MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 48

K bodu: NÁVRH NA VSTUP MESTA MICHALOVCE DO AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
MESTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM, A.S.
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť návrh na vstup Mesta Michalovce do akciovej spoločnosti
Mestský parkovací systém, a.s. na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 49

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ MESTA MICHALOVCE SLUŽBY MESTA
MICHALOVCE S.R.O. MICHALOVCE A TV MISTRAL, S.R.O.
MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť informatívnu správu o činnosti a hospodárení obchodných
spoločností Mesta Michalovce Služby mesta Michalovce s.r.o., Michalovce a TV MISTRAL
s.r.o., Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: primátor mesta
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 50

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť rozpočtové opatrenie č. 3 na najbližšie rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
ved. FO
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 51

K bodu: NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK
2016

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť návrh na 1. zmenu
rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2016 na rokovanie MsZ Michalovce v mesiaci jún
2016.
Z: Ing. J. Oleár, riaditeľ TaZS
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 52

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, O SPÔSOBE
A VÝŠKE ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV predložiť na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste
Michalovce.
Z: Ing. Ján Jasovský, vedúci OSV
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 53

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O ROZSAHU POSKYTOVANIA INÝCH SLUŽIEB V SOCIÁLNEJ OBLASTI
MESTA A O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA TIETO SLUŽBY PRE
DÔCHODCOV A URČENÉ SKUPINY OBČANOV MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV predložiť na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu
poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto
služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce.
Z: Ing. Ján Jasovský, vedúci OSV
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 54

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach

I. Ukladá:
Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
plnenia majetkovoprávneho vysporiadania zmluvných strán.
1. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku, na
nároží Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa, C‐KN, p.č. 3036/117, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 293 m2, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐
104/2016, zo dňa 21.1.2016, spoločnosť ATLANTIC EXPORT – IMPORT, s.r.o., Ul.
Masarykova č. 60, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo
výške 11 720 €.
2. Schváliť odmietnutie ponúk na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na
Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C‐KN č. 2532 a pozemkov p.C‐KN č. 2532,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré
sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a predložené návrhy zmlúv spoločnosti
Dobrex, s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce a Ing. Jána Basandu, Ul. zajačia 18, Košice,
s tým, že súťaž zopakuje za schválených podmienok.
3. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku registra C‐KN, p.č. 1073,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 238 m2, a stavby „Pod kupolou“ na
Ul. M. Gorkého, súpisné číslo 2954, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby
obchodné priestory, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1073, spoločnosť MAXIM
Plus, spol. s r.o., Ul. Gorkého 1, Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu
cenu vo výške 160 430 €.
4. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov C‐KN,
p.č. 1098/2, druh pozemku zastavané plochy, výmera 36 m2, p.č. 1097/11, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 54 m2 a p.č. 1098/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 7
m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐

128/2016, zo dňa 29.3.2016, Alenu Vankovičovú, bytom Nám. osloboditeľov č. 13, 071 01
Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 3 104 €.
5. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN
p.č. 682/75 o výmere 21 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku
682/72 o výmere 144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Ing.
Vladimíra Čižmára, Ul. J. Hollého 59, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet
predaja kúpnu cenu spolu vo výške 606 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže,
6. Schváliť v garážovej lokalite na Ul. Timravy ‐ Chempik,:
 odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 1976/204, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 18 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),
 odpredaj podielu 118/8614 z pozemku registra C‐KN p.č. 1976/222, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 2094 m2, ktorý je evidovaný na LV 10172, v k.ú.
Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Mariána Barniaka, rod. Barniaka, bytom
Bieloruská 175/1, 071 01 Michalovce.
7. Schváliť spôsob prevodu pozemku registra C‐KN p.č. 2859/6, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 668 m2, k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, 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 SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, 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.
8. Schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 3732/6, druh pozemku
ostatné plochy, výmera 1298 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 36582972‐58/2016, zo dňa 18.4.2016, 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 SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, 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.
9. Schváliť spôsob prevodu:
 stavby súpisné číslo 1773, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby
pavilón služieb, na pozemku C‐KN, p.č. 1251/3,
 pozemku registra C‐KN p.č. 1251/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 496 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva č. 7391, k.ú.
Stráňany, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Mesta vo výške 10058/44766, 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,
 odovzdanie objektu a následné zavkladovanie 9 mesiacov po zaplatení kúpnej ceny,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne osobitne kúpnu cenu za odpredávaný
podiel stavby a osobitne za odpredávanú časť pozemkov,
 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,
 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 1 000 € na číslo účtu
4204223001/5600 v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade
tvorí súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 1 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude zámer využitia a
cena ponúknutá za predmet kúpy 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.
10. Schváliť spôsob prevodu nehnuteľností – pozemkov registra C‐KN, p.č. 1568/3, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 410 m2, p.č. 1568/176, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 845 m2, p.č. 1568/194, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 511 m2, p.č. 1568/195, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, výmera 66 m2, stavby súpisné číslo 1471, druh stavby budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, popis stavby materská škola, ktorá je postavená na pozemku C‐KN,
p.č. 1568/194, stavby bez súpisného čísla, druh stavby budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, popis stavby kotolňa, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č.
1568/195, k.ú. Stráňany,
vedených Okresným úradom, katastrálnym odborom,
Michalovce, na LV č. 5157, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
 účastník súťaže predloží podnikateľský zámer 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 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,
 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 10 000 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X 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 10 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
10 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a cena ponúknutá za predmet kúpy 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.
11. Schváliť zámenu nehnuteľností medzi Ing. Jozefom Kuročkom a Beátou Kuročkovou a
Mestom Michalovce, na základe ktorej si vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov takto:
 Ing. Jozef Kuročka, a Beáta Kuročková, Ul. hrnčiarska 30, 071 01 Michalovce,
zámenou prevedú na Mesto Michalovce v celosti pozemok registra E‐KN, p.č.

