ZÁPISNICA
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 18. 6. 2013 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS
v Michalovciach
________________________________________________________________

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.

1. O t v o r e n i e
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol XVI. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov
médií a ostatných prítomných.
Konštatoval, že na XVI. zasadnutí MsZ je prítomných 18 poslancov (stav na začiatku
rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň informoval, že sa zo
zasadnutia ospravedlnili: PhDr. Jana Cibereová, p. Rudolf Klein, MUDr. Prunyi, MUDr. Lipčák,
Bc. Stanislav Gaľa.
‐ V rámci organizačných záležitostí navrhol, aby obed bol po skončení zasadnutia MsZ.

PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XVI. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorú obdržali spolu s ostatnými písomnými
materiálmi na zasadnutie MsZ.
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
Keďže k tomuto programu rokovania MsZ neboli predložené iné návrhy, primátor
dal hlasovať o návrhu programu rokovania XVI. zasadnutia MsZ tak ako je uvedený v
písomnej pozvánke:
(hlasovanie č. 1)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0

‐

Primátor konštatoval, že návrh
bol schválený tak, ako bol predložený.

programu

rokovania

XVI.

zasadnutia

MsZ

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XIV. zasadnutia MsZ primátor určil
týchto poslancov:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. MUDr. František FARKAŠ
Ďalej informoval,
že zo zasadnutí
MsR, ktoré sa uskutočnili dňa
14. mája 2013 a 4. júna 2013, sú informátormi poslanci MUDr. Jozef Makohus a MUDr. Ján
Mihalečko. Poprosil menovaných poslancov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom.

BOD č. 2
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta Viliam Zahorčák odporučil mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej
komisii pracovali poslanci:
‐ Ing. Vladimír Braník
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ MUDr. Ján Paľovčík
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej komisie
v zmysle predloženého návrhu:
(hlasovanie č. 2)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že návrhová komisia, tak ako bola predložená, bola schválená, t.j.
v zložení: pán poslanec Braník, Kapitan a Paľovčík.

BOD č. 3
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za
obdobie: máj – jún 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
konštatoval, že v uvedenom období boli dve zasadnutia mestskej rady a mnohé z bodov,
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ktoré boli predmetom rokovania májovej a júnovej MsR, sú aj v programe tohto mestského
zastupiteľstva.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: máj –
jún 2013.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 3)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č .4
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na XV. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 23. 4. 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 4 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladal p. Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Predmetnú správu na rokovaní MsZ uviedol primátor mesta
Konštatoval, že poslanci obdržali na svoje interpelácie písomné odpovede, ktoré už boli
zverejnené v dvojtýždenníku Michalovčan a sú aj obsahom predloženého materiálu.
Rozprava:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XV. zasadnutí MsZ
v Michalovciach dňa 23. 4. 2013.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 4)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 5
Správa o výsledkoch kontroly
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 5 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Hlavná kontrolórka predmetnú správu na rokovaní MsZ uviedla nasledovne:
Vážený pán primátor, vážení poslanci MsZ, predkladám Vám správu o výsledkoch
ukončených kontrol. Od posledného mestského zastupiteľstva boli ukončené tri kontroly.
Boli prerokované a skontrolované kontrolovanými subjektmi a tak isto aj s vedením mesta.
Prvá kontrola sa končila záznamom. Jednalo sa o kontrolu použitia príspevku poskytnutého
Mestskému kultúrnemu stredisku z rozpočtu Mesta Michalovce. U tejto kontroly, keďže sa
končila záznamom neboli zistené žiadne nedostatky. Druhá previerka bola na kontrolu
použitia príspevku poskytnutého TaZS mesta Michalovce z rozpočtu Mesta Michalovce.
Obidva kontroly boli zamerané na použitie poskytnutého príspevku v členení podľa
programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu Mesta. V príspevkovej
organizácií v TaZS pri použití príspevku boli zistené nezrovnalosti a nedostatky, preto sa táto
správa končila prijatými opatreniami zo strany kontrolovaného subjektu na odstránenie
nedostatkov. Tretia kontrola bola zameraná na hospodárenia a nakladanie s majetkom
a inventarizáciu majetku v Zariadení pre seniorov. Zamerali sme sa na kontrolu inventarizácie
majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a tak isto evidencií a hospodáreniu
v rozpočtovej organizácií. Tiež sa kontrolovali prírastky, úbytky a škody na majetku. Táto
správa sa končila prijatými opatreniami zo strany kontrolovaného subjektu. O plnení
prijatých opatrení budem informovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Rozprava
Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 5)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
Návrh na zrušenie uznesení MsZ Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 6 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ
v rokoch 2010 a 2013 sa prijali uznesenia, ktoré nie je možné v tejto chvíli naplniť z viacerých
dôvodov. Uznesenia, ktoré boli prijaté s našim záujmom uchádzať sa o zdroje z Európskej
únie boli pozastavené. Boli vypísané nové výzvy a v súvislosti s tým je potrebné uznesenia,
ktoré sa nedajú splniť zrušiť a prijať uznesenia nové, čo budú ďalšie body nášho rokovania.
V súvislosti s uzneseniami, ktoré boli prijaté v roku 2013 ide o majetkové záležitosti, kde
došlo po presnom zameraní k určeniu plochy na odpredaj a bude potrebné pôvodné
uznesenie zrušiť a prijať nové, ktoré už bude hovoriť detailne o tom ako sa tieto
majetkovoprávne veci budú riešiť.
Rozprava
Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
ruší
k 18. 6. 2013 uznesenia Mestského zastupiteľstva Michalovce:
č. 491 zo dňa 24. 8. 2010
č. 492 zo dňa 24. 8. 2010
č. 457 zo dňa 6. 5. 2010
č. 247 bod 4 ods. d) zo dňa 26. 2. 2013
č. 247 bod 6 zo dňa 26. 2. 2013
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 6)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

