MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 75

K bodu:
ZMENY A DOPLNKY č. 5 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA MICHALOVCE
-

návrh riešenia
návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 107/2008 o záväznej časti
Územného plánu mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)

b)

schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Michalovce.
2. Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej časti
Územného plánu mesta Michalovce.
ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Michalovce
a vyhlásenie doplnku Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej
časti Územného plánu mesta Michalovce.
T: do 3 mesiacov od schválenia
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 76

K bodu: : Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za obdobie júl ‐ august 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie
júl ‐ august 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 77

K bodu: Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva Michalovce za I. polrok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce
za I. polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

K bodu:

číslo: 78

Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov
predložených na IV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach dňa 16. 6. 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na IV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 16. 6. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 79

K bodu: Správa o výsledkoch kontroly

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 80

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 81

K bodu: Petícia za zachovanie lesa Biela hora

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Petíciu za zachovanie lesa Biela hora.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 82

K bodu: Protest prokurátora Pd 75/15/8807‐5 vo veci VZN Mesta Michalovce
č. 94 zo dňa 31. 10. 2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní
pohrebísk na území mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Prijíma
Protest prokurátora č. Pd 75/15/8807‐5.
2. Ruší
VZN č. 94 zo dňa 31. 10. 2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na
území mesta Michalovce, vrátane dodatku č.1 k 15. 9. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 83

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce, ktorým
sa schvaľuje prevádzkových poriadok pohrebísk na území mesta
Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk
na území mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 84

K bodu: Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Michalovce č. 176/2015 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby v meste Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
Článok 19 bod 19.5 B/ b) v znení:
Prijímateľ sociálnej služby v ZpS zaradený v II. a III. stupni odkázanosti je povinný odoberať
minimálne 1 hlavné jedlo ‐ obed alebo večeru a pri odkázanosti v IV. – VI. stupni povinnosťou
prijímateľa sociálnej služby je odoberanie celodennej stravy. Prijímateľ sociálnej služby sa
môže z oprávnených dôvodov resp. pri zmene zdravotného stavu odhlásiť zo stravy počas
doby trvania dôvodu.
2. S c h v a ľ u j e
a/ Nové znenie článku 19 bod 19.5 B/ b) takto:
Prijímateľ sociálnej služby v ZpS je povinný odobrať v rámci poskytovania stravovania
aspoň 2 jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.
ZpS nie je zodpovedné za zhoršenie zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby
z dôvodu nedostatočného stravovania alebo zdravotných ťažkostí vzniknutých
z dôvodu iného stravovania ako v zariadení.

b/ Dodatok č. 1 k VZN č. 176/2015 nadobúda platnosť dňom schválenia v Mestskom
zastupiteľstve v Michalovciach a účinnosť dňa 15.9.2015.
3. U k l a d á
vedúcemu odboru sociálnych vecí zverejniť schválený dodatok č. 1 VZN č. 176/2015.
T: ihneď
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 85

K bodu: Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 86

K bodu: Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 87

K bodu: Monitorovacia správa k rozpočtu mesta Michalovce
za I. polrok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 88

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 5 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 24 011 312 € na 24 558 739, zvýšenie o 547 427 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 22 132 301 € na 22 259 989 €, zvýšenie o 127 688 €
kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 327 538 €, na 4 145 119 €, zníženie o 182 419 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 4 382 816 € na 4 647 536, zvýšenie o 264 720 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 940 082 € na 1 967 482 €, zvýšenie
o 27 400 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 763 815 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 89

