
Z á p i s n i c a  
 

z  Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 16. decembra 2010 o 14.00 hod. v  sále objektu Zlatého býka 

v Michalovciach 
_______________________________________________________________________ 

 
   
 
1. Otvorenie 
 
     Po štátnej hymne SR a hymne mesta Michalovce primátor Viliam ZAHORČÁK 
otvoril Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach po ukončení 
volieb do orgánov samosprávy v roku 2010, v súlade s § 12 odst. 1 zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ZAHORČÁK, na ktorom privítal: 
      -     poslancov MsZ       

- poslancov NR SR 
- poslancov KSK 
- predstaviteľov štátnych inštitúcií hospodárskej sféry, cirkví, škôl a ďalších 

prítomných. 
 
 
2. Správa o výsledkoch volieb do orgánov mesta Michalovce 
 
     Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných v meste Michalovce 
dňa 27. novembra 2010 predniesla predsedníčka Mestskej volebnej komisie  
v Michalovciach Gabriela MAŽARIKOVÁ: 
 
Vážený pán primátor, vážení prítomní 

Výsledkom takmer 3-mesačnej volebnej aktivity politických strán, 
nezávislých kandidátov, volebných komisií a samotných voličov v meste Michalovce 
je dnešné ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde odovzdaním 
osvedčenia o zvolení primátora a poslancov mestského zastupiteľstva sa zavŕši práca 
mestskej volebnej komisie. 

Voľby sa konali dňa 27. 11. 2010 a ich príprava a priebeh sa uskutočnili 
v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov. 

Podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa v meste Michalovce volilo 25 
poslancov v 6-tich volebných obvodoch, rozdelených do 30-tich volebných okrskov. 
 Pre voľby primátora bol v súlade so zákonom vytvorený jeden 
jednomandátový volebný obvod.  

Mestská volebná komisia zaregistrovala  celkom 112 kandidátov na poslancov 
a 5 kandidátov na primátora.  

Na post primátora podali kandidátne listiny tri  politické strany, jedna 
koalícia zložená z 5-tich politických strán a jeden nezávislý kandidát. 

Kandidátne listiny na poslancov mestského zastupiteľstva podalo 13 
politických strán, jedna koalícia zložená z 5-tich politických strán a 16 nezávislých 
kandidátov v meste Michalovce. V meste Michalovce bolo zapísaných v zozname 
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voličov 32 295 obyvateľov mesta, z nich sa volieb zúčastnilo 10 745 voličov, čo je 
33,27 %.   

Oproti voľbám pred 4 rokmi bol v meste Michalovce zaznamenaný nárast 
zapísaných voličov o 146, pričom však volieb sa zúčastnilo o 556 voličov menej.  
Percentuálna časť bola zaznamenaná nižšia o 1,88 percentuálneho bodu menej ako 
v roku 2006.  

 Pre voľbu primátora mesta bolo odovzdaných 10 427 platných hlasovacích 
lístkov. Za primátora mesta Michalovce bol zvolený Viliam ZAHORČÁK s počtom 
hlasov 7 277 získaných platných hlasov, ktorého navrhla politická strana SMER – 
sociálna demokracia. Celkovo získal 69,79 % všetkých platných hlasov, čo je 
najvýraznejšie volebné  víťazstvo v demokratických voľbách od r. 1990. 

Pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach bolo 
odovzdaných 10 423 platných hlasovacích lístkov.  

 
Pre nasledujúce volebné obdobie boli za poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Michalovciach,  podľa počtu získaných hlasov v rámci volebných obvodov, zvolení: 
 

Vo volebnom obvode č. 1:  
Ing. Jozef Sokologorský 
MUDr. Ľubomír Rohoň 
Ing. Pavol Dlugoš 
Mgr. Ján Eštok         
 
Vo volebnom obvode č. 2: 
PhDr. Jana Cibereová 
MUDr. Pavol Kuchta 
MUDr. Ján Mihalečko 
MUDr. Tibor Prunyi 
Bc. Zlatuša Popaďáková 
MUDr. Anton Rudáš 
 
Vo volebnom obvode č. 3: 
MUDr. Benjamín Bančej 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc. 
 Mgr. Martin Nebesník 
Ing. Vladimír Braník 
MUDr. Pavol Hirjak 
 
Vo volebnom obvode č. 4: 
MUDr. František Farkaš 
MUDr. František Zitrický 
Ing. Jozef Bobík 
MUDr. Jozef Makohus 
 
Vo volebnom obvode č. 5: 
Ing. Michal Stričík, PhD. 
Rudolf Klein 
Ing. Jaroslav Kapitan 
MUDr. Ján Paľovčík 
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Vo volebnom obvode č. 6: 
MUDr. Štefan Lipčák 
Bc. Stanislav Gaľa 
 
  
3. Zloženie sľubu primátora mesta 
 
     Predsedníčka mestskej volebnej komisie p. Mažariková po prednesení správy  
o výsledkoch volieb do orgánov mesta Michalovce, ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010,  
požiadala novozvoleného primátora mesta Michalovce pána Viliam ZAHORČÁKA, aby 
pristúpil k zloženiu sľubu. Zároveň požiadala všetkých prítomných, aby počas aktu 
zloženia sľubu primátora mesta Michalovce povstali. 
 
Novozvolený primátor Viliam ZAHORČÁK po prečítaní sľubu v znení „Sľubujem 
na voju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu  Slovenskej republiky, ústavné zákony  
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 
primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ tento sľub 
podpísal.  
 
- Po podpísaní sľubu pánom primátorom  predsedníčka mestskej volebnej komisie pani  
   Mažariková  odovzdala Viliamovi Záhorčákovi „Osvedčenie o zvolení primátora“.   
   (Podpísaný sľub primátora mesta je doložený k tejto  zápisnice).  

 
 
 
Po zložení sľubu  novozvolený primátor Viliam Zahorčák v krátkom príhovore 
poďakoval občanom mesta Michalovce za  prejavenú dôveru a podporu: 
 
Ctené dámy, vážení páni! 

Funkcia primátora mesta je v rámci samosprávy funkciou významnou, 
zodpovednou a verejnosťou je vnímaná s veľkou vážnosťou. Je preto pre mňa 
veľkou cťou, že ju budem môcť už druhé volebné obdobie zastávať. K tejto funkcii 
pristupujem s veľkou pokorou, pretože ju vnímam ako službu – ako službu všetkým 
občanom nášho mesta. Chcem vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti na to, aby 
som ju vykonával dôstojne a k spokojnosti čo najväčšieho počtu Michalovčanov.  
Ďakujem za prejavenú dôveru, ďakujem za odporu, ďakujem všetkým  za 
porozumenie. 

 
 
 

4.  Zloženie sľubu poslancov MsZ 
 

Primátor Viliam Zahorčák vyzval najstaršieho poslanca MsZ p. Ing. Jána 
Ďurovčíka, CSc. k zloženiu  a podpísaniu poslaneckého sľubu a následnému  
prevzatiu osvedčenia o zvolení poslanca.  

Zároveň poveril Ing. Ďurovčíka ďalším vedením zasadnutia ustanovujúceho 
mestského zastupiteľstva.  
- Primátor poprosil prítomných, aby počas tohto sľubu povstali. 
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Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.  po prečítaní poslaneckého  sľubu v znení „Sľubujem na 
svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 
mesta a Slovenskej republiky, dodržiavať Ústavu  Slovenskej republiky, ústavné 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 
poslanca ich budem  uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“  
tento sľub podpísal, podal primátorovi ruku  a z rúk predsedníčky mestskej volebnej 
komisie p. Mažarikovej  si prevzal  osvedčenie o zvolení poslanca.   
(Podpísaný poslanecký sľub Ing. Ďurovčíka, CSc.   je doložený k tejto zápisnici). 
 