5

BOD č. 7
Realizácia a spolufinancovanie projektu „Elektronizácia služieb mesta
Michalovce“ v rámci žiadosti o poskytnutie NFP v OP Informatizácia
spoločnosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 7 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! Mesto Michalovce pripravuje žiadosť
o NFP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti čím reaguje na výzvu
Elektronizácia služieb miest – „eMestá“. Táto výzva je opätovne vyhlásená, keďže prvá výzva
z roku 2010 bola hneď po vyhlásení zrušená. Je to jediná možnosť v tomto programovom
období získať finančné prostriedky na zavádzanie efektívnych elektronických služieb
samosprávy mesta. Súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok je aj uznesenie MsZ
v inom predpísanom formáte oproti predošlému uzneseniu. Na základe vybraných
deväťdesiatich troch elektronických služieb boli vypočítané oprávnené finančné prostriedky
vo výške 1 272 438,48 €, pričom spolufinancovanie mesta vo výške 5 % je 63 621,93 €.
Rozprava
Viliam Zahorčák, primátor mesta
konštatoval, že je tu príležitosť získať značné množstvo finančných prostriedkov na moderné
informačné technológie, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné. Už v roku 2010 sme
deklarovali záujem, máme príležitosť toto potvrdiť a o tieto zdroje sa uchádzať.
Ing. Jozef Bobík
Vážené kolegyne, kolegovia!
Mesto dlhodobo patrí k lídrom na Zemplíne v oblasti zavádzania a využívania informačných
technológii. Pred niekoľkými rokmi mesto tiež bolo na špici v zavádzaní nových inform.
technológii napr. hlasovacie zariadenie. Toto je oblasť, kde môžeme občanom mesta uľahčiť
vybavovanie na úrade a zamestnancom prácu, z toho dôvodu som za prihlásenie do súťaže.
V ďalšom požiadal RNDr. Machovú o podrobnejšie definovanie nákladov a zabezpečenie
financovania prevádzky a orientačne naznačiť o aký rozsah služieb pôjde pri úspešnosti tohto
projektu.
RNDr. Jana Machová, vedúca informatizácie a grantov
Reagovala na dotaz Ing. Bobíka. Finančné prostriedky sú určené hlavne na vykonanie
elektronických služieb pre občanov mesta, podnikateľské subjekty a úrady na tzv. front
office, ale súčasne chceme tieto finančné prostriedky čerpať a do rozpočtu zahrnúť aj middle
office a back office (back office je časť informačného systému MsÚ určeného na to, aby celý
úrad fungoval). Mesto má v rámci súčasného informačného systému iba časť odborov, ktoré
pracujú v tomto informačnom systéme. Okrem týchto softvérových záležitosti súčasťou
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rozpočtu budú hardvérové produkty čiže výkonné servery a stanice pre geograficky
informačný systém pre jednotlivých pracovníkov.
Udržateľnosť na 5 rokov je veľmi dôležitá, aby sa príslušné elektronické služby nastavili podľa
aktuálnych požiadaviek a budú sa sledovať 5 rokov, kým to nebude bezproblémové
a bezporuchové. Je to 93 služieb, ktoré sa najčastejšie v meste Michalovce používajú ako
napr. daňové podania kde je až 9 000 podaní ročne, služby v život. prostredí a iných odborov.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
realizáciu a zabezpečenie spolufinancovania projektu Elektronizácia služieb mesta
Michalovce vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
stanovených mestom Michalovce, t.j. vo výške 63 621,93 EUR s DPH z vlastných zdrojov
rozpočtu mesta.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 7)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č.8
Zabezpečenie financovania prevádzky riešenia v rámci projektu
„Elektronizácie služieb mesta Michalovce“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 8 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG.
Viliam Zahorčák, primátor mesta v úvode informoval prítomných, že je to pokračovanie
predchádzajúceho bodu a podmienka, aby sa mesto mohlo uchádzať o NFP. O tomto bode
informovala RNDr. Machová už pri predchádzajúcom bode.
Rozprava
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zabezpečenie financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu „Elektronizácia
služieb mesta Michalovce“ vo výške 79 640,65 EUR s DPH ročne počas piatich rokov od
ukončenia projektu. Finančné prostriedky budú účelovo viazané na udržateľnosť prevádzky
elektronických služieb a všetkých softvérových a hardvérových súčastí riešenia.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 8)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
Predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Centrum pre zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 9 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov
Mesto Michalovce už viackrát podávalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
dostavbu kompostárne a vybavenie haly zberného dvora na Lastomírskej ulici. Tieto žiadosti
boli neúspešné najmä z dôvodu nesprávneho hodnotenia projektu v časti prílohy
„Posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA“. Mesto malo stavebné povolenie podľa
legislatívy, kde túto EIA nepotrebovalo. Napriek doloženým vysvetleniam zo strany mesta
boli žiadosti vyhodnotené ako neúplné. Medzitým sa legislatíva zmenila a súčasne mesto má
schválený projektový zámer v oblasti životného prostredia, popri schválenej Lokálnej
stratégií komplexného prístupu. Práve bola vyhlásená výzva v rámci tejto stratégie, čiže
môžu sa uchádzať len mestá, ktoré túto lokálnu stratégiu majú schválenú a majú schválený
projektový zámer v oblasti životného prostredia. Táto výzva umožňuje opäť sa uchádzať
o dostavbu kompostárne projektom pod názvom „Centrum pre zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v Michalovciach“. Obsahom projektu je dostavanie haly, manipulácie
na zbernom dvore na Lastomírskej ulici, výstavba manipulačných plôch a prístupových
komunikácií, nákup technologických zariadení pre aeróbne spracovanie odpadu, zariadenia
pre zber a nakladanie s BRKO a kompostom. Uznesenie, ktoré je súčasťou žiadosti má
predpísanú formu. Na záver poprosila v znení uznesení doplniť slovo „projektu“ pred slovom
spolufinancovania v bode č.5 „ – spôsob spolufinancovania projektu: vlastné zdroje“.
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Rozprava
Ing. Vladimír Braník
Prvá žiadosť bola zamietnutá z toho dôvodu, že chýbalo posudzovanie na životné prostredie
EIA. Má teraz mesto EIA spracovanú?
RNDr. Jana Machová, ved. IaG reagovala na dotaz pána poslanca Ing. Vladimíra Braníka.
Mesto má potvrdenie z Ministerstva životného prostredia, že EIA nepotrebujeme, keďže
tento projekt je z roku 1995 a spracovaným množstvom do 5 000 tón, čo v našom prípade je
1 850 ton, nie je potrebná EIA.
MUDr. František Zitrický
„Myslím si, že tu asi nie je nikto, kto by nepodporil daný projekt. Napriek tomu môže
