali v meste, a je to predovšetkým rekonštrukcia I., II. a VI.
Základnej školy, kde dá sa povedať, v týchto objektoch sa podarilo pomerne vysoko
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dosiahnuť úsporu spotreby elektrickej energie, plynu a predovšetkým tepla, a to jednak
v kilowatthodinách, ako aj vo finančnom vyjadrení v eurách, kde bola úspora v jednotlivých
školách od 29 až do 40 % a v celkovom finančnom vyjadrení, pri porovnaní roku 2011
s rokom 2009, u týchto 3‐och škôl došlo k úspore 66 tis. €, takže viac ako 60 tis. €.
Myslím si, že je to naozaj trend, ktorý je pozitívny a ktorý treba uplatniť a hľadať možnosti
na realizáciu aj v ďalších, či už materských, základných školách alebo v iných. Viem, že to
nie je jednoduché, viem, že to naráža na nedostatok finančných prostriedkov, ale na druhej
strane je to trošičku aj náš záväzok voči žiakom týchto základných škôl, materských škôl, ale
aj voči endiametriálnemu prostrediu, a to aj v súvislosti so spotrebou palív.
Takže verím, že je to pozitívny trend, ktorý sa nám podarí udržať aj v ďalšom období.
Takáto poznámka, pretože aj finančná komisia má na zreteli úsporu finančných prostriedkov
v Meste Michalovce.
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem, pán poslanec.
Áno, my takisto registrujeme tieto skutočnosti, na ktoré ste tu upozornili. Určite by
sme boli veľmi radi, keby všetky, a nielen školy a nielen materské školy, ale aj všetky objekty,
ktoré sú vo vlastníctve mesta, prešli takýmito rekonštrukciami. Ale tak ako ste povedali, nie
všetko je možné a nie všetko je možné odrazu, takže postupne. Čo sa týka aj základných škol
aj materský škôl, jedným z problémov sú okná, aby dobre tesnili, aby nedochádzalo k úniku
tepla. Samozrejme, teplovodné rozvody, keď hovoríme o teple, takisto tie zdroje tepla, aby
tam nedochádzalo k úniku.
Je predstava, ako by sa to mohlo postupne robiť, niečo sa už robí, o niečo sa
budeme pokúšať v najbližšom období, a týka sa to hlavne základných a materských škôl, ale
postupom času naozaj budeme musieť pristúpiť aj k iným objektom. Verejnosť to ale vníma
niekedy tak, že akonáhle by sme niečo podobné robili na objektoch, či už ide o budovu „B“
mestského úradu, kde tá stratovosť je možno najväčšia, tak možno by to bolo vnímané akože
sami sebe si vytvárajú komfort. Preto naozaj prednosť majú tie objekty, kde sú deti, kde sú
žiaci, a tak to bude aj do budúcnosti.
p. Rudolf Klein:
Vážení kolegovia, vážené kolegyne!
Začiatkom r. 2011, teda po voľbách v roku 2010, sme tu schvaľovali „Program rozvoja
mesta na roky 2011 – 2014“. Som rád, že i toto mestské zastupiteľstvo sa podieľa svojimi
dobrými rozhodnutiami na tom, že z tohto programu každý rok niečo plníme. Začnem od
konca: Dneska sme schválili zakúpenie alebo investíciu do nemocnice. Ja nie som ekonóm,
nie som lekár, vyjadrovali sa tu fundovane pracovníci z nemocnice, ale som rád, že i my
svojím hlasovaním prispejeme k tomu, že občania mesta, najmä chorí pacienti, že zase sa
skvalitní im poskytovaná služba.