Ďalej pán poslanec Ing. Ján Ďurovčík, CSc., ktorého primátor poveril vedením  ďalšej 
časti  rokovania  ustanovujúceho MsZ, požiadal poslancov, aby v abecednom poradí ako 
budú vyzvaní, pristupovali k podpísaniu sľubu. 
- Poslanci podpísali sľub poslanca, podali ruku primátorovi mesta a predsedníčka  
    mestskej volebnej komisie im odovzdala  „Osvedčenie o zvolení za poslanca“.  
   (Podpísané sľuby poslancov MsZ  tvoria  prílohu tejto zápisnice). 
- Následne predsedajúci Ing. Ďurovčík, CSc. konštatoval, že všetci poslanci zložili  
   zákonom predpísaný sľub a poprosil pána primátora o slávnostný  príhovor. 
 
 
5. Príhovor primátora 
 
    Primátor mesta Viliam Zahorčák  po zložení sľubu poslancov  predniesol svoj príhovor 
v tomto znení: 
     
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vzácni hostia, ctené dámy, vážení páni! 

Známy anglický dramatik a esejista George Bernard Shaw  povedal,  že 
väčšina ľudí sa bojí slobody, lebo sloboda znamená zodpovednosť.  Inými slovami 
povedané strach máme nie zo slobody ako takej, ale zo zodpovednosti za svoje 
konanie, no najmä za svoje slobodné rozhodnutia.  
 Iný velikán svetovej literatúry a filozofie Jean Paul Sartre slobodu 
a zodpovednosť prirovnal k peklu vďaka mučivosti, ktoré za každé zodpovedné 
rozhodovanie so sebou prináša.  
 My, páni a dámy, ktorí sme dnes prevzali svoje mandáty, sme sa toho 
všetkého nezľakli a rozhodli sme sa, že chceme niesť svoju mieru zodpovednosti za 
ďalší vývoj Michaloviec, ktorý, chcem veriť, bude pre všetkých našich spoluobčanov 
čo najpriaznivejší.  
 Na tomto mieste rád oceňujem aj zodpovednosť všetkých tých, ktorí  
27. novembra prišli k volebným urnám, a tým povedali ako a s kým by naše mesto 
malo v najbližších štyroch rokoch  fungovať. Dôvera, ktorou ste nás, vážení 
spoluobčania, poctili, je zaväzujúca a núti nás, aby sme svoj mandát vykonávali 
s maximálnou zodpovednosťou. Dovoľujem si preto aj za seba, svojich  
spolupracovníkov, ale aj  za novozvolený poslanecký zbor verejne prisľúbiť: 
Chceme to robiť  tak, aby sme vás svojimi rozhodnutiami netraumatizovali, ale 
naopak, čo najviac uspokojovali.  
 Chcem veriť, že my všetci, vážení páni poslanci, nebudeme mať záľubu 
v politických šarvátkach, ktoré môžu byť pre niekoho zaujímavé, no procesu 
rozvoja mesta, o ktorý by nám všetkým predovšetkým malo ísť, určite neprispeje. 
 Tak ako v prechádzajúcich 4-och rokoch, aj teraz chcem byť  primátorom 
všetkých Michalovčanov bez ohľadu na ich politické zmýšľanie, vierovyznanie či 
čokoľvek iné, čo nás často od seba oddeľuje. Hektickosť doby, ktorú žijeme 
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a prejavy až nenávisti, ktorá k nám preniká z tzv. veľkej politiky, by sme tu zažívali 
neradi, k čomu verím každý z nás prispeje čo najväčšmi.  
 Pred nami je nové obdobie s novými výzvami, na ktoré bude treba reagovať. 
Som presvedčený, že v tomto smere urobíme všetko, čo len budeme môcť. Verím, že 
ak bude treba spojiť sily, nebude nikto, kto bude hľadať dôvody, prečo sa to nedá. 
Dúfam, že aj v nových podmienkach, ktoré vznikli po parlamentných voľbách, naše 
mesto nadviaže na úspechy pri získavaní prostriedkov z Európskych fondov či 
z iných dotačných politík, že tak ako doposiaľ, budeme vedieť nájsť aj teraz iné 
spôsoby riešenia problémov v meste také, aby sme sa čo najmenej vyhovárali pred 
občanmi na nedostatok financií.  
 Komunálne voľby v Michalovciach ukázali, že väčšina obyvateľov si  neželá 
zmenu, že väčšina obyvateľov chce, aby sa pokračovalo v línii, ktorá bola v našom 
meste nastolená pred štyrmi rokmi  a aj preto sme povinní v tejto línii pokračovať. 
Aj preto budeme pri príprave programu rozvoja mesta na roky 2011 až 2014 
vychádzať z volebného programu kandidátov strany SMER - sociálna demokracia, 
avšak sme ochotní vkomponovať doňho aj body z iných programov za predpokladu, 
že budú tento program vhodne dopĺňať, že nebudú megalomanským úletom, ktorý 
sa ako-tak dá akceptovať len v predvolebnej kampani.   

Michalovce chcú, aj potrebujú, vážne rozhodnutia bez ohľadu na komunálne 
voľby 2014.  Sme pripravení zodpovednosť za tieto rozhodnutia na seba prijať. Sme 
pripravení v zbavovaní Michaloviec od ďalších problémov, ktoré sú dôsledkom aj 
bývalých nešťastných rozhodnutí a zároveň urobiť aj nepopulárne, ale nevyhnuté 
kroky k tomu, aby nikto tieto pre rozvoj mesta nešťastné rozhodnutia  nemohol 
v budúcnosti zneužívať.  

Každé z doterajších volebných období prinieslo pre naše mesto kvalitatívne 
posuny. Raz tie posuny boli výraznejšie, inokedy zas boli menej výrazné, no 
jednoznačne možno povedať, že tu neboli obdobia evidentnej stagnácie. Verme, že aj 
obdobie, ktoré je pred nami, bude vďaka nám, vďaka našej práci v análoch zapísané 
ako jedno z najlepších. Problémov, ktoré treba riešiť, je v meste veľa a vyriešiť 
všetky odrazu si ani netrúfame, pretože to ani nie je možné. Budeme sa však snažiť, 
aby sme z nich vyriešili čo najviac.  

Verme, že na konci tohto 4-ročného cyklu, ktorý dnes začína, budeme môcť 
konštatovať, že Michalovce sa opäť o poriadny kus cesty priblížili k cieľom, ktoré sú 
zadefinované v pláne hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta, no hlavne k čo 
najväčšej spokojnosti občanov, ktorí v meste žijú. Prajme si navzájom, aby sa nám 
to podarilo. Prajme si, aby sme to všetko mohli zrealizovať v zdraví, v pokoji a vo 
vzájomnom porozumení. Nech sa nám darí, nech nám pri tom Pán Boh pomáha. 
Ďakujem.  
 
- Predsedajúci Ing. Ján Ďurovčík,CSc. poďakoval primátorovi mesta Viliamovi    
     Zahorčákovi za prednesený príhovor,  zároveň odovzdal primátorovi vedenie  
     ustanovujúceho zasadnutia MsZ. 
 
 
Nasledovala II. časť rokovania ustanovujúceho MsZ 
 
      V druhej časti rokovania tohto MsZ primátor mesta Viliam ZAHORČÁK podotkol,  
že časť poslancov je novozvolených a že rokovanie MsZ sa riadi Rokovacím poriadkom 
MsZ v Michalovciach, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou (rokovací poriadok MsZ 
i pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ sú  prílohami  tejto zápisnice).  
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Informoval, že na základe uvedeného rokovacieho poriadku je na prijatie uznesenia MsZ 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a že poslanci hlasujú 
prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.  
(Pokyny na obsluhu hlasovacieho zariadenia  poslanci obdržali v písomnej forme) 
 
Po tejto informácii primátor poprosil poslancov MsZ, aby sa prezentovali.  
- prezentovalo sa 25 poslancov 
 
 
1. Schválenie programu  
      
    Jednalo sa o schválenie programu II. časti ustanovujúceho MsZ - návrh programu je 
uvedený na  písomnej pozvánke, ktorú obdržali všetci poslanci (pozvánka tvorí  č. 2 
zápisnice). 
    Primátor Viliam Zahorčák  prv než dal hlasovať o schválení navrhovaného  programu 
rokovania MsZ,  opýtal sa, či má niekto pozmeňujúci návrh k tomuto programu rokovania 
ustanovujúceho MsZ. 
 