výrazným spôsobom oslabiť životné prostredie nášho mesta a blízke okolie, kde neraz sme
svedkami divokých skládok. Môže to byť aj príležitosť na príjem do mestskej pokladne, ak by
sa humus z kompostárne predával občanom, čo by určite privítali. V neposlednom rade sa
vytvoria aj nové pracovné miesta. Som za podanie žiadosti a verím, že projekt bude
úspešný“.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Veríme, že s týmto projektom bude mesto úspešné.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt:
‐ názov projektu: Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
v Michalovciach
‐ výška celkových výdavkov na projekt: 2 108 214,57 EUR
‐ výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 2 108 214,57 EUR
‐ výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov: 105 410,73 EUR
‐ spôsob spolufinancovania projektu: vlastné zdroje
‐ kód príslušnej výzvy v rámci, ktorej bude ŽoNFP predložená: OPŽP‐PO4‐13‐2‐LSKxP.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 9)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
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‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 10
Návrh zmeny VZN MSZ č. 146/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Michalovce na rok 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 10 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru ŠKaŠp
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! Predkladaný návrh zmeny VZN
mestského zastupiteľstva č.146/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a škol. zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2013. Návrh je
predkladaný z dôvodu poskytnutia účelovej štátnej dotácie na 5 % zvýšenie platov
zamestnancov školstva v originálnych kompetenciách, ktoré sú poskytované z výnosu dane
z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štát. rozpočtu podľa osobitných predpisov.
Vzhľadom na situáciu v školstve v závere roka 2012 ohľadom vyjednávania zvýšenia platov
pedagogických a nepedagogických zamestnancov na rok 2013 a následné schválenie
legislatívnych predpisov bol v rozpočte mesta schválený objem finančných prostriedkov na
mzdy a odvody pre školy a školské zariadenia s 5 % zvýšením platov zamestnancov
z vlastných zdrojov mesta. Po rokovaniach Ministerstva školstva , Vlády SR a odborového
zväzu školstva začiatkom roka 2013 Vláda SR prijala uznesenie č. 52/2013, kde sa zaviazala
poskytnúť obciam a VÚC účelovú štátnu dotáciu 5 % na zvýšenie platov. Štátna dotácia sa
musí zúčtovať osobitne v účtovníctve podľa zákona o účtovníctve. Pre mesto vyplýva úprava
uvedená v prílohe č.1, ide o objem fin. prostriedkov, ktorý bol vypočítaný na jedného žiaka.
Upravuje sa objem finančných prostriedkov poskytnutých z vlastných zdrojov plus účelová
dotácia štátu. Rozpočet pre rok 2013 ostáva nezmenený.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Už na konci roka 2012 mesto dalo na 5 % navýšenie platov v školstve finančné prostriedky
z vlastných zdrojov. Teraz keď mesto dostalo účelovú dotáciu, znižuje sa príspevok mesta ale
dopĺňa sa o dotáciu vlády. Pre školy to nie je žiadna zmena, mení sa len výška príspevku
mesta.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. r u š í
prílohu č. 1 VZN MsZ č. 146/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a
žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2013.
2. s c h v a ľ u j e
prílohu č. 1/1 VZN MsZ č. 146/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2013.
Prezentácia: 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 10)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 11
Návrh dodatku č. 9 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej
umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2013/2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 11 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru ŠKaŠp
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru ŠKaŠp
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! Predkladaný materiál Návrh dodatku
č.9 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej školy
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok
2013/2014 vyplýva z počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ a následné prehodnotenie
celkového počtu žiakov pre školský rok 2013/2014 vzhľadom na platnosť zákonov v oblasti
výchovy a vzdelávania. V zmysle týchto zákonov riaditelia požiadali o zmenu organizačnej
štruktúry. V dôvodovej správe je po jednotlivých školách zdokumentovanie k akej úprave na
jednotlivých školách dochádza. Vzhľadom na to, že v novom školskom roku dochádza
k zníženiu počtu žiakov na jednotlivých školách okrem VIII. ZŠ P. Horova, riaditelia upravili
organ. štruktúru a úväzky. U MŠ bez práv. subjektivity nedochádza k zmene. Podrobný
prehľad je v predkladanej správe.
Rozprava
Mgr. Martin Nebesník
Návrhom dodatku č. 9 sa zaoberala komisia školstva na svojom zasadnutí. Stotožňuje sa
s obsahom uvedeného materiálu a odporúča ho na schválenie.
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Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
dodatok č. 9 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej
školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok
2013/2014
Škola
ZŠ ped./ neped.
ŠKD
ŠJ
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4 31,2/8,4
5
6
ZŠ Ul. Švermu 6
39,7 /10,1
6
9
ZŠ Ul. moskovská 1
25/9
2
5,5
ZŠ Ul. Komenského 1
21,5 /7
3
5
ZŠ Ul. školská 2
24,6/8,5
3
5
ZŠ Ul. okružná 17
54,39/10
11
11
ZŠ Ul. krymská 5
26,7/8
4
5
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16 42,6/9,3
9
7
ZUŠ Ul. Štefánikova 20
37,5/5
‐
‐
MŠ Ul. Vajanského 5 (špec.trieda) 10/4,1
‐
3,7
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 11)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 12
Informatívna správa o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2012
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 12 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru výstavby.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že rok 2012 bol prvým rokom kedy v Michalovciach túto službu
zabezpečoval nový dopravca D.Z.S. – M.K. Trans s.r.o. (privítal na zasadnutí konateľa tejto
spoločnosti Mgr. Mikuláša Košča).
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru výstavby
Predložila informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2012. V roku 2012
malo mesto nového dopravcu, ktorý vyšiel ako víťaz zo súťaže v roku 2011. Dopravca v roku
2013 predložil mestu za rok 2012 celkové náklady, za ktoré bola doprava v meste
zabezpečovaná a to vo výške 445 814 €, čo činí o 20 885 € menej ako u dopravcu za rok
12