Chcel by som povedať: Chodím každý deň so svojím malteziáčikom po meste, takže
vidím športové areály jak na východe, tak na 6. ZŠ, na 7. ZŠ. Som veľmi rád, že sú zaplnené
mladými, vo večerných hodinách hrajú tam futbal a nielen chlapci, ale aj ich rodičia. Čiže
môžem povedať, že pritiahli sme tých mladých už viacej na športoviská. A myslím si, že je
nastúpený dobrý trend, keď podporujeme nielen športové areály pri základných školách, keď
podporujeme i rozvoj futbalu v meste. To znamená, že keď ‐ ja neviem, trebárs, či pri
umelom osvetlení, či akokoľvek, je to investícia pre našich občanov. A ja by som nebol rád,

35

alebo ja osobne by som nikdy nezaoberal tým a nevidel v tom niečo iné. Vidím v tom len to,
že skvalitníme možnosť športovania tak ako vo futbale, tak i v hokeji.
Svojho času sme pomáhali pri veľkolepej rekonštrukcii zimného štadióna, ale neslúži
len hokejistom, slúži aj verejnosti na korčuľovanie. To isté si myslím, svojho času sme sa
o tom bavili a dosť dlho sme sa bavili o tom, že tá športová hala hádzanárska, teraz je to
Chemkostav aréna, slúži nielen hádzanárkam, ktoré nás mimochodom veľmi krásne
reprezentujú, ale slúži aj verejnosti na rôzne vystúpenia kultúrneho i iného charakteru.
Čiže mám nejaký taký názor a som veľmi rád, že manažment tohto mesta na čele s pánom
primátorom, všetci vedúci odborov a myslím, že nebude to odo mňa neskromné, keď
poviem, že i našou zásluhou každého člena poslaneckého klubu, ale aj každého poslanca,
keď zahlasujú za dobrú vec, prakticky pomáhajú ku skvalitneniu života každého nášho
občana.
Ako poslanec za 5. volebný obvod bol by som rád, keby na Sídlisku SNP ako napríklad
na východe, keby aj pri nejakej menšej investícii aj tam sme urobili radosť školám
i mládežníkom. Lebo viete, chodím a vidím také skupinky po 6, po 10, nemajú možnosť si tak
zašportovať, ako som spomínal na tej VI. resp. IV. základnej škole. Ja viem, že ideme po
sídliskách, že Sídlisko SNP bude dajme tomu o dva roky, ale keby sa dalo i tohto roku niečo
také nenáročné, istotne by sme tým potešili všetkých ľudí, čo tam žijú.
Čo sa týka opráv ciest a chodníkov, myslím si, že bol vo februári v mestskej rade
schválený plán opráv, takže sa ide podľa toho. Tak i napriek tomu, že ma ľudia zastavujú
z nášho volebného obvodu, ja verím, že aj Stráňany časom sa dajú do poriadku.
No a chcel by som ešte raz všetkým, ako z úradu tak i zo zastupiteľstva, poďakovať
a nejako nám dodať optimizmu, že by sme vydržali. Lebo nie je to ľahké, o čom nás
presvedčila dva či tri týždne dozadu veterná smršť. Chodím teraz, asi 5‐krát som bol,
i teraz, ľudovo povedané v tej Kerte. No to je, neviem, či to mám povedať, nechcem strašiť
ľudí, je to sodoma‐gomora. Ja verím, že za pomoci pracovníkov TaZS za 2 týždne, možno za 2
mesiace to tam bude krásne vyčistené, tak ako to bolo vyčistené začiatkom jari. Lebo
skutočne to bol nádherný park. Bohužiaľ, stromy sa polámali, popadalo to tam, ale ja verím,
že nejako spoločnými silami to dáme do poriadku.
Trošku závidím občanom zo Sídliska Východ, ale úprimne závidím. Majú nádherné
cesty, nádherné chodníky a choďte medzi medziblokové priestory: myslím, že sa dostávajú
do takého stavu, ako si, myslím, každý z nás, predstavuje.
Čo sa týka toho „stmievača“ pri večernom osvetlení, chcem sa spýtať, ako bude
reagovať ten stmievač napríklad, ak príde nejakú búrka, myslím vo večerných hodinách. Mňa
zaujíma tá sila osvetlenia, viditeľnosť.