I n é  n á v r h y :  
Bo predložený jeden doplňujúci návrh k II. časti programu rokovania tohto MsZ, ktorý  
predložil poslanec MUDr.  Benjamín Bančej.   
- MUDr. Bančej odporučil zaradiť za bodom  č. 5 nový bod č. 6 nazvaný:   
    Informácia o vytvorení poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia. 
 
Primátor Viliam Zahorčák dal hlasovať o doplňujúcom návrhu  MUDr. Bančeja, t.j., aby 
informácia o vytvorení poslaneckého klubu bola zaradená za bodom č. 5 ako nový bod č. 
6 s tým, že ostatné body sa prečíslujú:  
(hlasovanie č. 1) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že návrh bol schválený.  
 
Následne primátor mesta dal  hlasovať o programe ako celku, vrátane doplneného bodu.  
(hlasovanie č. 2) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia MsZ bol schválený,  
 
Ďalej primátor pre prípad poruchy hlasovacieho zariadenie určil  skrutátorov z tohto 
zasadnutia MsZ: 
- Máriu Kozákovú 
- Máriu Žecikovú 
 
 
 
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
 
     Primátor Viliam Zahorčák odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby v mandátovej 
komisii pracovali poslanci: 
     - MUDr. Pavol Kuchta 
     - MUDr. Štefan Lipčák 
     - MUDr. Jozef Makohus 
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Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení mandátovej komisie 
tak ako odporučil: 
(hlasovanie č. 2) 
za:  25, proti: 0, hlasovanie sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že mandátová komisia bola zvolená v zložení:    
   poslanec MUDr. Kuchta, poslanec MUDr. Lipčák, poslanec MUDr. Makohus. 

 
 

Nasledovala voľba volebnej a návrhovej komisie: 
Primátor Viliam Zahorčák  odporučil, aby vo volebnej a návrhovej  komisii pracovali títo 
poslanci: 

1. Mgr. Martin Nebesník 
2. Ing. Pavol Dlugoš 
3. MUDr. František Zitrický 

 
Keďže k tomuto návrhu neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, primátor 
dal hlasovať  o zložení volebnej a návrhovej komisie v zmysle  predloženého návrhu: 
(hlasovanie č. 4) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov 
- Primátor konštatoval, že volebná a návrhová komisia bola zvolená v navrhovanom  
   zložení. 

 
 

3. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
 
Primátor  Viliam Zahorčák za  overovateľov zápisnice o priebehu  rokovania 
ustanovujúceho zasadnutia MsZ určil  poslancov: 
- Rudolfa Kleina 
- Ing. Jána Paľovčíka 

 
      Za zapisovateľku z tohto zasadnutia MsZ  určil Annu Kudelásovú. 
 
 
4.  Správa mandátovej komisie: 
 
      Správu mandátovej komisie predniesol predseda mandátovej komisie MUDr. Pavol 
KUCHTA. V tejto správe uviedol, že mandátová komisia overila mandáty  všetkých 
poslancov získané vo voľbách dňa 27. novembra 2010 a  konštatuje, že primátor a všetci 
zvolení poslanci si prevzali osvedčenie o zvolení  a predpísaným spôsobom zložili sľub.  
Poznamenal, že na ustanovujúcom zasadnutí MsZ je prítomných 25 poslancov.  

 
-  Primátor Viliam Zahorčák poďakoval predsedovi mandátovej komisie MUDr. Kuchtovi 
za prednesenie  predmetnej správy. 

   
 

5.  Informácia o poverení zastupovaním primátora 
       
      V úvode tohto bodu primátor Viliam Zahorčák informoval  poslancov, že v súlade  
s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zákone v znení neskorších predpisov primátor 
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spravidla na celé funkčné obdobie poverí do 60 dní od zloženia sľubu jedného 
z poslancov zastupovaním primátora.  

Využívajúc toto svoje právo primátor oznámil, že s účinnosťou od dnešného 
dňa (16. 12. 2010) sa rozhodol poveriť zatupovaním primátora poslanca MUDr. 
Benjamín BANČEJA.  Po tejto informácii primátor odovzdal MUDr. Bančejovi  
poverenie o zastupovaní  v písomnom znení. 
 
-  Následne o slovo požiadal zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej: V krátkosti   
   vyjadril  primátorovi poďakovanie za dôveru. Zároveň vyjadril súhlas, že poverenie    
   prijíma.  

 
 
6.  Informácia o vytvorení poslaneckého klubu 

 
O vytvorení poslaneckého klubu informoval MUDr. Benjamín Bančej.  Oznámil, že 

v MsZ vznikol poslanecký klub SMER-sociálna demokracia, ku ktorému sa písomne 
prihlásilo 21 poslancov.  

 
 

7. Schválenie volebného poriadku 
 
Volebný poriadok obdržali poslanci v písomnom forme (je doložený ako príloha tejto 
zápisnice). 
 
R o z p r a v a   k volebnému poriadku: 
- v rámci rozpravy k tomuto bodu nikto nevystúpil 
 
Primátor Viliam Zahorčák konštatujúc, že k predloženému volebnému poriadku 
neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, dal hlasovať o schválení tohto volebného 
poriadku: 

      (hlasovanie č. 5) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že volebný poriadok bol schválený a že pri voľbách sa bude  
   pokračovať podľa tohto volebného poriadku. 
 
 

 
8.  Určenie počtu poslancov MsR a ich voľba 

 
V úvode tohto bodu vystúpil primátor mesta p. Viliam Záhorčák: 
 
Vážené dámy a páni, vážení hostia,  
ďalším bodom nášho rokovania je určenie postu poslancov do mestskej rady 
a ich voľba. V zmysle § 14 ods. 2 zákona o obecnom zriadení počet poslancov 
mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov, pričom v zložení mestskej 
rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých 
poslancov v mestskom zastupiteľstve.  Zástupca primátora je v súlade s § 13b 
ods. 2 členom mestskej rady, preto o jeho členstve v mestskej rade sa nehlasuje. 
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      - Primátor mesta vychádzajúc zo zákona o obecnom zriadení predložil mestskému  
        zastupiteľstvu návrh na zloženie Mestskej rady Michalovce v počte 8 členov. 

 
   Keďže k tomuto návrhu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, primátor dal   
   hlasovať o tom, aby vo volebnom období 2011 – 2014 mala  mestská rada  
   8 členov: 
   (hlasovanie č. 6) 

         za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
         - Primátor konštatoval, že  MsZ schválilo počet členov MsR. 

 
 

Po schválení počtu členov MsR  primátor  za ďalších členov MsR 
navrhol týchto poslancov: 
 

1. Ing. Vladimír Braník 
2. PhDr., Jana Cibereová 
3. Ing. Ján Ďurovčík, CSc. 
4. MUDr. Pavol Kuchta 
5. MUDr. Jozef Makohus 
6. MUDr. Ján Mihalečko 
7. MUDr. František Zitrický 

 
Keďže pozmeňujúce návrhy neboli predložené, primátor poprosil predsedu volebnej 
a návrhovej komisie, aby riadil voľbu členov MsR. 
 
Následne sa riadenia voľby jednotlivých členov mestskej rady ujal  predseda 
volebnej a mandátovej komisie Mgr. Martin NEBESNÍK. 
- Predseda volebnej  komisie  Mgr. Martin Nebesník podotkol, že o každom navrhova- 
   nom  členovi MsR sa bude hlasovať osobitne  a že po každom hlasovaní  vyhlási  
   výsledok  hlasovania. 
 