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje
1. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): novovytvorený pozemok C‐KN, p.č. 2714/1 o výmere
56 m2 záhrada, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu
č. 14328810‐24/2014, zo dňa 19. 5. 2014 a jeho predaj pre Ing. Vladislava Mikovčíka,
bytom Ul. P.O. Hviezdoslava 2260/28, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet
predaja kúpnu cenu vo výške 1 400 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
2. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele C‐KN č.
1093 a pozemok p. C‐KN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 130 m2,
v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2012, zo
dňa 25.4.2012 a ich predaj pre Alenu Vankovičovú, Nám. osloboditeľov č. 13, 071 01
Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 15 000 €, ako
záverečné vyhodnotenie súťaže.
3. Prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj pozemku C‐KN, p.č. 4119/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, v k.ú. Michalovce, pre Jána Guzeja, bytom
Ul. J. Kollára č. 27, Michalovce a pre Líviu Ďuricovú, rod. Ďuricovú, bytom Ul. M. Čulena č.
46, Prešov, každému o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½, za celkovú kúpnu cenu vo
výške 909,34 €.
4. Odmietnutie cenovej ponuky na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 4103/1,
ostatné plochy o výmere 84 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐8/2014, zo dňa 4.3.2014 a cenovú ponuku Ing. Mariána Zelizňáka,
bytom Ul. Fraňa Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, odmietnuť.
5. Odmietnutie cenovej ponuky na odpredaj pozemku C‐KN, p.č. 4104/2, ostatné plochy
o výmere 48 m2, v k.ú. Michalovce a cenovú ponuku Ing. Mariána Zelizňáka, bytom Ul.
Fraňa Kráľa č. 55, 071 01 Michalovce, odmietnuť.

6. Prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN
p.č. 1427 o výmere 119 m2, zastavané plochy, k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 34834001‐35/2012, zo dňa 23.11.2012, pre Patrika Gavuru,
bytom Ul. partizánska 3027/41, Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 1 785 €.
7. Vzájomnú zámenu nehnuteľností medzi p. Dušanom Vaškom a Mestom Michalovce, na
základe ktorej:
 Dušan Vaško, bytom Kaluža č. 664, zámenou prevedie na Mesto Michalovce v celosti
novourčený pozemok v k.ú. Michalovce, určený geometrickým plánom č. 14328810‐
20/2015, zo dňa 12.6.2015, ako pozemok C‐KN p.č. 4750/352 o výmere 258 m2, orná
pôda,
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na Dušana Vaška, bytom Kaluža č. 664, v celosti
novovytvorené pozemky v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, určené geometrickým
plánom č. 14328810‐20/2015, zo dňa 12.6.2015:
 ako pozemok C‐KN p.č. 4821/3 o výmere 231 m2, záhrada,
 ako pozemok C‐KN p.č. 4750/451 o výmere 27 m2, orná pôda,
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 258 m2, ktorú tvoria pozemky nachádzajúce sa
na Ul. zeleninárskej, v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods. 8e, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že Mesto nadobúda a scudzuje pozemky rovnakej výmery a
v tej istej lokalite, prostredníctvom nefinančného plnenia majetkovoprávneho
vysporiadania zmluvných strán.
8. Vzájomnú zámenu nehnuteľností medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou Heon, s.r.o.
Michalovce, na základe ktorej:
 Heon s.r.o., Nám. osloboditeľov 940/1, Michalovce, zámenou prevedie na Mesto
Michalovce v celosti:
 pozemok C‐KN p.č. 1121/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere
424 m2
 novovytvorený pozemok v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, určený
geometrickým plánom č. 36582972‐118/2015, zo dňa 14.7.2015, ako pozemok C‐
KN p.č. 1121/36 o výmere 396 m2, zastavané plochy, na ktorom je povinnosť
zriadenia práva prechodu pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská
Štiavnica,
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 820 m2, ktorú tvoria pozemky nachádzajúce
sa na nároží Ul. obchodnej a Ul. J. Hollého
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na Heon, s.r.o., Nám. osloboditeľov 940/1,
Michalovce, v celosti pozemky vedené Okresným úradom Michalovce:
a) na liste vlastníctva číslo 5157, k.ú. Michalovce, a to pozemky:
 C‐KN, p.č. 5377/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 C‐KN p.č. 1109 o výmere 37 m2, zastavané plochy a nádvoria,
b) na liste vlastníctva číslo 6438, a to pozemky:
 E‐KN p.č. 9531 o výmere 79 m2, ostatné plochy,
 E‐KN p.č. 9532/1 o výmere 315 m2, ostatné plochy,
 E‐KN p.č. 9533/2 o výmere 55 m2, ostatné plochy,
 E‐KN p.č. 2970/2 o výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 794 m2, ktorú tvoria pozemky nachádzajúce
sa na nároží Ul. obchodnej a Ul. J. Hollého, v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.
8e, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že Mesto nadobúda pozemky
o výmere 820 m2 a scudzuje pozemky o výmere 794 m2 v tej istej lokalite,