5818/1, druh pozemku orná pôda, výmera 260 m2, k.ú. Stráňany, ktorý je evidovaný
Okresným úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 7378
 Ing. Jozef Kuročka, Ul. hrnčiarska 30, 071 01 Michalovce, zámenou prevedie na
Mesto Michalovce v celosti pozemky registra C‐KN
 p.č. 1699/60, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 553 m2,
 p.č. 1699/61, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 5 m2,
 p.č. 1699/62, druh pozemku ostatné plochy, výmera 187 m2,
 p.č. 1699/63, druh pozemku ostatné plochy, výmera 17 m2,
v k.ú. Stráňany, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na liste vlastníctva
číslo 5696,
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 1 022 m2.
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na Ing. Jozefa Kuročku, Ul. hrnčiarska 30, 071
01 Michalovce novovytvorený pozemok C‐KN p.č. 1080/4, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 309 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č.
1080/2, k.ú. Michalovce, na základe určenia Geometrického plánu č. 35024780‐
124/2015, zo dňa 15.1.2016, t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 309 m2,
s finančným vyrovnaním vo výške 702,95 €, ktoré Ing. Jozef Kuročka a Beáta Kuročková
doplatia na účet Mesta pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva,
12. Schváliť podanie žiadosti ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov:
 pod miestnou komunikáciou na Ul. Fr. Kráľa v Michalovciach, ktorou sú zastavané
pozemky vedené na LV 6358 v k.ú. Michalovce, ako parcely C‐KN p.č. č. 5370/2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 65 m2, p.č. 5370/3, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 47 m2 a parcela E‐KN p.č. 1217/2, druh pozemku
Orná pôda, výmera 23 m2,
 zastavaných kanalizáciou v rámci výstavby nového Mestského cintorína na Bielej hore
v Michalovciach, ktorou sú zastavané pozemky vedené na LV 6204 v k.ú. Stráňany,
ako parcela E‐KN p.č. č. 9413, druh pozemku ostatné plochy, výmera 3606 m2.
13. Schváliť odkúpenie 12 ks modulov zástavkových prístreškov od NIKA PRESS, spol. s r.o.,
Ul. Ivana Krasku 21, Michalovce, za cenu 49 062 € bez DPH.
14. Schváliť zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok na Ul. športovej:
- pozemok E‐KN, p.č. 9552/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 86 m2,
 pozemky na Ul. J. Hollého
- pozemok C‐KN, p.č. 4645/102, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 77 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 4645/104, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 379 m2,
 pozemok na Ul. I. Krasku:
- pozemok C‐KN, p.č. 4471/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 218 m2,
 pozemok na Ul. Vrbovskej:
- pozemok E‐KN, p.č. 554/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
2 512 m2,
 stavba a pozemok na Ul. nad. Laborcom:
- stavba súpisné číslo 1773, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby

pavilón služieb, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1251/3
- pozemok C‐KN, p.č. 1251/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 496 m2.

II. Schváliť poverenie
primátora mesta podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond, ohľadom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov uvedených v bode 12 tohto uznesenia.

