MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 273

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za obdobie: máj – jún 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie:
máj – jún 2013

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 274

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na XV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Michalovce
dňa 23. 4. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Michalovce dňa 23. 4. 2013.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 275

K bodu: Správa o výsledkoch kontroly
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 276

K bodu: Návrh na zrušenie uznesení MsZ Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
r u š í
k 18. 6. 2013 uznesenia Mestského zastupiteľstva Michalovce:
č. 491 zo dňa 24. 8. 2010
č. 492 zo dňa 24. 8. 2010
č. 457 zo dňa 6. 5. 2010
č. 247 bod 4 ods. d) zo dňa 26. 2. 2013
č. 247 bod 6 zo dňa 26. 2. 2013

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 277

K bodu: Realizácia a spolufinancovanie projektu „Elektronizácia služieb mesta
Michalovce“ v rámci žiadosti o poskytnutie NFP v OP Informatizácia
spoločnosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
realizáciu a zabezpečenie spolufinancovania projektu Elektronizácia služieb mesta
Michalovce vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
stanovených mestom Michalovce, t.j. vo výške 63 621,93 EUR s DPH z vlastných zdrojov
rozpočtu mesta.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 278

K bodu: Zabezpečenie financovania prevádzky riešenia v rámci projektu
„Elektronizácia služieb mesta Michalovce“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zabezpečenie financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu „Elektronizácia
služieb mesta Michalovce“ vo výške 79 640,65 EUR s DPH ročne počas piatich rokov od
ukončenia projektu. Finančné prostriedky budú účelovo viazané na udržateľnosť prevádzky
elektronických služieb a všetkých softvérových a hardvérových súčastí riešenia.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 279

K bodu: Predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Centrum pre zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt:
‐ názov projektu: Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
v Michalovciach
‐ výška celkových výdavkov na projekt: 2 108 214,57 EUR
‐ výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 2 108 214,57 EUR
‐ výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov: 105 410,73 EUR
‐ spôsob spolufinancovania projektu: vlastné zdroje
‐ kód príslušnej výzvy v rámci, ktorej bude ŽoNFP predložená: OPŽP‐PO4‐13‐2‐LSKxP.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 280

K bodu: Návrh zmeny VZN MsZ č. 146/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Michalovce na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. r u š í
prílohu č. 1 VZN MsZ č. 146/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a
žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2013
2. s c h v a ľ u j e
prílohu č. 1/1 VZN MsZ č. 146/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2013

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 281
K bodu: Návrh dodatku č. 9 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej
umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok
2013/2014
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
dodatok č. 9 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej
školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok
2013/2014
Škola
ZŠ ped./ neped.
ŠKD
ŠJ
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4 31,2/8,4
5
6
ZŠ Ul. Švermu 6
39,7 /10,1
6
9
ZŠ Ul. moskovská 1
25/9
2
5,5
ZŠ Ul. Komenského 1
21,5 /7
3
5
ZŠ Ul. školská 2
24,6/8,5
3
5
ZŠ Ul. okružná 17
54,39/10
11
11
ZŠ Ul. krymská 5
26,7/8
4
5
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16 42,6/9,3
9
7
ZUŠ Ul. Štefánikova 20
37,5/5
‐
‐
MŠ Ul. Vajanského 5 (špec.trieda) 10/4,1
‐
3,7

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE

zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 282

K bodu: Informatívna správa o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2012
2. U k l a d á
a) Ing. Anne Mrázovej, vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR uhradiť dopravcovi doplatok.
T: ihneď
Z: Ing. Mrázová
b) Ing. Oľge Bereznaninovej, vedúcej finančného odboru upraviť rozpočet Mesta pre MHD
po vzájomnom odsúhlasení ekonomicky oprávnených nákladov, pri najbližšej zmene
rozpočtu.
T : v texte
Z: Ing. Bereznaninová

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 283

K bodu: Program rozvoja mesta na roky 2011 ‐ 2014
- Vyhodnotenie bodov programu za roky 2011 ‐ 2012
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie bodov programu rozvoja mesta za roky 2011 – 2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 284

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bežné príjmy sa zvyšujú z 22 784 175 € na 22 979 991 €, zvýšenie o 195 816 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 21 380 045 € na 21 522 311 €, zvýšenie o 142 266 €
kapitálové príjmy sa znižujú z 5 340 297 € na 5 288 676 €, zníženie o 51 621 €
kapitálové výdavky sa znižujú z 9 719 097 € na 9 664 759 €, zníženie o 54 338 €
finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 3 930 992 €
finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 905 000 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 285