Ináč ešte raz ďakujem nám všetkým, čo sme za tri roky dosiahli a, verím, že ešte do
konca volebného obdobia dosiahneme. Ďakujem.
p. Viliam Zahorčák:
Ďakujem, pán poslanec. Ja začnem tak od konca:
Čo sa týka tej veternej smršti, ja som o nej informoval na zasadnutí mestskej rady,
rozsiahlo sme o tom hovorili i v médiách. Chcem aj tu pri tejto príležitosti oceniť prácu TaZS,
ktoré dokázali mesto vyčistiť pomerne za krátky čas. Chvalabohu, nikomu sa nič nestalo.
Nedošlo k nejakým vážnejším škodám na majetku, aj keď došlo k škodám najmä v nemocnici
psychiatrickej. Ale najväčšie škody, skôr by som povedal, také ani nie tak majetkové v tom
význame hodnota majetku finančná, ale hodnota spoločenská, bola na poraste v Kerte. TaZS

36

majú naozaj pred sebou neľahkú úlohu, pretože tie stromy sú veľké, bude problematické ich
odstraňovať. Ale verím, že čoskoro sa aj toto podarí a aj táto časť bude slúžiť k tomu,
k čomu chceme aby slúžila, aby slúžila ako oddychová zóna.
Ja som rokoval aj s ministrom životného prostredia, píšeme list na ministerstvo
životného prostredia ‐ ak sa nájdu prostriedky, aby nám prispeli tiež na obnovu Kerty. Ale
v každom prípade Kerta aj po tejto smršti Kertou ostane a budeme sa nažiť ju tak upraviť,
aby slúžila na to, na čo sme pôvodne chceli ju mať v majetku, teda ako oddychová zóna. Ešte
raz teda ďakujem TaZS a určite urobia všetko, aby čoskoro tento priestor bol čistý a opäť
slúžil svojmu účelu.
Čo sa týka ciest a chodníkov, ktoré ste tu spomínali, rozsiahlejšie úpravy chystáme
v budúcom roku. Tento rok bol rokom, skôr by som povedal takých nenáročných opráv.
Mestská rada rozhodne o tom, ktoré úseky ciest a chodníkov budú rekonštruované vo
väčšom rozsahu. Nejaký ten plán máme, ale určite o tom rozhodne mestská rada.
No čo sa týka tej spokojnosti, teší ma vaša spokojnosť, ale dôležité je aj, či sú
spokojní občania, a myslím si, že nie je ďaleko doba, kedy to vyjadria a uvidíme. Verme, že aj
oni prejavia viac spokojnosti ako nespokojnosti.
Na tú otázku, čo sa týka toho technického, ja nie som spôsobilý na to odpovedať, to je
záležitosť technikov, že ako to bude fungovať pri búrkach, ale odpoveď vám určite dáme.
V závere tohto bodu pán primátor mal ešte poznámku: „Pridávam sa ku všetkým tým
pozvánkam, ktoré tu mal pán zástupca. Osobitne zvýrazňujem Zemplínsky jarmok,
Zemplínske slávnosti, ktoré nás čakajú v polovici alebo začiatkom druhej polovice augusta.
Chcem ale tiež pripomenúť, že pred koncom augusta, 29. augusta, oslávime štátny sviatok
Slovenského národného povstania. Opäť sa chystajú oslavy aj pietny akt kladenia vencov,
takže aj na toto podujatie vás pozývame. A celkom nakoniec vás pozývam na najbližšie
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré plánujeme 4. septembra ‐ v utorok, teda hneď
po otvorení školského roka.“
BOD č. 20 – Z Á V E R :
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval poslancom za účasť na tomto zasadnutí MsZ, poďakoval im za ich aktivitu a ich
vystúpenia, zároveň poďakoval za účasť všetkým prítomným. „A keďže je pred nami
dovolenkové obdobie, želám všetkým príjemné dovolenky, veľa pohody a potom šťastlivý
návrat do Michaloviec a aj k svojim pracovným povinnostiam a, samozrejme, k svojim
rodinám. Všetko dobré.“ Týmto primátor X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK
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