2011. Keďže vzájomnému vyrovnaniu služieb vo verejnom záujme predchádza v zmysle
zákona vzájomné odsúhlasenie straty resp. úhrada za služby vo verejnom záujme, mesto
vykonalo u dopravcu kontrolu za rok 2012. Sedemčlenná kontrolná skupina kontrolovala
účtovný rozvrh, hlavnú knihu, hospodárske výsledky stredísk, zoznam vozidiel
zabezpečujúcich MAD, náklady na pneumatiky, pohyby na analyt. účtoch 511, 512, 521, 523,
524, ďalej výstup majetku týkajúci sa MAD dokumentujúci stav, obstarávaciu cenu,
zostatkovú cenu, oprávky, odpisový plán, došlé faktúry za opravy vozidiel MAD, fond
pracovného času, mzdovú rekapituláciu od januára do decembra 2012, príjmy z činnosti
a prehľad využívania liniek a spojov. Kontrolou ekonomicky oprávnených nákladov neboli
zistené závažné nedostatky, ktoré by viedli porušeniu zmluvy zo strany dopravcu. Zistenia
kontrolnej skupiny poukazujú na zaúčtovanie ekonomicky neoprávnených nákladov a to
výške 2 662,04 €. Na základe týchto zistení nebude požadovaná fin. suma dopravcovi
uhradená v celkovej výške 114 324,97 €, ale poníži sa o 2 662,04 €. Celková úhrada doplatku
bude 111 662,93 €.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Vážený pán primátor, vážení kolegovia!
Správa je dostatočne obsiahla vrátane tabuľkovej časti. V tabuľke sa konštatuje, že za služby
spojené s prevádzkou máme zaplatiť o 23 833 € viac ako v predchádzajúcom roku. Dopravca
hospodáril lepšie náklady vykázal o 20 885 € nižšie ako v predchádzajúcom roku. V správe sa
konštatuje, že máme doplatiť doplatok 111 662,93 €, ale v ďalšej správe – rozpočtové
opatrenie č. 3 sa uvádza : cestná doprava navýšenie o 61 tis. EUR. Požiadal o vysvetlenie.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
V roku 2012 boli prepravcovi uhradené preddavky zo strany mesta vo výške 270 tis. EUR.
Rozpočet mesta pre rok 2013 ale uvažoval o celkových nákladoch pre rok 2013 vo výške
320 tis. EUR, ale preddavky pre prepravcu sa nezmenili v roku 2013 ostali vo výške 270 tis.
EUR. Keď do tohto zarátame doplatok vo výške 111 662 EUR, tak presahuje rozpočet mesta
o 60 tis. EUR. Preddavky vo výške 270 tis. EUR plus 111 662 EUR nám dohromady dáva
380 tis. EUR čo má vplyv na zmenu rozpočtu mesta vo výške 60 tis. EUR.
Ing. Jozef Bobík – faktická poznámka
Keďže dopravca má zmluvu do 31. 12. 2013 ako bude poskytovaná služba vo verejnom
záujme po 1. 1. 2014 ?
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru výstavby
Mesto bude pokračovať súťažou a to priamym zadaním.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2012
2. U k l a d á
a) Ing. Anne Mrázovej, vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR uhradiť dopravcovi doplatok.
T: ihneď
Z: Ing. Mrázová
b) Ing. Oľge Bereznaninovej, vedúcej finančného odboru upraviť rozpočet Mesta pre MHD
po vzájomnom odsúhlasení ekonomicky oprávnených nákladov, pri najbližšej zmene
rozpočtu.
T : v texte
Z: Ing. Bereznaninová
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 12)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
Program rozvoja mesta na roky 2011 – 2014
‐ Vyhodnotenie bodov programu za roky 2011 ‐ 2012
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 13 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že volebné obdobie sa dostalo do polovice a tak ako je zvykom,
predkladáme hodnotenie čo sa za uplynulé obdobie podarilo splniť. Určité zhodnotenie
prebehlo už na verejných zhromaždeniach s občanmi mesta v jednotlivých volebných
obvodoch. Tak isto občasnom aj prostredníctvom televízie Mistral a MsZ predkladáme
správu o tom ako sa darí mestu realizovať Program rozvoja mesta. Materiál je obšírny, okrem
samotného programu je aj uvedené čo všetko sa podarilo zrealizovať, čo sa nepodarilo.
Určite sú oblasti, ktoré pre mesto ostávajú výzvou, tu sa spoliehame na nové programovacie
obdobie vďaka, ktorému sa nám podarí získať externé finančné zdroje na riešenie niektorých
problémov, ktoré v meste sú. Niektoré body programu sú naplnené a veríme, že ekonomická
situácia nám umožní aby sme podstatnú časť toho, čo sme si predsavzali mohli aj zrealizovať.
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Ing. Jozef Bobík
S pánom poslancom MUDr. Zitrickým sme poslancami za IV. volebný obvod. Na strane 21 sa
konštatuje, že mesto zabezpečilo na základe uznesenia vlády SR č. 489 prístupnosť pozemkov
SPF v lokalite Hrádok, v ktorej po majetko‐právnom vysporiadaní má zámer vybudovať
mestský park so všestranným využitím pre voľno časové aktivity občanov mesta. To
podporujeme a vítame, ale ako si máme vysvetliť , že mesto zabezpečilo „prístupnosť
pozemkov“?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Značná časť pozemkov je momentálne v správe SPF, využili sme rokovanie Vlády SR
v Michalovciach, kde sme to požadovali a premietlo sa to aj do uznesenia Vlády SR, aby bolo
mestu Michalovce umožnené sa k týmto pozemkom dostať.