prostredníctvom nefinančného plnenia majetkovoprávneho vysporiadania zmluvných
strán.
9. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, zapísaným na LV 10316 v k.ú.
Michalovce, ako pozemky E‐KN p.č. 2087/2 o výmere 654 m2 a na LV 1426 v k.ú.
Michalovce, ako pozemky E‐KN p.č. 2086/1 o výmere 2 491 m2, od Jána Czapa, Ul. Ľ.
Štúra 712/4, Veľké Kapušany a Alžbety Czapovej, r. Kiraľovej, Ul. Ľ. Štúra 712/4, Veľké
Kapušany, vo výške podielu 2/24 u každého ponúknutého pozemku, za jednotkovú cenu
pozemku 18 €/m2.
10. Odpredaj pozemku, zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. okružnej,
vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako pozemok C‐KN p.č. 3695, vo výmere 18 m2,
zastavané plochy a nádvoria, do podielového vlastníctva pre vlastníkov stavby:
 Júliusa Lancka, bytom Ul. partizánska 2504/12, Humenné, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu ½,
 Helenu Lanckovú, rod. Čornaničovú, bytom Ul. J. Švermu 41/C5, Michalovce, vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½, za cenu 3,3193 €/m2,
a odpredaj pozemku medzigarážového priestoru vedeného na LV 10048, v k.ú.
Michalovce, ako pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej výmere 6 845 m2, do
podielového vlastníctva:
 Júliusa Lancka, bytom Ul. partizánska 2504/12, Humenné, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/602,
 Helenu Lanckovú, rod. Čornaničovú, bytom Ul. J. Švermu 41/C5, Michalovce, vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/602 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2.
11. Zverenie objektu evidovaného pod invent. č. 1/801/00014, Námestie osloboditeľov,
súpis. č. 1015, orient. č. 30, administratívna A budova Mestského úradu Michalovce,
vrátane hnuteľného majetku predstavujúceho inventár kuchyne, do výkonu správy
spoločnosti SMM, s.r.o. Michalovce.
12. Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 3036/113 o výmere 1 279 m2,
zastavané plochy, p.č. 3036/114 o výmere 1 124 m2, zastavané plochy, p.č. 3036/115
o výmere 276 m2, zastavané plochy a p.č. 3036/116 o výmere 245 m2, zastavané plochy,
k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐18/2015, zo
dňa 7.7.2015, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,

alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € 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 1000 €,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá
za predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
13. Spôsob prevodu objektu súpisné číslo 609 na pozemku C‐KN parcelné číslo 52, pozemkov
C‐KN parcelné číslo 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, a parcelné číslo 52, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 766 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú.
Vrbovec, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
 účastník súťaže predloží zámer využitia predmetu predaja
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, pokiaľ uznesenie MsZ nerozhodne o inej splatnosti.
 účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € 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 1000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá
za predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu,
 do súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
14. Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2
záhrada, p.č. 4822/2 o výmere 66 m2, záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2, zastavané
plochy, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐
20/2015, zo dňa 12.6.2015, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky C‐KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2 záhrada, p.č. 4822/2 o výmere 66 m2,
záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2, zastavané plochy, k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 11,01 €/m2,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorených pozemkoch C‐KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2 záhrada,
p.č. 4822/2 o výmere 66 m2, záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2, zastavané
plochy, 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 novovytvorené pozemky C‐KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2
záhrada, p.č. 4822/2 o výmere 66 m2, záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2,
zastavané plochy, k.ú. Michalovce, priamym predajom.
15. Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1428/1 o výmere
45 m2, zastavané plochy, p.č. 817/52 o výmere 251 m2, zastavané plochy, p.č. 817/54
o výmere 60 m2, zastavané plochy a p.č. 817/55 o výmere 29 m2, zastavané plochy, ktoré
vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐21/2015, zo dňa 17.7.2015, priamym
predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemkov C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1428/1 o výmere 45 m2, zastavané plochy, p.č.
817/52 o výmere 251 m2, zastavané plochy, p.č. 817/54 o výmere 60 m2, zastavané
plochy a p.č. 817/55 o výmere 29 m2, zastavané plochy,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku v zmysle znaleckého posudku,

 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorených pozemkoch C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1428/1 o výmere
45 m2, zastavané plochy, p.č. 817/52 o výmere 251 m2, zastavané plochy, p.č. 817/54
o výmere 60 m2, zastavané plochy a p.č. 817/55 o výmere 29 m2, zastavané plochy,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐21/2015, zo dňa 17.7.2015,
na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorené pozemky C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1428/1
o výmere 45 m2, zastavané plochy, p.č. 817/52 o výmere 251 m2, zastavané plochy,
p.č. 817/54 o výmere 60 m2, zastavané plochy a p.č. 817/55 o výmere 29 m2,
zastavané plochy, priamym predajom.
16. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok C‐KN, p.č. 381/1 o výmere 1 431 m2, zastavané plochy, do výmery 80 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 5394/1 o výmere 1 363 m2, zastavané plochy, do výmery
20 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 1837/35 o výmere 171 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok C‐KN p.č. 965/2, zastávané plochy a nádvoria o výmere 806 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 965/3, zastávané plochy a nádvoria o výmere 1194 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 3741 o výmere 895 m2, zastavané plochy a nádvoria, do
výmery 100 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 3744 o výmere 3411 m2, ostatné plochy, do výmery 20 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 2777/3 o výmere 427 m2, záhrady,
 pozemok C‐KN p.č. 1080/2 o výmere 1241 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok C‐KN p.č. 2859/3 o výmere 2853 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, stavby vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 stavbu súp. č. 988 na pozemku C‐KN p.č. 965/2, okresný a obvodný úrad,
 stavbu súp. č. 988 na pozemku C‐KN p.č. 965/3, AB okresného úradu,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok E‐KN p.č. 30/2 o výmere 390 m2, orná pôda, do výmery 10 m2,
 pozemok E‐KN p.č. 31/4 o výmere 5 562 m2, zastavané plochy, do výmery 10 m2,
 pozemok E‐KN p.č. 6598/3 o výmere 904 m2, orná pôda, do výmery 80 m2.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 90

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

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.

Schvaľuje
2.1 uloženie optického kábla na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 1196/2, 906/34,
907/206, 907/1, 820/1, 865, 816/1, 814/1, 818, 817/1, 618/8, 1440, 1439, 1438,
1437, 1792, 816/3, 1782, 893/1, 907/1, 850, 835, 818, 817/1, 876, 768/1, 814/1,
814/11, 687, 633/1, 662, 643, 722, 1568/2, 1568/14 a E‐KN p.č. 4826/2, 9568,
4949, 9389/1 (v celkovej dĺžke cca 1700 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby „FTTH Michalovce“ so
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, s podmienkou že investorovi sa ukladá povinnosť
brať maximálny ohľad na prostredie, ktorým bude trasa optického kábla vedená,
s dôrazom na minimalizáciu poškodenia majetku Mesta a fyzických resp.
právnických osôb, s tým že všetky poškodenia uvedie investor do pôvodného
stavu, prípadne spôsobené škody na majetku nahradí a zároveň dodží podmienky
uvedené v stanovisku OIG ‐ investor zabezpečí vloženie do výkopu ďalšej
samostatnej chráničky aj pre Mesto Michalovce, ktorú po ukončení stavby
odovzdá mestu do majetku, súčasne po ukončení stavby poskytne mestu
Michalovce porealizačné zameranie jeho chráničky.
2.2 uloženie plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 1838/1, v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 10 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre

2.3

2.4

2.5

2.6

uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby „STL plynovod Michalovce
tehelné pole – IBV“ s SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava.
zriadenie vecného bremena za účelom uloženie verejnej kanalizácie na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 662/3, 657/12 a E‐KN p.č. 677/9,
v k.ú. Močarany, v rozsahu, ako je zakreslený Geometrickým plánom č. 21/2015
od firmy Albagero, s.r.o., Zborov, úradne overeného pod č. G1‐208/15,
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50,
Košice.
Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s., Mlynská 31, Košice, budúcemu
vlastníkovi elektroenergetického zariadenia s príslušenstvom, na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok E‐KN p.č. 9381/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 650 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Michalovce, Ul. močarianska – VN prípojka, trafostanica
a rozšírenie NN distribučnej sústavy“ s tým, že všetky toto stavbou dotknuté
plochy, na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
uloženie plynovej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky na pozemkoch Mesta,
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky E‐KN p.č. 9491, p.č. 1874 a pozemky C.KN p.č. 1976/154 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 36,20 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osí vedení, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Samoobslužná
autoumyváreň“ navrhovanej na novovytvorenej parcele č.1865/44 na Ul.
Vajanského, so spoločnosťou Interiér Invest s.r.o., Ul. Kukučínova č. 23, Košice,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile.
uloženie plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN prípojky na
pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 1250/1 a E‐KN p.č. 9414/2 v k.ú. Stráňany (v
celkovej dĺžke cca 650 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osí vedení, v zmysle VZN č.
101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre

2.7

2.8

2.9

uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „TRUCK PUB“
umiestnenej na parcele C‐KN 1250/1, v k.ú. Stráňany, s Michalom Karamanom,
bytom Ul. Timravy 12, Michalovce (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka
a elektrická NN prípojka) a so spoločnosťou SSP, ‐ Distribúcia, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 44/b, Bratislava (plynová prípojka) s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, budúcemu vlastníkovi
elektrickej NN prípojky a preložiek jestvujúcich elektrických NN vedení,
s príslušenstvom, ich uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 8918/1, p.č.
8930/1, p.č. 8929/1, C‐KN, p.č. 4718/1, p.č. 4718/3 a p.č. 5400, v k.ú. Michalovce
(s celkovým záberom cca 970 m2, ktorý bude spresnený geometrickým plánom), v
zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena
pre umiestnenie inžinierskych sieti v rámci stavby „Michalovce – III. Základná
škola Ul. moskovská, Ul. mlynská“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile.
Petrovi Miškaninovi a manželke Mariane Miškaninovej, Severná č. 3840/18,
Michalovce, investorovi a budúcemu vlastníkovi kanalizačnej prípojky jej uloženie
na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca
2,5 m, ktorá bude spresnená 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
plánovanej stavby „Rodinný dom“ na parcele č. 1838/246 s tým, že všetky plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile v mieste prekopávky.
RDG, s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 25, Michalovce, investorovi a budúcemu
vlastníkovi elektromerovej skrine, jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č.
5383, v k.ú. Michalovce (s celkovým záberom cca 1 m2, ktorý bude spresnený
geometrickým plánom), v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre umiestnenie elektromerovej skrine v rámci
realizácie podzemných inžinierskych sietí plánovanej stavby „RDG, s.r.o.,

Michalovce, miesto Štúrova ulica 9, Michalovce“ s tým, že umiestnenie
elektromerovej skrine nesmie vytvoriť prekážku na dotknutých plochách, na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.), pričom po ukončení prác musia byť tieto plochy
uvedené, investorom stavby, na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.

3. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode č. 2 Návrhu na uznesenie.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 91

K bodu: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE
‐ Návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)

b)

Schvaľuje
zaradenie ďalších 4 lokalít do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Michalovce.
Ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce,
vrátane doplnených lokalít, s čiastočnou úhradou finančných nákladov na obstaranie zo
strany žiadateľov.
T: rok 2015
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR

c)

Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom podpísania dohody o financovaní zmien
a uhradením finančných prostriedkov žiadateľmi na účet mesta.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 92

K bodu: Informatívna správa o činnosti MAD v meste Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
A) Informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce
B) Zmeny cestovných poriadkov liniek MAD v meste Michalovce
C) Návrh na inštalovanie ozvučenia do vozidiel MAD pre osoby s obmedzenou
schopnosťou orientácie
D) Vybavenie vozidiel MAD zvukovým zariadením.
2. U k l a d á
rokovať s dopravcom o postupe vybavenia vozidiel MAD zvukovým zariadením
Z: Ing. A. Mrázová, ved.V,ŽPaMR
T: rok 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 93

K bodu: Návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2015
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a/ Čestné občianstvo
pre
JUDr. Zdenka Trebuľu

b/ Ceny mesta
pre
Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
Mgr. Vieru Džoganovú
Tomáša Jakubču in memoriam
SCORP, spol. s r.o. Michalovce
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického Michalovce
2. B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o udelení Cien primátora.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 94

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 Detský spevácky zbor
Pro Musica.
2. U k l a d á
vedúcej organizačného odboru odoslať schválený návrh na Úrad Košického
samosprávneho kraja.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: do 15. 9. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 95

K bodu: Návrh na vstup Mesta Michalovce do Občianskeho združenia Spolok
sv. Cyrila a Metoda Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
- vstup Mesta Michalovce do OZ Spolok sv. Cyrila a Metoda
- jednorazový členský príspevok vo výške 250 €.
2. U k l a d á
‐ vedúcej organizačného odboru zaslať uznesenie MsZ Michalovce o schválení
vstupu Mesta Michalovce do OZ Spolok sv. Cyrila a Metoda.
Z: Mgr. Natália Slaninková
vedúca organizačného odboru
T: ihneď

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 96

K bodu: Návrh na vstup Mesta Michalovce do Miestnej akčnej skupiny (MAS)
DUŠA, O.Z.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Schvaľuje
‐ vstup Mesta Michalovce do MAS DUŠA, o.z.
‐ ročný členský príspevok vo výške 500 €
2. Súhlasí
so zaradením mesta Michalovce do územia pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.
3. Poveruje
MUDr. Benjamína Bančeja zastupovaním Mesta Michalovce v orgánoch MAS DUŠA,
o.z.
4. Ukladá
vedúcej organizačného odboru zaslať uznesenie MsZ Michalovce o schválení vstupu
Mesta Michalovce do MAS DUŠA, o.z.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: ihneď

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 25. 8. 2015

číslo: 97

K bodu: Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) schvaľuje
1. V súlade s článkom 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom
znení odmenu hlavnej kontrolórke mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej, za
kvalitne odvedenú prácu do skončenia funkčného obdobia v roku 2015, vo výške 15
percent zo súčtu jej vyplatených platov za obdobie január až júl 2015. Odmena je splatná
v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa.
B) u k l a d á
1. Vyplatiť Ing. Marte Bobovníkovej schválenú odmenu v najbližšom výplatnom termíne.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
ved. finančného odboru MsÚ
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Ing. Jozef Bobík