   Najprv dal hlasovať o návrhu na člena MsR – Mgr. Vladimírovi Braníkovi: 
   (hlasovanie č. 7) 
   za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
   - Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
   Hlasovanie o návrhu na člena MsR – PhDr. Jany Cibereovej: 
   (hlasovanie č. 8) 
    za 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
    - Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
    Hlasovanie o návrhu na člena MsR – Ing. Jánovi Ďurovčíkovi, CSc.: 
    (hlasovanie č. 9) 
     za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
     - Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
     Hlasovanie o návrhu na člena MsR – MUDr. Pavlovi Kuchtovi: 
     (hlasovanie č. 10) 

za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
- Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
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Hlasovanie o návrhu na člena MsR – MUDr. Jozefovi Makohusovi: 
(hlasovanie č. 11) 

      za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
      - Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
Hlasovanie o návrhu na člena MsR – MUDr. Jánovi Mihalečkovi 
(hlasovanie č. 12) 

      za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
      - Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
Hlasovanie o návrhu na člena MsR – MUDr. Františkovi Zitrickom 
(hlasovanie č. 13) 

      za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
      - Predseda komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Po uvedených hlasovaniach o jednotlivých členoch MsR primátor Viliam Zahorčák  
poďakoval predsedovi volebnej komisie Mgr. Nebesníkovi za riadenie voľby, zároveň 
zvoleným členom  MsR zablahoželal. 
 
 
 
9. Návrh na zriadenie komisií MsZ Michalove a voľba ich predsedov,   
     členov  a zapisovateľov 

 
V rámci tohto bodu rokovania MsZ primátor  Viliam Zahorčák ako prvý návrh 
predložil  návrh na zriadenie komisií MsZ a počte ich členov: 
 

1. Finančná komisia – počet členov 7 
2. Komisia na prenájom majetku – počet členov 10 
3. Komisia školstva, mládeže a športu – počet členov 7 
4. Komisia sociálnych vecí a rodiny – počet členov 9 
5. Komisia výstavby, územného plánu a turizmu – počet členov 7 
6. Komisia životného prostredia a verejného poriadku – počet členov 7 
7. Komisia dopravy a miestneho rozvoja – počet členov 7 
8. Komisia bývania – počet členov 7 
9. Komisia kultúry – počet členov 7 
10. Komisia ochrany verejného záujmu – počet členov 5 

-  Primátor informoval,  že komisia na ochranu verejného záujmu je  
   komisiou  zo zákona.  

       
R o z p r a v a :  
- do rozpravy k predloženému návrhu na zriadeniu komisií MsZ  a k navrhovanému  
  počtu v jednotlivých komisiách sa nikto neprihlásil 
 
Keďže iné návrhy k názvom komisií a k počtu členov navrhovaných komisií neboli 
predložené,  primátor dal hlasovať o návrhu tak, ako bol predložený: 
(hlasovanie č. 14) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
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- Primátor konštatoval, že boli schválené názvy komisií MsZ aj počet členov  
   týchto komisií . 
 

 
Ďalší  návrh bol na voľbu predsedov a členov komisií MsZ. 
 
Primátor najskôr predložil návrh na voľbu predsedov komisií: 
1. Za predsedu finančnej komisie navrhol Ing. Michala Stričíka, PhD. 
2. Za predsedu komisie na prenájom majetku navrhol MUDr. Benjamína 

Bančeja 
3. Za predsedu komisie školstva, mládeže a športu navrhol Mgr. Martina 

Nebesníka 
4. Za predsedu komisie sociálnych vecí a rodiny navrhol MUDr. Ľubomíra 

Rohoňa 
5. Za predsedu komisie výstavby, územného plánu a turizmu navrhol  

Ing. Jána Ďurovčíka, CSc. 
6. Za predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku navrhol  

Ing. Jozefa Bobíka 
7. Za predsedu komisie dopravy a miestneho rozvoja navrhol Ing. Pavla Dlugoša 
8. Za predsedu komisie bývania navrhol Rudolfa Kleina 
9. Za predsedníčku komisie kultúry navrhol PhDr. Janu Cibereovú 
10. Za predsedníčku komisie  ochrany verejného záujmu navrhol Bc. Zlatušu 

Popaďákovú 
 
 
Keďže iné návrhy na predsedov komisií MsZ neboli predložené, primátor poprosil 
predsedu volebnej a návrhovej komisie, aby riadil voľbu predsedov týchto komisií 
MsZ. 
 
Predseda volebnej komisie Mgr. Martin Nebesník poznamenal, že o návrhu na 
predsedov príslušných  komisií MsZ budú poslanci hlasovať v zmysle schváleného 
volebného poriadku – že sa bude  hlasovať osobitne  a  po každom hlasovaní vyhlási 
výsledok hlasovania. 
 
1. Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o návrhu na predsedu 

finančnej komisie Ing. MICHALA STRIČÍKA: 
(hlasovanie č. 15) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 

      - Predseda volebnej komisie  konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
2.  Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o tom, aby predsedom  
     komisie na prenájom  sa stal MUDr. BENJAMÍN BANČEJ: 
     (hlasovanie č. 16) 
     za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
     - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
      3.  o ďalšom návrhu dal hlasovať člen návrhovej komisie Ing. Pavol Dlugoš.       
           Dal hlasovať o tom, , aby  predsedom komisie školstva, mládeže a športu sa  
           stal  Mgr. MARTIN NEBESNÍK: 

     (hlasovanie č. 17) 
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      za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
      - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
4. Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o návrhu na predsedu 

komisie sociálnych vecí a rodiny Mgr. ĽUBOMÍRA ROHOŇA: 
(hlasovanie č. 18) 

      za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
      - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
5. Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o návrhu, aby  

predsedom  komisie výstavby, územného plánu a turizmu sa stal  Ing. JÁN 
ĎUROVČÍK, CSc.: 
(hlasovanie č. 19) 

      za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
      - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
6.  Predseda volebnej komisie dal hlasovať o návrhu na predsedu komisie  
     životného prostredia a verejného poriadku Ing. JOZEFA BOBÍKA: 
     (hlasovanie č. 20) 
     za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
     - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
7.  Predseda volebnej komisie dal hlasovať o návrhu na predsedu komsiie  
     dopravy a miestneho rozvoja Ing. PAVLA DLUGOŠA: 
     (hlasovanie č. 2l) 
     za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
     - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
8. Predseda volebnej komisie dal hlasovať o návrhu, aby predsedom komisie 

bývania sa stal RUDOLF KLEIN: 
     (hlasovanie č. 22) 
     za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
     - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
      9.  Predseda volebnej komisie dal hlasovať o návrhu, aby predsedníčkou komisie  
           kultúry sa stala PhDr. JANA CIBEREOVÁ: 

     (hlasovanie č. 23) 
     za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
     - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

      
   10.  Predseda volebnej komisie dal hlasovať o návrhu, aby predsedníčkou komisie  
          ochrany verejného záujmu sa stala Bc. ZLATUŠA POPAĎÁKOVÁ: 

    (hlasovanie č. 24) 
    za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
    - Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
- Po ukončení voľby predsedov komisií MsZ primátor poďakoval predsedovi volebnej        
   komisie Mgr. Nebesníkovi za riadenie voľby, zároveň zablahoželal zvoleným  
   predsedom komisií MsZ. 
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Ako ďalší bol predložený  návrh na členov jednotlivých komisií  
 
-  Návrhy na členov komisií z radov  poslancov i neposlancov  postupne  predložil 
   primátor mesta Viliam Zahorčák poznamenávajúc,  že v zmysle volebného poriadku  
   sa bude hlasovať za členov jednotlivých komisií vcelku. 
- Voľbu na členov komisií MsZ riadil predseda volebnej komisie.  