Informáciu doplnil Ing. Jozef Doležal, ved. odboru hospodárenia s majetkom. MsÚ – odbor
hospodárenia s majetkom započal rokovania s miestnou pobočkou SPF a pripravujeme
podklady tak, ako sme usmerňovaný, v objeme a kvalite pre naplnenie tohto uznesenia.
MUDr. František Zitrický
V časti D. Zdravotná starostlivosť mesta – upozornil na riziká, ktoré mesto môžu prekvapiť
v budúcnosti. Vo všeobecnosti je známe že, v primárnej starostlivosti sú lekári
v dôchodkovom veku alebo tesne pred dôchodkom. Skôr či neskôr bude mesto
konfrontované, aby zabezpečilo primárnu starostlivosť v potrebnom rozsahu. Mesto by
mohlo dať vklad, aby lekárom umožnilo bývanie, dávam tento problém do pozornosti aj
členom zdravot. komisie v rámci VÚC, lebo tento problém môže byť ťažko zvládnuteľný.
Samozrejme, že je to úloha aj fakúlt. Nesmieme prestať intenzívne myslieť na nedokončený
pavilón v nemocnici, od čoho závisí ďalší rozvoj v starostlivosti o občanov. Úloha je stále
tlačiť na naše obyvateľstvo vychovávať hlavne mládež k zdravému spôsobu života,
podporovať športové aktivity, bežecké trasy, cyklistické trasy, aby sme dosiahli lepšie
výsledky pri srdcovo‐cievnych ochoreniach, zhubných ochoreniach. Nepriaznivý vývoj je
v narkománii, vo fajčení hlavne u dievčat. Školy na tom pracujú, ale ten tlak musí byť trvalý
a veľký a aj my máme stále nejaké rezervy.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tak ako Ste povedali pán poslanec, ten tlak na mládež je, snažíme sa aj pozitívne motivovať
mladých ľudí rôznymi súťažami, ktoré organizujeme aby nesedeli pri počítačoch, lebo zdravý
životný štýl preferujeme, ale tu zohráva hlavnú úlohu rodina. Čo sa týka ohrozenia mládeže
návykovými látkami, aj v tomto smere sa deje prevencia. Okrem toho aj vzdelávacími
reláciami v našej televízií Mistrál, využívame naše možnosti a prostriedky, ktoré máme. Stále
je však otázne, či je to dostatočné. Mesto je priestorovo aj ináč limitované, hlavnú rolu musí
zohrať rodina. K problému primárnej starostlivosti v meste, aby tu boli mladí lekári si myslím
že sú na to iné inštitúciu. Budeme len radi, keď sa to bude kvalitatívne zlepšovať bez ohľadu
na to akej vekovej kategórie. Mesto je ochotné k tomu prispieť a aj vo VZN čo sa týka
prenájmu bytov sa zohľadňuje aj to, že v prípade takýchto potrieb, kde sa jedna
o zabezpečenie zdravot. starostlivosti môžeme použiť výnimku. Mladých lekárov je dosť, či sa
uplatňujú dnes v Michalovciach je ťažko posúdiť, je to otázka na niekoho iného. Jednotlivé
oblasti v zdravotníctve sú dostatočne zastúpené. Mesto vychádza v ústrety a poskytuje
lekárom za výhodných podmienok priestory mesta. Čo sa týka Nemocnice s poliklinikou, boli
by sme veľmi radi, keby sa aj tam situácia veľmi rýchle zmenila a zlepšila s dynamickejším
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začatím dostavby monobloku. Niektoré veci sú na spadnutie, pripravuje sa spustenie
lineárneho urýchľovača na onkologickom oddelení cca o dva týždne. Boli tam uvedené aj
ďalšie nové prístroje. Aj tu sa situácia mení k lepšiemu, ale nie je to jednoduchá záležitosť ani
z hľadiska ekonomického ani z hľadiska časového. Chcem veriť, že nie je ďaleko doba, kedy
budeme môcť konštatovať niečo iné.
MUDr. Benjamín Bančej – faktická poznámka
Mesto garantovalo, že v oblasti prvého kontaktu priestor na Poliklinike bude priestorom, aby
sa tu realizovali všetky zdravotnícke služby v regulovanom finančnom režime čo sa týka
prenájmov. Nájom nie je komerčný, ale regulovaný. Príprava lekárov prvého kontaktu na
určitú dobu bola mimo záujmu ministerstva zdravotníctva a legislatívcov tak, aby priebežne
prichádzalo k tomu, že sa pripravujú na túto oblasť lekári po skončení lekárskej fakulty. Je tu
určitý výpadok. Dnes začína obnovovanie terminológie, že praktický lekár prvého kontaktu je
veľmi dôležitou súčasťou všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Začína sa tomu venovať
pozornosť, ale je potrebná aj príprava lekára, ktorý po skončení fakulty nemôže pracovať
ako lekár prvého kontaktu, je určité obdobie potrebné na prípravu.
MUDr. František Zitrický – faktická poznámka
Problémom je postgraduálna príprava. Lekár po skočení fakulty nemôže samostatne
pracovať. A tu narážame na problém, lebo nemocnica s veľkou nevôľou prijíma týchto
lekárov lebo vie, že sa pripravujú na samostatnú činnosť. Nie sú na to peniaze, ale toto je
záležitosť našej legislatívy.
MUDr. František Farkaš – faktická poznámka
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
Na poslednej krajskej zdravotnej komisií zaznela informácia zástupcov Svetu zdravia, že sú
pripravené dve varianty riešenia dostavby monobloku, alebo výstavba úplne nového
pavilónu a že konečné rozhodnutie má padnúť vo veľmi blízkej dobe. Chcem informovať, že
došlo k zmene vo vedení Svetu zdravia, kde je nový generálny riaditeľ a práve včera sa udiala
zmena aj vo vedení našej nemocnice. Ostáva nám dúfať, že tieto zmeny prispejú k akcelerácií
definitívneho rozhodnutia a prispejú aj k urýchleniu definitívneho doriešenia dostavby
nového pavilónu.
MUDr. Jozef Makohus – faktická poznámka
Nadviažem na kolegu MUDr. Farkaša. Zdravotná komisia Košického samosprávneho kraja sa
opakovane zaoberala výchovou a hlavne budúceho nedostatku lekárov prvého kontaktu, ale
týka sa to aj lekárov špecialistov. Za týmto účelom prizvala vedenie Lekárskej fakulty Košickej
univerzity, odkiaľ sa očakáva, že by mali vychádzať lekári, ktorí by mali zostať pracovať
v tomto kraji a v našom meste. Košický samosprávny kraj nemá tie kompetencie, aby riadil
výchovu týchto lekárov. Nie je doriešená finančná situácia ani otázka výchovy lekárov. Boli
prijaté určité memoranda (aj listy) upozorňujúce Ministerstvo zdravotníctva SR a Slovenskú
zdravotnícku univerzitu, ktorí sú v podstate zodpovední za výchovu týchto lekárov. Verím, že
dopadli na úrodnú pôdu a že sa touto otázkou zaoberajú viacej ako v minulosti a nájdu
riešenie, aby lekári ktorí budú postupne odchádzať do dôchodku boli adekvátne nahradení
kvalitnými odborníkmi.
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Ing. Jozef Sokologorský
Vážené kolegyne, kolegovia!
Chcel by som upriamiť pozornosť na prvý volebný obvod, kde sme si stanovili 16 cieľov, resp.
úloh, ktoré sú podstatné pre občanov žijúcich v tomto volebnom obvode. Osobitne by som
chcel požiadať kompetentných mesta čo sa týka bodov 2, 4, 5 a 6. Týkajú sa rôznych lokalít
v rámci prvého volebného obvodu, či už ide o ulice Profesora Hlaváča respektíve o
rekonštrukciu Kuzmányho ul. a Makrušovej, priľahlé priestory Nám. Osloboditeľov, kde je
stále ten istý problém týkajúci sa bodov 2,4,5 a 6 – riešenie priľahlých priestorov. Veľa
z bodov je už vyriešených a sme ešte len v polovici volebného obdobia, ale čo sa týka
uvedených bodov, vieme že nie všetky pozemky sú vo vlastníctve mestá. Či už sú vo
vlastníctva Slovenského pozemkového fondu alebo súkromnom vlastníctve, chcel by som
požiadať kompetentných mesta, aby zintenzívnili spoluprácu, ktorá by viedla k tomu, aby sa
časom a komplexne riešili jednotlivé časti I. volebného obvodu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta reagoval na dotazy p. poslanca Sokologorského. Pokiaľ by
vedenia mesta nemalo vieru, že problém uvedených časti I. volebného obvodu sa podarí
vyriešiť, tak by sa do programového rozvoja mesta nedávali, ale tak ako Ste povedali, je tam
celý rad problémov, s ktorými zápasíme. Rokovania prebiehajú niekde intenzívnejšie,
niekde menej intenzívne. Závisí to aj od partnerov, lebo nie sme tí, ktorí určujú podmienky
rokovania. Tieto procesy prebiehajú a chcem veriť tomu, že nakoniec sa nám podarí
dohodnúť.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážené kolegyne, kolegovia, veľmi pozitívne hodnotím, že mestské zastupiteľstvo
prerokováva tento materiál za roky 2011 – 2012. Prakticky sme v polovičke volebného
obdobia a tento materiál, veľmi stručne a zrozumiteľne dáva prehľad o tom, čo bolo
stanovené a čo sa za polovicu volebného obdobia urobilo. Osobne by som sa chcel zmieniť
o treťom volebnom obvode, za Sídlisko Juh. Myslím si, že tie úlohy ktoré sú tu stanovené, nie
je ich veľa, ale keď si predstavíme, že v jednom bode je celá rekonštrukcia Sídliska Juh,
terénne úpravy, chodníky, cesty, medziblokové priestory, myslím si že je to veľké dielo, ktoré
je čiastočne urobené a niečo je ešte pred nami. Osobne si myslím, že bolo veľmi správne
rozhodnutie, že sa pokračovalo v rekonštrukcií medziblokových priestorov od DEMOSU po
Ul. Štefánikovu, čo bolo zo strany občanov hodnotené veľmi pozitívne. Je potešujúce, že sa
našiel spôsob odvodnenia pred blokom H2. Bol to dlhotrvajúci problém, ktorý sa nedarilo
riešiť. Ostáva tu ešte jeden problém neodtekanie zrážkovej vody na Ul. Fraňa Kráľa. Myslím
si, že v priebehu volebného obdobia mesto vyrieši aj tento problém aj napriek tomu, že
mnohé podnikateľské subjekty si zriaďujú svoje podnikateľské zámery bytových domov
a neriešia otázku parkovania v priestoroch, teda na pozemkoch, ktoré samy vlastnia. Osobne
tento materiál hodnotím veľmi pozitívne.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sídliska, ktoré sme riešili napr. Východ, ktorý je už takmer dokončený, ostalo len upraviť len
niekoľko terénnych úprav a ihriská. Začalo sa s rekonštrukciou Sídliska Juh. Som rád, že
hodnotíte pozitívne to, ako boli nastavené jednotlivé etapy. Stále je to diskutabilné, každý by
chcel, aby sa na prvom miesto začalo riešiť priestranstvo, ktoré je v jeho blízkosti, ale chcem
veriť, že občania to chápu a veria tomu, že príde na každého. Vieme o probléme a stave aký
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je na Ul. Fraňa Kráľa. Riešenie nie je jednoduché, ale verím že do konca volebného obdobia
sa nám ho podarí zrealizovať.
Mgr. Martin Nebesník
Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo!