K bodu:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2. Zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2013
takto:
‐ náklady celkom v HČ sa zvyšujú zo 4 350 817 € na 4 414 632 €, zvýšenie o 63 815 €
‐ výnosy celkom v HČ sa zvyšujú zo 4 350 817 € na 4 414 632 €, zvýšenie o 63 815 €
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa) sa zvyšuje z 2 506 000 € na
2 544 000 €, zvýšenie o 38 000 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 286

K bodu: Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre IUVENTU
MICHALOVCE.
2. U k l a d á
vedúcej organizačného odboru odoslať schválený návrh na Úrad Košického
samosprávneho kraja.

Z: Mgr. Natália Slaninková
T: do 25.6.2013

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 287

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje:
1. Odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. okružná ‐
Zekon, p. C‐KN č. 3407/56, vo výmere 19 m2, pre Ľubomíra Egriho, bytom J. Hollého 71,
Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2 a pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej
výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/301 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2.
2. Spôsob a podmienky prevodu novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 3036/112 o výmere
113 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810 –
64/2012, zo dňa 28.12.2012, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – na pozemok p. C‐KN
č. 3036/112 v k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 3 275,87 €,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom, t.j. 3 275,87 €,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku p.C‐KN č. 3036/112 v k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7,
zákona 138/1991 Zb.
 prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 3036/112 priamym predajom.
3. Zopakovať vyhlásenie obchodných verejných súťaži z bodov 1‐ 4 v zmysle schválených
podmienok.

4. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Michalovce – novovytvorených pozemkov p. C‐KN č. 5309/5 o výmere 1164 m2 a p. C‐KN
č. 5295/5 o výmere 135 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického
plánu č. 14328810‐6/2013, zo dňa 28. 2. 2013 a ich predaj pre Adriána Hreňku, bytom
Remeselnícka 3681/26, Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo
výške 25 335 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
5. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta –
bytového domu „I“ č. súp. 1884 nachádzajúceho sa na parcele p. C‐KN č. 2970, vedeného
na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku zastavaného bytovým domom a ich
predaj pre spoločnosť LA‐MAR s.r.o., Mirka Nešpora 13/2300, 071 01 Michalovce, ktorá
v zmysle Zápisnice z dražby ceny ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške
57 500 €, z toho za:
 bytový dom 50 000 €
 pozemky pod bytovým domom 7 000 €
 pohľadávky 500 €,
ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
6. Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj pozemku C‐KN č. 105/2
o výmere 145 m2, v k.ú. Michalovce, pre Mgr. Moniku Čobanovú, bytom Ul. F. Kráľa 13,
071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 5 500 €.
7. Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj novovytvoreného pozemku
p. C‐KN č. 4471/119 o výmere 44 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810‐4/2013, zo dňa 26. 2. 2013, pre Ing. Mariána
Harmana, bytom Ul. Fraňa Kráľa 48, 071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za
predmet predaja vo výške 13,50 €/m2.
8. Odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. školskej, p.
C‐KN č. 1335/104, vo výmere 20 m2, pre Ing. Michala Macika, bytom Ul. školská 4,
Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2.
9. Odpredaj novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 1568/299 o výmere 32 m2 v k.ú.
Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810 – 62/2012, zo dňa
28. 12. 2012, za jednotkovú cenu 13,67 €/m2, pre vlastníkov rodinného domu na
Ul. brestovej č. súp. 1371, Ivetu Gánovskú, rod. Balogovú, narodenú 19. 4. 1964 v podiele
1/2 a pre Gabrielu Demeterovú, rodenú Balogovú, narodenú 31. 5. 1982 v podiele 1/2,
v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z., par. 9a, ods. 8b.
10. Spôsob prevodu novovytvorených p. C‐KN č. 907/226 o výmere 169 m2, p. C‐KN č. 893/2
o výmere 46 m2, p. C‐KN č. 893/3 o výmere 45 m2 a p. C‐KN č. 893/4 o výmere 43 m2,
v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐39/2012, zo dňa
3. 10. 2012, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – na pozemky p.
C‐KN č. 907/226 o výmere 169 m2, p. C‐KN č. 893/2 o výmere 46 m2, p. C‐KN č. 893/3
o výmere 45 m2 a p. C‐KN č. 893/4 o výmere 43 m2 v k.ú. Stráňany,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,