 
Primátor  najprv predložil  návrh na členov finančnej komisie: 
- Ing. Ján Ďurovčík, CSc. 
- MUDr. Pavol Hirjak 
- Ing. Jozef Sokologorský 
  (poslanci) 
- Alena Mesarošová 
- Ing. Peter Palečko 
- Ing. Michal Šubák 
  (neposlanci) 
  zapisovateľka: Ing. Alena Melikantová 
 
R o z p r a v a :  
- do rozpravy sa nikto neprihlásil 
 
Keďže v rámci rozpravy iné návrhy na členov uvedenej komisie neboli predložené, 
primátor poprosil predsedu volebnej a mandátovej komisie, aby riadil voľbu. 
 
Predseda volebnej  komisie Mgr. Nebesník  dal hlasovať o predloženom návrhu na členov 
Finančnej komisie: 
(hlasovanie č. 25) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Ďalej primátor predložil návrh na členov komisie na prenájom majetku: 
- Ing. Vladimír Braník 
- PhDr. Jana Cibereová 
- Bc. Stanislav Gaľa 
- Rudolf Klein 
- MUDr. Pavol Kuchta 
- MUDr. Ján Mihalečko 
- MUDr. Tibor Prunyi  
  (poslanci) 
- prednosta MsÚ Michalovce 
- zástupca prednostu MsÚ Michalovce 
  zapisovateľka: Valéria Čechová 
 
R o z p r a v a :  
- do rozpravy k predloženému návrhu sa nikto neprihlásil 
 
Keďže v rámci rozpravy  k  návrhu na členov uvedenej komisie neboli  vznesené iné 
návrhy, primátor poprosil  predsedu volebnej a návrhovej komisie, aby riadil voľbu. 
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Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o predloženom návrhu na členov 
komisie na prenájom majetku: 
(hlasovanie č. 26) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Ako ďalší návrh primátor predložil návrh  na členov komisie školstva, mládeže  
a športu: 
- Ing. Jaroslav Kapitan 
- Bc. Zlatuša Popaďáková 
- MUDr. Anton Rudáš 
  (poslanci) 
- Mgr. Rudolf Ivan 
- Jozef  Miko 
- RNDr. Lýdia Sidivárová 
  (neposlanci) 
  zapisovateľka: Mgr. Juliana Pregová 
 
R o z p r a v a :  
- do rozpravy sa nikto neprihlásil 
 
Keďže v rámci rozpravy neboli predložené iné návrhy na členov uvedenej komisie,  
primátor poprosil predsedu volebnej a návrhovej komisie, aby riadil voľbu. 
 
Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o predloženom návrhu na členov 
komisie školstva, mládeže a športu: 
(hlasovanie č. 27) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Za členov komisie sociálnych vecí a rodiny primátor navrhol: 
- MUDr. Štefan Lipčák 
- MUDr. Ján Paľovčík 
- MUDr. Tibor Prunyi 
  (poslanci) 
- Mgr. Ladislav Horváth 
- MUDr. Gabriela Pradová 
- Darina Prokopová 
- RSDr. Agnesa Repovská 
  (neposlanci) 
  zapisovateľka:  Ing. Valéria Bujdošová 
 
R o z p r a v a :  
- do rozpravy k predloženému návrhu sa nikto neprihlásil 

 
Keďže iné návrhy na členov uvedenej komisie neboli predložené, primátor poprosil 
predsedu volebnej a mandátovej komisie, aby riadil voľbu. 
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Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník  hlasovať o predloženom návrhu na členov 
komisie sociálnych vecí a rodiny: 
(hlasovanie č. 28) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Predseda volebnej komsiie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Ďalej primátor predložil návrh, aby za členov komisie výstavby, územného 
plánu a turizmu boli zvolení: 
- Ing. Jozef Bobík 
- Ing. Pavol Dlugoš 
- Ing. Jaroslav Kapitan 
  (poslanci) 
- Ing. Radoslav Harbuľák 
- MVDr. Vladimír Kostovčík 
- Ing. Ján Paľovčík 
  (neposlanci)   
  zapisovateľka: Ing. Helena Francúzová 
 
R o z p r a v a :  
- do rozpravy k tomuto návrhu sa nikto neprihlásil 

 
Primátor mesta konštatujúc, že iné návrhy na členov uvedenej komisie neboli predložené, 
poprosil predsedu volebnej a návrhovej komisie, aby riadil voľbu členov tejto komisie. 

 
Následne predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o predloženom návrhu 
na členov komisie výstavby, územného plánu a turizmu: 
(hlasovanie č. 29) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Za členov komisie životného prostredia a verejného poriadku primátor navrhol: 
- MUDr. František Farkaš 
- Mgr. Martin Nebesník 
- MUDr. Anton Rudáš 
  (poslanci) 
- RNDr. Ján Hecl, PhD. 
- Ing. Andrej Kark 
- Ing. Marián Zolovčík 
  (neposlanci) 
  zapisovateľka: JUDr. Gabriela Rákociová 
 
R o z p r a v a :  
- do rozpravy k návrhu na členov uvedenej komisie sa nikto neprihlásil 
 
Keďže  k tomuto návrhu neboli predložené iné návrhy, primátor  poprosil predsedu 
volebnej a návrhovej komsiie, aby riadil voľbu. 
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Následne predseda volebnej komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na členov 
komisie  životného prostredia a verejného poriadku: 
(hlasovanie č. 30) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Do komisie dopravy a miestneho rozvoja primátor navrhol zvoliť za členov tejto 
komisie: 
- MUDr. František Farkaš 
- MUDr. Pavol Hirjak 
- Ing. Michal Stričík, PhD. 
   (poslanci) 
- Ing. Juraj Lebeda 
- Ali Kamberovič 
- Ján Paľo 
   (neposlanci) 
   zapisovateľ: JUDr. Vladimír Juričko 
 
R o z p r a v a :  
- do rozpravy k tomuto návrhu sa nikto neprihlásil 
 
Keďže iné návrhy na členov uvedenej komisie neboli vznesené, primátor poprosil 
predsedu volebnej a návrhovej komisie, aby riadil voľbu členov tejto komisie. 
 
Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o predloženom návrhu na členov 
komisie dopravy a miestneho rozvoja: 
(hlasovanie č. 31) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Za členov komisie bývania primátor navrhol zvoliť: 
- MUDr. Štefan Lipčák 
- MUDr. Jozef Makohus 
- MUDr. Jozef Sokologorský 
  (poslanci) 
- Ing. Helena Čaklošová 
- Bc. Mikuláš Koščo 
- Štefan Rebič 
  (neposlanci) 
  zapisovateľ: JUDr. Vasiľ Danko 
 
R o z p r a v a :  
- ani k tomuto návrhu v rámci rozpravy nikto nevystúpil 
 
Keďže k predloženému návrhu na členov uvedenej komisie neboli predložené 
pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, primátor poprosil predsedu volebnej a návrhovej 
komisie, aby riadil voľbu.  
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Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o predloženom návrhu na členov 
komisie bývania:  
(hlasovanie č. 32) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 

 
 

Ďalší návrh primátor predložil na členov komisie kultúry: 
- MUDr. Benjamín Bančej 
- Mgr. Ján Eštok 
- MUDr. Ľubomír Rohoň 
  (poslanci) 
- Milan Hvižďák 
- Eduard Maskaľ 
- PaedDr. Martin Molnár 
  (neposlanci) 
  zapisovateľka: Mgr. Miriam Lechmanová 
 
R o z p r a v a :  
- k tomuto návrhu v rámci rozpravy nikto nevystúpil 
 
 
Keďže k tomuto návrhu neboli predložené pozmeňujúce návrhy, primátor poprosil 
predsedu volebnej a návrhovej komisie, aby riadil voľbu. 
 
Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o predloženom návrhu na členov 
komisie kultúry: 
(hlasovanie č. 33) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený 
 
 
Ďalej primátor Viliam Zahorčák predložil návrh na členov komisie ochrany 
verejného záujmu. Navrhol, aby  členmi tejto komisie boli   poslanci: 
- Bc. Stanislav Gaľa 
- Rudolf Klein 
- MUDr. Ján Paľovčík 
- MUDr. František Zitrický 
  zapisovateľ: jeden z členov komisie, ktorého volí komisia na svojom 1. zasadnutí 
 
R o z p r a v a :  
- ani k tomuto návrhu v rámci rozpravy nikto nevystúpil 
 
Keďže k návrhu na členov tejto komisie neboli predložené iné návrhy, primátor poprosil 
predsedu volebnej a návrhovej komisie, aby riadil voľbu. 
 
Predseda volebnej komisie Mgr. Nebesník dal hlasovať o predloženom návrhu na členov 
komisie ochrany verejného záujmu: 
(hlasovanie č. 34) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
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- Predseda volebnej komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
- Po ukončení voľby členov jednotlivých komisií primátor Viliam Zahorčák  poďakoval  
   predsedovi volebnej komisie Mgr. Nebesníkovi, zároveň  zablahoželal všetkým  
   poslancom i neposlancom k ich zvoleniu za členov komisií.  
 
- Ešte upozornil komisiu ochrany verejného záujmu, a tým aj všetkých poslancov, na  
   povinnosť do 30 dní odo dňa zloženia poslaneckého sľubu podať písomné oznámenie     
   o zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch. Podotkol, že sa to týka nových  
   poslancov (majetkové priznanie za rok 2009) a  že  všetci poslanci, ktorí ostávajú  
   poslancami (novozvolení), budú mať povinnosť  takéto majetkové priznanie predložiť  
   do 31. marca 2011.  
 
 
Ďalej primátor mesta Viliam Zahorčák v súvislosti s ustanovením predsedov 
a členov komisií predložil návrh na uznesenie, aby bolo uložené predsedom komisií 
MsZ: 
- Na najbližšie zasadnutie MsZ predložiť na schválenie návrhy štatútov jednotlivých  
   komisií MsZ Michalovce a plán práce na I. polrok 2011. 
   T: v texte 
   Z: predsedovia komisií 
   
Keďže k tomuto návrhu na uznesenie neboli predložené pozmeňujúce návrhy, primátor 
dal o tomto návrhu na uznesenie hlasovať: 
(hlasovanie č. 35) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 
Bod č. 10: 
Odvolanie a schválenie členov Redakčnej rady dvojtýždenníka 
Michalovčan 
 
V úvode tohto bodu primátor konštatoval,  že vzhľadom na ukončenie volebného obdobia 
končí aj funkcia Redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan. 
Z uvedeného dôvodu predložil návrh: 
 
1.  Návrh na odvolanie predsedu a členov redakčnej rady, ktorá doposiaľ pracovala  
     v zložení:  
     Predseda:    MUDr. Benjamín Bančej 
     Členovia:     Ing. Ján Ďurovčík, CSc. 
                         Michal Oros 
                         Ľudmila Poláková 
                         Ing. Zdenko Vasiľ – prednosta MsÚ 
                         Ing. Iveta Palečková – redaktorka dvojtýždenníka Michalovčan 
                         Viera Klacíková – zapisovateľka 
 
Keďže k tomuto návrhu neboli predložené pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať 
o návrhu na odvolanie predsedu a členov Redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan, 
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(hlasovanie č. 36) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že doterajšia redakčná rada dvojtýždenníka bola odvolaná. 

 
2. Primátor Viliam Zahorčák zároveň predložil návrh na schválenie nových 
    členov  Redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan, a to v zložení: 
    Predseda redakčnej rady:     MUDr. Benjamín BANČEJ 
    Členovia redakčnej rady:     PhDr. Jana Cibereová 
                                                 Ing. Ján Ďurovčík, CSc.  
                                                 Michal Oros 
                                                 Ľudmila Poláková 
                                                 prednosta mestského úradu 
                                                 redaktorka dvojtýždenníka Michalovčan 
                                                 Viera Klacíková – zapisovateľka 
 
 
Keďže pozmeňujúce návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať za predmetný 
návrh: 
(hlasovanie č. 37) 
za: 24, proti:0 , hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na schválenie nových členov RR dvojtýždenníka  
   Michalovčan bol schválený v zložení ako bolo navrhnuté. 
 
 
 
BOD č. 11:  
Schválenie poslancov na vykonávanie občianskych obradov  
 
Primátor mesta Viliam Zahorčák v úvode tohto bodu informoval:   
Popri plnení úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, mesto zabezpečuje  
a organizuje občianske akty ako sú sobáše, uvítanie detí do života, rozlúčka so zosnulými. 
Tieto akty zabezpečuje primátor mesta, ktorému to vyplýva zo zákona a mestské 
zastupiteľstvo na ich vykonávanie môže schváliť ďalších poslancov. 
 
Vzhľadom na uvedené navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby tieto akty vykonávali 
poslanci: 
      1.   MUDr. Benjamín Bančej 
      2.   Rudolf Klein 

2. Ing. Pavol Dlugoš 
 

Keďže pozmeňujúce návrhy neboli, primátor dal hlasovať o návrhu na schválenie 
menovaných poslancov na vykonávanie občianskych obradov tak ako bol predložený. 
(hlasovanie č. 38) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh bol schválený. 
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BOD č. 12: 
Kreovanie orgánov spoločnosti zriadených Mestom a s majetkovou 
účasťou Mesta   
P
- Regionálne združenie turizmu Zemplín 

rimátor Viliam Zahorčák informoval MsZ, že ide o  orgány: 

klub Zemplín, a.s.  

ločnosť, a.s.  

rimátor konštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že zánikom volebného obdobia zanikol 

ajprv predložil   návrh na odvolanie:

- TV Mistral, s. r.o. 
- Mestský futbalový 
- Služby mesta Michalovce, s.r.o.  
- Východoslovenská vodárenská spo
- Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, a.s.  
- Zástupcovia zriaďovateľa v školských radách  
 
P
aj mandát poslancom delegovaných v orgánoch vyššie uvedených spoločností, združení 
a školských radách, je nutné preschváliť buď doterajších delegovaných zástupcov mesta, 
alebo schváliť nových zástupcov do orgánov týchto spoločností. „Kde sa nemenil žiaden 
z delegovaných poslancov, predkladám  návrh na ich potvrdenie. V prípade 
navrhovaných zmien budeme odvolávať všetkých doposiaľ delegovaných,  
respektíve schvaľovať nových zástupcov.“ 
 
 
N  

. Delegovaných  členov dozornej rady TV MISTRAL, s.r.o 

 

eďže neboli predložené pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať o odvolaní členov 

 
1
 - Mgr. Jána Eštoka  
 - Milana Hvižďáka 
 - Ing. Martina Pada 
 - Bc. Zlatuše Popaďákovej 
            - MUDr. Ľubomíra Rohoňa
 
K
dozornej rady TV Mistral, s.r.o. 
(hlasovanie č. 39) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 

ený. 

. Návrh na odvolanie delegovaných členov  dozornej rady MFK Zemplín, a.s. 

eďže pozmeňujúce návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o uvedenom 

- Primátor konštatoval, že návrh bol schvál
 
 
2
           - Ing. Ľuboša Sotáka 
           - Mgr. Rudolfa Ivana 
 
K
odvolaní: 
(hlasovanie č. 40) 

asovania sa zdržalo: 0 
ný tak ako bol predložený. 

 

za: 25,  proti: 0, hl
- Primátor konštatoval, že návrh bol schvále
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3. Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách             
     v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. 