V programe rozvoja mesta v bode F. Mladá generácia – budúcnosť mesta má zvlášť zaujala
problematika rekonštrukcie školských objektov. V tomto bode by som rád vyjadril svoj názor,
akú výraznú pozornosť venuje mesto materiálnemu zabezpečeniu školských objektov. Za
dôležité považujem, že v roku 2012 bola započatá rekonštrukcia a modernizácia II. ZŠ na
Švermovej ulici. Pričom bol použitý nenávratný finančný príspevok vo výške 1 417 667 €. Za
dôležité považujem, že bola ukončená rekonštrukcia a modernizácia I. ZŠ na T.J. Moussona,
na ktorú mesto tiež získalo NFP z fondov EÚ vo výške 1 155 291 €. Za dôležité považuje aj to,
že mestu sa podarilo z Ministerstva školstva SR získať 180 000 € na výmenu otvorových
konštrukcií (okná a dvere) na VII.ZŠ. Z prostriedkov Ministerstva školstva SR boli vymenené
časti okien a dverí na IV. ZŠ vo výške 95 000 €, na VII. ZŠ na Ul. krymskej vo výške 80 000,‐ €.
V roku 2013 prebehne rekonštrukcia 6 materských škôl vo výške 426 tis. EUR. Veľmi
pozitívne hodnotím takýto proces a dúfam, že v ňom bude naše mesto pokračovať aj naďalej.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto má ambície pokračovať v týchto aktivitách. Je potrebné dokončiť rekonštrukciu
na IV. ZŠ a okrem spomínaných 6 MŠ, kde prebehne rekonštrukcia v blízkom čase,
momentálne je výber dodávateľa na tieto práce, prebieha rekonštrukcia aj na MŠ Fr. Kráľa
a iné opravy a tak isto aj na VIII. ZŠ. Ostáva nie veľa objektov ‐ škôl, ktoré sú vo vlastníctve
mesta a je potrebné ich opraviť. Všetko sa asi nestihne, ale určite budeme chcieť zrealizovať
čo najviac.
MUDr. Anton Rudáš – faktická poznámka
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, mojou srdcovou záležitosťou je už
tradične životné prostredie. V rámci Grantového programu Pohoda za mestom 2011, získalo
Mesto Michalovce od Nadácie Ekopoli dotáciu 5 200 € na realizáciu projektu „Baňa“ – miesto
oddychu. Mesto podporilo tento projekt finančne čiastkou 4000 €. V rámci projektu boli
osadené nové lavičky, odpadkové koše, hojdačky a outdoorové prvky na cvičenie a relaxáciu
obyvateľstva. Do projektu bola aktívne zapojená mestská organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v Michalovciach, ktorej členovia formou brigád počas leta 2011 osadili
betónové profily na spevnenie brehov tejto vodnej nádrže. V samotnej rybárskej verejnosti
i u obyvateľov mesta bývajúcich v blízkosti tejto lokality bol tento projekt hodnotený kladne,
ale v priebehu minulého roka sa bohužiaľ našla skupina vandalov, ktorí značne poškodili tieto
prvky na relaxáciu i samotné smetné koše a mnohé z nich skončilo pod hladinou vodnej
nádrže Baňa.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sme si vedomí toho, že nie všetci občania vítajú všetky pozitívne vecí, ktoré sa udejú
v meste. Je to nepochopiteľné, ale je to tak. V tejto chvíli je treba povedať, že TaZS investujú
pomerne veľa peňazí práve do takých opráv a niektoré veci musíme riešiť dodávateľský. Je to
škoda, pretože tieto peniaze by sme zaiste vedeli efektívnejšie využiť, no žiaľ musíme takmer
každý týždeň meniť latky na plote, detského dopravného ihriska, nové smetné nádoby, no
žiaľ existuje tu skupina vandalov, ktorá má takúto záľubu. Aj napriek veľkému úsiliu MsP sa
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nám nedarí tento nezdraví jav vykoreniť. Musíme s tým bojovať a verím, že uvedomenie sa
mládeže bude čoskoro také, že nebudú naše mesto poškodzovať a znečisťovať.
Ing. Jaroslav Kapitan
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia!
Chcel by som sa dotknúť časti F. Mladá generácia – budúcnosť mesta. Veľmi pozitívne
vnímam tú časť, že mesto finančnými dotáciami podporuje mimoškolskú činnosť na
mnohých školách, či už sú to stredné, základné alebo materské školy, kde takto vytvára
priestor na to, aby sa mladá generácia venovala vo voľnom čase zmysluplnej činnosti. Veľmi
pozitívne hodnotím, že mesto sa zaviazalo vykonávať preventívnu činnosť v mladých
skupinách občanov , čo sa týka možnosti užívania návykových alebo iných omamných látok.
Robia sa preventívne aktivity v spolupráci s MsP, čo hodnotím veľmi pozitívne a pevne verím,
že v tomto budú naďalej pokračovať.
Čo sa týka volebného obvodu č. V sú tam aktivity, ktoré sa zrealizovali. Určite si viem
predstaviť, aby sa tých aktivít zrealizovalo viac, ale chcem poprosiť občanov, aby boli
trpezliví, pretože plán revitalizácie sídlisk v meste má svoju postupnosť a určite príde rad aj
na volebný obvod č. V. Poslancom za tento volebný obvod určite to nie je ľahostajné, uvítali
by sme, keby sa komunikácie dali do poriadku, ale verím že aj na to príde.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Revitalizácia sídlisk – mesto si nedávalo do tohto programu rozvoja na roky 2011 ‐ 2014
Sídlisko Nad Laborcom a SNP, pretože sa vedelo že je to nereálne. Mesto si dalo za úlohu
dokončiť Východ a riešiť Juh. Ktoré sídlisko príde na rad ako ďalšie povie už nové