predstavuje finančnú čiastku vo výške 13,67 €/m2,
cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemkoch p. C‐KN č. 907/226, p. C‐KN č. 893/2, p. C‐KN č. 893/3 a p. C‐
KN č. 893/4 v k.ú. Stráňany, na dobu neurčitú s tým, že uhradí správny poplatok
z návrhu na vklad vecného bremena
záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.
prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
cenovú ponuku podávať samostatne na jednotlivé parcely
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemky p. C‐KN č. 907/226, p. C‐KN č. 893/2, p. C‐KN č. 893/3
a p. C‐KN č. 893/4 priamym predajom.

11. Vzájomnú zámenu nehnuteľností – pozemkov, na základe ktorej Mesto nadobudne do
vlastníctva pozemky v k.ú. Stráňany, vedené na LV 6327 ako:
 p. C‐KN č. 1391, zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2,
 p. C‐KN č. 1392/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 581 m2,
 p. C‐KN č. 1476, zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2,
 p. C‐KN č. 1477, zastavané plochy a nádvoria o výmere 552 m2,
 p. C‐KN č. 1484/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m2,
 p. C‐KN č. 1484/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
 p. C‐KN č. 1486/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,
 p. C‐KN č. 1488/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2,
 p. C‐KN č. 1488/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2,
 p. C‐KN č. 1489, zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2,
 p. C‐KN č. 1503, zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2,
 p. C‐KN č. 1504/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2007 m2,
 p. C‐KN č. 1507, zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2,
 p. C‐KN č. 1508, zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
 p. C‐KN č. 1513/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2,
 p. C‐KN č. 1516/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2,
 p. C‐KN č. 1566/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2,
 p. C‐KN č. 1566/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2,
a pozemok v k.ú. Stráňany, vedený na LV 3505 ako:
 p. C‐KN č. 1336/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2,
ktoré sa nachádzajú v lokalite areálu Služieb mesta Michalovce, s.r.o. a na Ul. školskej,
v celkovej výmere 5 552 m2,
a Košický samosprávny kraj sa stane vlastníkom pozemkov v k.ú. Michalovce, vedených
na LV 5157 ako:
 p. C‐KN č. 5381/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 805 m2,
 p. C‐KN č. 4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 648 m2,

a častí pozemkov v k.ú. Stráňany, odčlenených geometrickým plánom č. 36582972‐
210/2011 zo dňa 12.12.2011, z parciel vedených na LV 5157 ako:
 p. C‐KN č. 1365, zastavané plochy a nádvoria, výmery 745 m2 odčlenenej plochy,
 p. C‐KN č. 1366/1, zastavané plochy a nádvoria, výmery 1 364 m2 odčlenenej plochy,
ktoré sa nachádzajú v areáli za Strednou odbornou školou technickou na Ul. partizánskej
č. 1 v Michalovciach a v areáli Zemplínskeho múzea na Kostolnom námestí
v Michalovciach v celkovej výmere 3 562 m2.
12. Neuplatnenie si predkupného práva na časti pozemkov – novovzniknutých parciel
č. 1192/42 a 1192/44, ktoré boli vyčlenené Geometrickým plánom č. 36582972‐30/2013
zo dňa 23. 5. 2013 z parcely č. 1192/36.
13. Zaradenie nehnuteľnosti:
 evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako pozemky:
a) C‐KN p.č. 1976/156, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
b) E‐KN p.č. 6400/2, ostatné plochy o výmere 59 m2, do výmery 20 m2
c) E‐KN p.č. 2630/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2
d) E‐KN p.č. 2631, zastavané plochy a nádvoria o výmere 462 m2
 evidované na LV 6438 v k.ú. Michalovce, ako pozemky:
e) E‐KN p.č. 2635, zastavané plochy a nádvoria o výmere 335 m2
f) E‐KN p.č. 2636, zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2
g) E‐KN p.č. 2639, zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2
h) E‐KN p.č. 2642, záhrada o výmere 211 m2
i) E‐KN p.č. 2643, zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2
j) E‐KN p.č. 2644, zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2
k) E‐KN p.č. 2651, zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2
l) E‐KN p.č. 2652/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2
 evidované na LV 8220 v k.ú. Michalovce, ako pozemky:
m) E‐KN p.č. 2637, zastavané plochy a nádvoria o výmere 888 m2
n) E‐KN p.č. 2638, zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2
 evidované na LV 6531 v k.ú. Michalovce, ako pozemky:
o) E‐KN p.č. 2654, ostatné plochy o výmere 301 m2, podiel 70/147
 stavby:
p) objekt CMP II. stavba ‐ pavilón B7, súpisné číslo 3576
q) objekt CMP III. stavba ‐ pavilón B7, súpisné číslo 3577
 evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako objekt a pozemky:
r) objekt ZOS na Ul. Masarykovej, súpisné číslo 1942, na parcele C‐KN č. 2532
s) p.C‐KN č. 2532, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1981 m2,
t) p.C‐KN č. 2533, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 543 m2,
u) p.C‐KN č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2,
do Zoznamu majetku určeného na odpredaj.

II. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/ 1, 4‐9, 11
návrhu na uznesenie
T: 2013
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 288

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.

Berie na vedomie:
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

2. S c h v a ľ u j e :
2.1 Ing. Marte Kužmovej uloženie kanalizačnej prípojky a právo prechodu a prejazdu cez
pozemok Mesta, vedenom na správe katastra ako parcela E‐KN číslo 6400/2 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 6,2 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi potrubia, v zmysle VZN č. 101, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci plánovanej výstavby troch rodinných domov s tým, že všetky
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná
komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú cesta a chodník
uvedené do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
2.2 M‐TEL s.r.o. uloženie telekomunikačnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na
správe katastra ako pozemok C‐KN číslo 4703/3 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca
25 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi potrubia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej
stavby Optické pripojenie Základňovej stanice Orange Michalovce – 1079KO Ul.
špitálska s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta
(chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú
cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej
pozdĺžnom i priečnom profile.

2.3

zmenu oprávneného z vecného bremena z Jozefa Zirnsáka Britex na SELLCO s.r.o.,
IČO 47094460, za tých istých podmienok, aké boli dohodnuté s Jozefom Zirnsákom
v t.č. platnej zmluve o budúcej zmluve č. 770/2012.

2.4

GVP spol. s r.o. uloženie vodovodnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na správe
katastra ako pozemok C‐KN číslo 4920/34 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 5 m,
ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi potrubia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve
na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby
„Diskontný sklad“ s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.

2.5

Mgr. Mariánovi Dudášovi a manželke Erike uloženie vodovodnej, kanalizačnej a NN
prípojky na pozemku Mesta, vedenom na správe katastra ako pozemok E‐KN číslo
553/1 v k.ú. Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 3,2 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č.
101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby rodinného domu na parcele č. 65/1 v k.ú.
Vrbovec s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta
(chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú
cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej
pozdĺžnom i priečnom profile.

2.6

Petrovi Mikušovi uloženie plynovej, vodovodnej a NN prípojky na pozemku Mesta,
vedenom na správe katastra ako pozemok C‐ KN číslo 1838/1 v k.ú. Michalovce
(v celkovej dĺžke cca 18 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej stavby domu „MNVA“ na parcelách C‐KN č. 1297/14, 1838/407
a 1840/13 v k.ú. Michalovce s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.

2.7

Východoslovenskej distribučnej spoločnosti uloženie NN siete na pozemku Mesta,
vedenom na správe katastra ako pozemok C‐KN číslo 1838/1 v k.ú. Michalovce
v celkovej dĺžke, ktorá bude vyčíslená geometrickým plánom, s ochranným pásmom
1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy

o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovaného rozšírenia NN siete v lokalite IBV Tehelné pole.
2.8

3.

Ing. Andrejovi Staškovi a manželke Alene uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku
Mesta, vedenom na správe katastra ako pozemok E‐KN číslo 9429 v k.ú. Vrbovec
(v celkovej dĺžke cca 5 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej stavby rodinného domu na parcele č.592/2 v k.ú. Vrbovec s tým, že
všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná
komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú cesta a chodník
uvedené do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
Splnomocňuje:
primátora Mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode 2.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 289

K bodu: Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín
Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na
II. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2013
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2013
3. Plány rokovaní komisií MsZ Michalovce na II. polrok 2013
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2013
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2013

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 18. 06. 2013
číslo: 290

K bodu: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce
na II. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2013
B) p o v e r u j e
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ

