MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 5. 2015

číslo: 56

K bodu: KRONIKA MESTA MICHALOVCE – ROČNÝ ZÁPIS ZA ROK 2011

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
Kroniku mesta Michalovce ‐ ročný zápis za rok 2011.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE
zo dňa: 12. 5. 2015

číslo: 57

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach

1. Berie na vedomie:
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

2. Odporúča :
MsZ Michalovce
2.1 schváliť uloženie trafostanice na dvoch stĺpoch na pozemku vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č.
6379 a presmerovanie vzdušného VN vedenia cez tento pozemok (so záberom
plochy cca 1,5 m2 pre osadenie trafostanice s príslušným ochranným pásmom
vrátane ochranného pásma vzdušného NN vedenia, ktoré zábery budú spresnené
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 uloženie inžinierskych sietí, v rámci plánovanej
stavby rodinného domu, ktorý má byť postavený na pozemku 1292/20, so
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
budúcim vlastníkom s tým, že umiestnenie trafostanice 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,
2.2 schváliť uloženie plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 3907/1
v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 5 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, 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 rodinného
domu na Ul. saleziánov , postaveného na pozemku p.č. 3900/2, s Ing. Radoslavom
Černegom, Štefánikova č. 1396/26, Michalovce, investorom a budúcim
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy musia byť zo strany investora stavby

uvedené na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile,
2.3 schváliť uloženie kanalizačnej na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 3069/3, p.č.
3066/319, 3066/287 a p.č. 3066/290 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 40 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
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci
plánovanej stavby „Samoobslužná autoumývareň ‐ Michalovce“, umiestnenej na
pozemkoch C‐KN p.č. 3066/203 a p.č. 3066/273 v k.ú. Michalovce, s Branislavom
Ondruškom, Ul. kostolná 15, 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.
2.4 schváliť uloženie kanalizačnej a vodovodnej prípojky na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok E‐KN p.č. 9437/1 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 16 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 „Rekonštrukcia rodinného domu“ na Ul. farskej 116/26, s Ing. Jozefom
Semešom, Malčice č. 87, 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.
2.5 ved.odboru hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: jún 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