III. Schváliť splnomocnenie
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1,3,4,5,6,11
a 13.
T: jún 2016
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 55

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
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach:
2.1. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky registra C‐KN p.č. 1783/1 a p.č. 1783/10
(Ul. partizánska) evidovaných na LV 5157 v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 3 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s pani Janou Fedorkovou, Nad
Laborcom 1777/36, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej stavby 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.
2.2. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky, na pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C‐KN p.č. 1838/1
(Ul. remeselnícka), evidovanom na LV 5157, v k.ú. Michalovce (v celkových dĺžkach:
voda – cca 6,3 m, kanalizácia – cca 3,5 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007,
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí s pánom Slavkom Jakubčom, Staré nábrežie 3286/9, 071 01
Michalovce, v rámci plánovanej výstavby rodinných domov 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.
2.3. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej
a elektrickej NN prípojky, na pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra E‐KN p.č. 558/2,
evidovanom na LV 5807, v k.ú. Vrbovec (v celkových dĺžkach: voda – cca 3,8 m,
kanalizácia – cca 3,8 m, elektrická NN prípojka ‐ cca 3,8 m, ktoré budú spresnené
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia,
v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí s Mgr. Ľubomírom Dzurjom a pani Dankou
Dzurjovou, Vrbovská 6141/60, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej výstavby
rodinných domov 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 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, na
pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C‐KN p.č. 1838/1 (Ul. remeselnícka),
evidovanom na LV 5157 k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke: kanalizácia – cca 2 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s pánom Martinom Holubom,
Generála Petrova 12, 071 01 Michalovce, a s pani Janou Holubovou, Vinné 547, 072 31
Vinné, v rámci plánovanej výstavby rodinných domov 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. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky, na pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra E‐KN p.č. 9552/1 a parcely
registra E‐KN p.č. 9552/2 (Ul. športová), evidovaných na LV 6894 k.ú. Stráňany
(v celkových dĺžkach: prípojka vody v dĺžke – cca 2 m, prípojka kanalizácie v dĺžke – cca
70 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí so spoločnosťou TL clean
s.r.o., Vinné 394, 072 31 Vinné, v rámci plánovanej stavby 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.
2.6. schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky, na pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C‐KN p.č. 1838/1
(Ul. remeselnícka), evidovanom na LV 5157, v k.ú. Michalovce (v celkových dĺžkach:
voda – cca 6 m, kanalizácia – cca 3 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007,
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí s pánom Matúšom Dencim, Kpt. Nálepku 39, 071 01 Michalovce,
v rámci plánovanej výstavby rodinných domov 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.
2.7. Schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej,
plynovej
a elektrickej
prípojky,
na
pozemkoch
parcely
registra
C‐KN p.č. 5335/2 (Ul. priemyselná) evidovaných na LV 5157 v k.ú. Michalovce,
a pozemkoch parcely registra E‐KN p.č. 9511 ( Ul. stavbárov ) evidovaných na LV 6438
v k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkových dĺžkach:
vodovodná prípojka – cca 16 m, kanalizačná prípojka – cca 3,5 m, plynová prípojka – cca
5 m, elektrická prípojka cca – 11 m), ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007,
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, s pánom Ing. Jánom Mikulom, Partizánska 85, 071 01 Michalovce
a pánom Petrom Mikulom, Uhra 15, 071 01 Michalovce v rámci plánovanej stavby
„Michalovce – novostavba prevádzkovej budovy“ 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.
2.8. Schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia NN a VN vedení, a osadenia
novej blokovej trafostanice na pozemky
a) registra C‐KN
p.č. 816/1, p.č. 816/3, p.č. 618/8, p.č. 818, p.č. 814/1, p.č. 687,
evidované na LV 5157, k.ú. Stráňany,
b) registra E‐KN
p.č. 3354, evidované na LV 5157, k.ú. Stráňany,
c) registra E‐KN
p.č. 3351/2 a p.č. 3346/2, evidované na LV 6894, k.ú. Stráňany,
ktoré sú vo vlastníctve Mesta (dĺžka bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007,

s 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: „Michalovce, Ul. višňová – úprava TS14, VN a NN“,
zriaďovaných za účelom pripojenia novovybudovanej blokovej trafostanice TS14 na
pozemku C‐KN p.č. 816/1, k.ú. Stráňany, Ul. Vila‐Real so spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 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 dotknutých mestských komunikácií a chodníkov v celej
dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optického kábla alebo jeho častí).
2.9. Schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej,
plynovej
a elektrickej
NN
prípojky
na
pozemky
parcely
registra
E‐KN p.č. 9532/2, p.č. 2977, p.č. 2971/2, p.č. 2970/4, p.č. 2960, p.č. 2778, p.č. 2979
a p.č. 2978 evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktoré sú vo vlastníctve Mesta
(v celkových dĺžkach: vodovodná prípojka – cca 11,5 m, kanalizačná prípojka – cca 29 m,
plynová prípojka – cca 6,5 m, elektrická prípojka cca – 29 m, ktorých dĺžka bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s 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: „Prestavba
a nadstavba objektu skladov na polyfunkčný objekt“, zriaďovaných za účelom pripojenia
stavby realizovanej rekonštrukciou existujúceho objektu nachádzajúceho sa na
pozemku parcely registra C‐KN p.č. 1093, k.ú. Michalovce, s pani Alenou Vankovičovou,
Nám. osloboditeľov 13, 071 01 Michalovce, 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
dotknutých mestských komunikácií a chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
optického kábla alebo jeho častí).
2.10. Schváliť zriadenie vecného bremena, uloženia preložiek vodovodu a elektrických NN
rozvodov na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 9526, p.č. 2642 a p.č. 2643 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 38,20 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 „Zdravotnícke centrum – prístavba
a stavebné úpravy“, Ul. Obchodná Michalovce, umiestnenej na pozemkoch C‐KN p.č.
1192/25, p.č. 1192/26, p.č. 1192/28, p.č. 1192/29, p.č. 1192/30, p.č. 1192/32 a p.č.
1192/34 v k.ú. Michalovce, so spoločnosťou HM REAL INVEST, s.r.o., Nám. osloboditeľov
č. 1, Michalovce, 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 (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka preložiek vodovodu a elektrických NN rozvodov alebo ich častí).