- ZŠ Moskovská      - Mgr. Jána Váradyho 
- ZŠ Komenského 1     - Ing. Mirka Gejguša 
- ZŠ Školská 2                 - MUDr. Benjamína Baťalíka, CSc. 
- ZŠ Krymská 5    - Mgr. Rudolfa Ivana 
- ZŠ Kpt. Nálepku 16               - Ing. Martina Pada 
- ZUŠ Michalovce    - Milana Hvižďáka 
- MŠ Komenského 2               - Jaroslava Kozáka 
- MŠ Masarykova     - Ing. Martina Pada 
- MŠ Okružná      - Ing. Mirka Gejguša 
- MŠ Leningradská     - Mgr. Jána Váradyho 
- MŠ Švermu 8                 - Mgr. Rudolfa Ivana 
- MŠ Okružná      - Ing. Michala Stričíka 
- MŠ Komenského 2                - Ing. Michala Stričíka 

 
Pozmeňujúce návrhy neboli predložené - primátor dal hlasovať o predloženom návrhu  
na odvolanie: 
(hlasovanie č. 41) 
za: 25,  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že návrh  bol schválený. 
 
 
Ďalej primátor predložil návrh na potvrdenie delegovaných zástupcov na 
zastupovanie mesta, kde sa nemenil žiaden z delegovaných poslancov.  
 
 1. Navrhol potvrdiť delegovaného člena dozornej rady Regionálneho združenia     
      turizmu  ZEMPLÍN 
      - Viliama Zahorčáka 
      a  
      delegovaného člena predstavenstva Regionálneho združenia turizmu ZEMPLÍN 
      - Ing. Jána Ďurovčíka, CSc. 
 
     Pozmeňujúce návrhy neboli vznesené - primátor dal hlasovať o predloženom návrhom: 
     (hlasovanie č. 42) 
     za: 25,  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
    - Primátor konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
2. Primátor navrhol potvrdiť delegovaných konateľov TV MISTRAL, s.r.o. 
     -  Viliama Zahorčáka 
     -  MUDr. Benjamína Bančeja 
 
    Keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh, primátor dal hlasovať o predmetnom návrhu:  
    (hlasovanie č. 43) 
    za: 25,  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
    - Primátor konštatoval, že návrh bol schválený. 
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 3. Primátor navrhol potvrdiť delegovaných  členov v predstavenstve MFK Zemplín,     
     a.s. 
     - Mgr. Jána Eštoka 
     - Mgr. Martina Nebesníka  
 
    Keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh, primátor dal hlasovať o predmetnom návrhu:  
    (hlasovanie č. 44) 
    za: 25,  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
    - Primátor konštatoval, že návrh bol potvrdený. 
 
 
4. Ďalej primátor navrhol potvrdiť delegovaných členov dozornej rady spoločnosti  
     s ručením obmedzeným  Služby mesta   Michalovce  
     - Viliama Zahorčáka 
     - MUDr. Benjamína Bančeja 
     - Ing. Michala Stričíka, PhD. 
 
    Keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh, primátor dal hlasovať o predmetnom návrhu:  
    (hlasovanie č. 45) 
    za: 24,  proti: 0, hlasovania sa zdržal l poslanec 
    - Primátor konštatoval, že tento návrh bol schválený. 
 

 
5. Ďalej navrhol potvrdiť delegovaného člena v predstavenstve Východoslovenskej    
     vodárenskej  spoločnosti, a.s.  
     - Viliama Zahorčáka 
 
    Keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh, primátor dal hlasovať o predmetnom návrhu:  
    (hlasovanie č. 46) 
    za: 25,  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
    - Primátor konštatoval, že návrh bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
6.  Predložil potvrdiť delegovaných  členov v  dozornej rade  NsP Štefana Kukuru,  
     a.s. Michalovce 
     - MUDr. Benjamína Bančeja 
     - MUDr. Františka Zitrického 
     a 
     delegovaného člena v predstavenstve NsP Štefana Kukuru, a.s. Michalovce 
     - MUDr. Ľubomíra Rohoňa 
 
     Keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh, primátor dal hlasovať o predmetnom návrhu:  
     (hlasovanie č. 47) 
     za: 23,  proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec. 
     - Primátor konštatoval, že návrh bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
 
Ďalšie návrhy  boli predložené primátorom mesta na schválenie nových členov do 
orgánov spoločností zriadených Mesta a s majetkovou účasťou Mesta: – tieto návrhy 
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predkladal primátor mesta Viliam Zahorčák: 
1.  Do dozornej rady TV Mistral, s.r.o. primátor navrhol schváliť: 
      - PhDr. Janu Cibereovú 
      - Bc. Stanislava Gaľu 
      - Bc. Zlatušu Popaďákovú 
      - MUDr. Ľubomíra Rohoňa 
      -  Ing. Michala Stričíka, PhD. 
 
     Keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh, primátor dal hlasovať o predmetnom návrhu:  
     (hlasovanie č. 48) 
     za: 24,  proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
     - Primátor konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
2.  Navrhol schváliť delegovaných   členov  do dozornej rady MFK Zemplín: 
      - Ing. Pavla Dlugoša 
      - Ing. Michala Stričíka, PhD. 
 
     Keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh, primátor dal hlasovať o predmetnom návrhu:  
     (hlasovanie č. 49) 
     za: 24,  proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
     - Primátor konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
3. Navrhol schváliť delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách     
    v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.: 
    ZŠ Moskovská    - MUDr. Antona Rudáša 
    ZŠ Komenského 1   - MUDr. Pavla Hirjaka 
    ZŠ Školská 2   - Ing. Jaroslava Kapitana 
    ZŠ Krymská 5  - MUDr. Tibora Prunyiho 
    ZŠ Kpt. Nálepku 16 - Ing. Jozefa  Sokologorského 
    ZUŠ Michalovce  - MUDr. Františka Farkaša 
    MŠ Komenského 2             - MUDr. Štefana Lipčáka 
    MŠ Masarykova  - Ing. Jozefa Sokologorského 
    MŠ Okružná .  - MUDr. Jána Paľovčíka 
    MŠ Leningradská  - MUDr. Antona Rudáša 
    MŠ Švermu 8  - MUDr.  Františka Farkaša 
    MŠ Okružná  - Ing. Pavla Dlugoša 
    MŠ Komenského 2             - Ing.Vladimíra Braníka 
 
Keďže nikto nemal pozmeňujúci návrh, primátor dal hlasovať o predmetnom návrhu:  
(hlasovanie č. 50) 
za: 24,  proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Vzhľadom na odsúhlasili zmeny delegovaných zástupcov spoločností zriadených Mestom 
a s majetkovou účasťou Mesta a potvrdenie doterajších delegovaných zástupcov 
spoločností a združení zriadených Mestom a s majetkovou účasťou Mesta v orgánoch,  
primátor Viliam Zahorčák predložil na schválenie  návrh na uznesenie v znení: 
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-  Informovať príslušné orgány Regionálneho združenia  turizmu ZEMPLÍN, MFK  
    Zemplín, a.s., TV Mistral, s.r.o. SMM, s.r.o., NsP, a.s. a VVS, a.s. o schválených  
   delegovaných zástupcoch v orgánoch spoločností. 
   T: do 31.12.2010 
   Z: vedúca organizačného odboru 
 
Pozmeňujúce návrhy neboli vznesené, takže primátor dal hlasovať o uvedenom návrhu  
na uznesenie:  
(hlasovanie č. 51) 
za: 25,  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
 
BOD č. 13: 
Určenie platu volených funkcionárov 
 

V úvode tohto bodu primátor poznamenal, že platové náležitosti voleným 
funkcionárom schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
 
V súvislosti s určením platu volených funkcionárov ďalej informoval:  
V meste Michalovce máme v súlade s novelizovaným zákonom o obecnom zriadení 
schválené platné Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce, 
ktoré upravujú plat zástupcu primátora a odmeny poslancov, členov komisií a členov 
redakčnej rady. 
Platové náležitosti primátora schvaľuje MsZ v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov.  
Platové pomery hlavnej kontrolórky upravuje § 18c zákona  
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
 
Na túto časť rokovania MsZ primátor odovzdal vedenie ustanovujúceho MsZ 
zástupcovi primátora Benjamínovi  Bančejovi. 
 