3. U k l a d á
3.1. ved. odboru hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 56

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O PROCESE A PODMIENKACH PRI POVOĽOVANÍ UŽÍVANIA
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V MESTE MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá

vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Michalovce o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev
v meste Michalovce na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Ing. Anna Mrázová, vedúca OV,ŽPaMR
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 57

K bodu: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE
‐ NÁVRH NA OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 7
Mestská rada v Michalovciach
a)

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach schváliť obstaranie Zmien a doplnkov č. 7
Územného plánu mesta Michalovce.

b)

ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
predložiť návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta
Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 58

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru výstavby, ŽPaMR predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Michalovce o miestnom poplatku za rozvoj na rokovanie mestskej rady.
Z: Ing. Anna Mrázová, vedúca OV,ŽPaMR
T: 18. 10. 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

K bodu:

číslo: 59

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE O URČENÍ PRÍSPEVKU
OD ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA/ŽIAKA A DOSPELÝCH NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV
V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH, V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE, V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ,
V CENTRÁCH VOĽNÉHO ČASU PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH PRI
MATERSKÝCH ŠKOLÁCH A PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Michalovce o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na
čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských
kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
na zasadnutie MsZ.
Z: Ing. K. Poláková, vedúca OŠaŠp
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 60

K bodu: NÁVRH DODATKU Č. 13 ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY S PRÁVNOU
SUBJEKTIVITOU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
MICHALOVCE NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru školstva a športu predložiť návrh Dodatku č. 13 organizačnej štruktúry
základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2016/2017 na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Ing. Poláková, vedúca OŠaŠp
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 61

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV V MESTE
MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o používaní
pyrotechnických prostriedkov v meste Michalovce na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Z: JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 62

K bodu: NÁVRH DODATKU č. 1 K ŠTATÚTU MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mesta Michalovce na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: 21. 6. 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 63

K bodu: NÁVRH DODATKU č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA
MICHALOVCE O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV
A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH č. 171/2015
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
JUDr. Gabrielovi Doričovi, predložiť návrh Dodatku č. 1 VZN Mesta Michalovce č. 171/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na najbližšie
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: JUDr. Gabriel Dorič
zástupca prednostu MsÚ
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 64

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU 16. JARNÝCH TRHOV 2016
NÁVRH ROZPOČTU 47. ZEMPLÍNSKEHO JARMOKU 2016
Mestská rada v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a) Vyhodnotenie rozpočtu 16. Jarných trhov 2016
b) Návrh rozpočtu 47. Zemplínskeho jarmoku 2016
2. U k l a d á
predsedovi organizačného výboru predložiť vyhodnotenie rozpočtu 47. Zemplínskeho
jarmoku 2016 na rokovanie MsR.
Z: predseda org. výboru
T: október 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 65

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontroly na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 66

K bodu: NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY O SPOLUPRÁCI MEDZI MESTAMI
MICHALOVCE A LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi primátorovi mesta, predložiť návrh na uzatvorenie Dohody
o spolupráci medzi mestami Michalovce a Liptovský Mikuláš na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 67

K bodu: NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ, KOMISIÍ MsZ, REDAKČNEJ
RADY NOVÍN MICHALOVČAN A HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ MsR
A MsZ MICHALOVCE NA II. POLROK 2016
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
prednostovi Mestského úradu v Michalovciach predložiť návrh Plánu rokovaní MsR, MsZ,
komisií MsZ, Redakčnej rady novín Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ
Michalovce na II. polrok 2016 na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ
T: jún 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 7. 6. 2016

číslo: 68

K bodu: NÁVRH PROGRAMU X. ZASADNUTIA MsZ V MICHALOVCIACH, KTORÉ
SA USKUTOČNÍ 21. 6. 2016

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
program X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 21. 6.
2016 o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS Michalovce na I. poschodí.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