Zástupca primátora v rámci uvedeného bodu ako prvý návrh predložil  návrh na plat 
primátora mesta: 
 
Vážení poslanci, poslankyne, vážení hostia 

Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest upravuje právne postavenie primátora a ustanovuje minimálnu 
a maximálnu výšku mesačného platu zodpovedajúcu počtu obyvateľov.  

V meste Michalovce je minimálny koeficient 3,21, ktorý môže mestské 
zastupiteľstvo zvýšiť na dvojnásobok, t.j. až 6,42 násobok priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov 
štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Takto vypočítaný plat sa 
zaokrúhľuje na celé EURO  (€) nahor.   

V súlade s týmto zákonom predkladám návrh, aby plat primátora mesta 
Michalovce bol odo dňa zloženia sľubu 4,9 násobok priemernej mesačnej mzdy 
v národnom hospodárstve zaokrúhlený na celé € nahor.  
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Zároveň predkladám návrh, aby v súlade so zákonom  boli ostatné nároky 
vyplývajúce z pracovného pomeru, t.j. dovolenka, stravovanie, cestovné náhrady,  
zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a platenie 
príspevku na poistenie v nezamestnanosti u primátora mesta a uvoľneného poslanca 
- zástupcu primátora posudzované ako zamestnancom v pracovnom pomere. 
 
R o z p r a v a :  
- v rámci rozpravy nikto z poslancov nevystúpil s inými návrhmi 
 

Keďže z rozpravy k tomuto bodu rokovania nevyplynuli žiadne návrhy - v danej 
časti rokovania MsZ predsedajúci zástupca primátora MUDr. Bančej rozpravu k tomuto 
bodu ukončil a následne predložil  návrh na uznesenie v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 
a) Plat primátora mesta v súlade s ustanoveniami zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení 
neskorších predpisov, vo výške 4,9 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR  
a vyhlásenej  vždy začiatkom bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok, 
zaokrúhlený  na celé € nahor, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. 16. 12. 2010. 
 
b) Nárok na dovolenku, stravovanie a cestové náhrady sa u primátora a uvoľneného 
poslanca – zástupcu primátora budú poskytovať ako zamestnancom podľa platnej 
kolektívnej zmluvy.  Zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové 
zabezpečenie, platenie príspevku v nezamestnanosti sa budú posudzovať ako 
zamestnancom v pracovnom pomere. 
 
Hlasovanie o  návrhu na uznesenie v predloženom znení: 
(hlasovanie č. 52) 
za: 25,  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Zástupca primátora konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Ďalej zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej predložil  návrh na schválenie platu 
hlavnej kontrolórky v tomto znení: 
Platové náležitosti hlavného kontrolóra sú riešené zákonom o obecnom zriadení  ako 
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 
štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu 
obyvateľov, ktorý je v našom meste 2,24. Ostatné nároky sú riešené priamo 
zákonom, nakoľko hlavný kontrolór je zamestnancom Mesta a uzatvára sa s ním 
pracovná zmluva. Z vyššie uvedeného predkladám návrh, aby plat hlavnej 
kontrolórky bol v súlade s § 18c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vo výške 2,24 násobku priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu SR a vyhlásenej  vždy začiatkom bežného roka za predchádzajúci kalendárny 
rok, zaokrúhlený  na celé € nahor s účinnosťou od 1.1.2011.  
 
R o z p r a v a   
k návrhu platu hlavnej kontrolórky: 
- v rámci rozpravy k tomuto bodu nikto nevystúpil 
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Zástupca primátora rozpravu k uvedenému bodu ukončil a následne predložil návrh  
na uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plat hlavnej kontrolórky v súlade s § 18c/ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 2,24 
násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR a vyhlásenej  vždy začiatkom 
bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený  na celé € nahor 
s účinnosťou od 1.1.2011.  
 
Hlasovanie o predloženom návrhu na uznesenie: 
(hlasovanie č. 53) 
za: 24,  proti: 0, hlasovania sa zdržal 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Následne predsedajúci MUDr. Bančej, zástupca primátora predložil návrh  
na schválenie  ďalšej časti uznesenia v znení:  
- Zabezpečiť vyplácanie schváleného platu primátora a hlavnej kontrolórky  
    v schválenej výške odo dňa zloženia predpísaného sľubu u primátora a od  
    1. 1. 2011 u hlavnej   kontrolórky. 
    T: v stanovených výplatných termínoch 
    Z: vedúca finančného odboru 
  
Keďže k tomuto návrhu na uznesenie nikto nemal pozmeňujúci návrh, zástupca primátora 
dal o predloženom návrhu na uznesenie hlasovať: 
(hlasovanie č. 54) 
za: 25  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Zástupca primátora konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Po schválení uvedeného uznesenia zástupca primátora MUDr. Benjamín 
Bančej  odovzdal vedenie ustanovujúceho  MsZ  primátorovi mesta. 
 
 
 
BOD č. 14: 
Návrh harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 
2011 
 
Primátor Viliam Zahorčák v súvislosti  s týmto bodom rokovania podotkol, že Návrh 
harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2011 poslanci obdržali 
v písomnej forme (predmetný návrh je  prílohou zápisnice). Zároveň k tomuto bodu 
otvoril rozpravu. 
 
R o z p r a v a :  
- nikto sa do rozpravy k tomuto bodu rokovania neprihlásil 
 
Keďže k návrhu harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ na uvedené obdobie  neboli 
predložené iné návrhy, primátor dal o predloženom návrhu harmonogramu zasadnutí MsR 
a MsZ hlasovať: 
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(hlasovanie č. 55) 
za: 25  proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2011 bol  
   schválený. 
 
 
 
BOD č. 15: 
Návrh na uznesenie: 
 

Po vyzvaní primátorom mesta predseda návrhovej komisie  Mgr. Martin Nebesník 
oboznámil prítomných s uzneseniami, ktoré boli prijaté na tomto ustanovujúcom 
zasadnutí MsZ.  

 
Po prečítaní uznesenia primátor poďakoval predsedovi návrhovej komisie. 

Zároveň konštatoval, že vzhľadom k tomu, že všetky uznesenia už boli schválené, 
hlasovať o nich už nedáva. 
 
- Schválené uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia MsZ, podpísané primátorom mesta  
  a overovateľmi, je doložené ako príloha k tejto zápisnici.  
 
 
 
16.  Z á v e r  
 
         Keďže program ustanovujúceho zasadnutia MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta 
Viliam Zahorčák prv než oficiálne ukončil rokovanie ustanovujúceho zasadnutia MsZ, 
poopravil  informáciu týkajúcu sa termínu predloženia  majetkových  priznaní, a to, že 
majetkové priznania sú poslanci povinní predložiť do 30 dní od zloženia poslaneckého 
sľubu nielen noví poslanci, ale aj novozvolení poslanci, t.z., že aj tí, ktorí boli poslancami 
v uplynulom volebnom období a vo funkcii poslancov pokračujú v tomto volebnom 
období. 
  
 Ďalej primátor mesta Viliam ZAHORČÁK  poďakoval všetkým prítomným  za 
účasť na tomto zasadnutí a zároveň všetkých pozval na recepciu, ktorá sa konala hneď po 
skončení tohto zasadnutia MsZ v priestoroch mestského  úradu. Týmto ustanovujúce 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach ukončil. 

 
 
 
 
 
 
Prednosta MsÚ:                                                                                Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                                                                          Viliam ZAHORČÁK 
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Overovatelia:  Rudolf KLEIN 
 
                        Ing. Ján PAĽOVČÍK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Anna Kudelásová 
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