zastupiteľstvo. Nie je vylúčené, že sa rozhodne práve tieto sídliská, ale závisí to od celého
radu iných okolností, ktoré na to majú vplyv.
Ing. Michal Stričík, PhD.
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, milí hostia!
Prejednávame bod programu: Program rozvoja mesta na roky 2011 – 2014, ako už bolo
konštatované zo strany mojich predrečníkov, hodnotíme polovicu volebného obdobia
a tento materiál na jednej strane ukazuje pozitívne veci, ktoré sme splnili, ktoré plníme
a ktoré v rámci možnosti personálnych, finančných sa budeme snažiť do konca roka 2014
splniť. Myslím, si že všetci ako tu sedíme si uvedomujeme vážnosť situácie, že sme
v pomerne neľahkej dobe a napriek tejto zložitej situácie sa nám v prospech našich občanov
podarilo množstvo pekných a pozitívnych vecí, ktoré zlepšili a skrášlili naše prostredie. Mesto
Michalovce si uvedomuje plnú zodpovednosť aj v tejto súvislosti. V prvom bode B.
Zvyšovanie hospodárskeho rozvoja nášho mesta, hľadá všetky možné aktivity, ktoré majú
smerovať do oblasti bodu 3. – zvyšovaniu investícií a vytváraniu nových pracovných
príležitostí na území mesta. Naozaj mesto Michalovce oslovilo kompetentné inštitúcie ako je
SARIO a ponúklo im voľné nevyužité priestory, ktoré sa nachádzajú na území mesta
Michalovce, za účelom hnedých priemyselných parkov a hľadanie možnosti či už domáceho
alebo zahraničného investora alebo aj podporou domácich podnikateľov. Ak si uvedomíme
situáciu či už v dávnejšej alebo aj v blízkej minulosti, jednoducho zanikli v Michalovciach
a okolí mesta také podniky, ktoré boli dá sa povedať stálicami mesta, či to bol Pivovar, MEZ
a.s. Michalovce, Chemko Strážske alebo aj utlmenie a výroby v KERKO Michalovce. Tieto
zániky podnikov spôsobili nárast nezamestnanosti a vytváranie nových pracovných miest
tvorí základ spokojnosti našich občanov ak si nájdu prácu, nemusia za prácou odchádzať do
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iných regiónov, miest alebo do zahraničia. Zamestnaný a spokojný občan tvorí základ
spokojnej rodiny, spokojného regiónu, spokojného a úspešného mesta. Uvedomujeme si
túto zodpovednosť a aj v tomto smere sa snažíme hľadať vhodné riešenia.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zamestnanosť je jeden z najväčších problémov nielen Slovenska. Dnes registrujeme, že aj
inde vo svete s tým majú veľký problém. V našom regióne to cítime dvojnásobne. Každé
pracovné miesto, ktoré tu vznikne, odhliadnuc od toho aké je to pracovné miesto je vždycky
vítané. V minulosti sa podarila jedna taká veľká investícia, ktorá tu vytvorila pracovné
príležitosti, boli by sme nesmierne radi, keby ich tu pribudlo viac, samozrejme treba na to
mať aj objektívne podmienky. Chýba nám tu infraštruktúra potrebná už na európskej úrovni
a mnoho ďalších vecí. Stretávame sa s možnými investormi aj s tými, ktorí v Michalovciach sú
už etablovaní a toto hovoria ako o jednom z najväčších problémov nášho regiónu. Využili
sme rokovanie Vlády SR v našom meste a opätovne sme na tento problém upozorňovali. Aj
tieto veci sa dostali do uznesenia Vlády SR, uvidíme či sa to podarí naplniť, ale ak by sa začalo
s výstavbou východnej D1, teda smerom k nám, veciam by sa v mnohom pomohlo. Vieme aj
o pripravovaných zámeroch, ktoré dnes už sú. Sme v úzkom kontakte s agentúrou SARIO,
zúčastnil som sa rokovania s generálny riaditeľom v Bratislave. Pracovníci SARIO boli
v Michalovciach. Nechcem predbiehať, zatiaľ to nie je oficiálne potvrdené, ale do
Michaloviec by mala prísť nová investícia s možnosťou vytvorenia cca 100 pracovných miest.
Vieme o zámere už tu etablovaných firiem, že majú prisľúbenú pomoc od štátu na to, aby
mohli svoju výrobu rozšíriť a teda vytvoriť nové pracovné miesta. Vieme aj o záujmoch
obchodných spoločností, ktoré uvažujú o vytvorení, či rozšírení svojich prevádzok
v Michalovciach čo by prinieslo aj v tejto oblasti vytvorenie nových pracovných miest.
Chceme veriť, že sa to podarí naplniť, čo možno v najkratšom čase.
Ing. Michal Stričík, PhD. – faktická poznámka
Ďakujem pekne, za potvrdenie dôležitosti tejto úlohy, ktorá je v našom rozvojom programe.
Ing. Vladimír Braník
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Spolupráca mesta s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ako prevádzkovateľa
vodovodu a kanalizácie na území mesta. Som veľmi rád, že sa podarilo vyriešiť majetkovú
podstatu, hlavne čo sa týka kanalizácie, pretože bolo veľmi veľa úsekov o ktoré sa nikto
nestaral a nikto sa k týmto úsekom nehlásil. V súčasnosti možno povedať, že celá kanalizácia
v meste Michalovce má svojho vlastníka, čo sme ako jedno z mála miest. VVaK pomocou
špeciálneho pretlakového vozidla pristúpila k sanácii kanalizačných potrubí na jednotlivých
sídliskách, kde to bolo najviac potrebné a pevne verím, že táto činnosť bude pokračovať aj
naďalej tak, aby pri prudkých lejakoch a búrkach nedochádzalo k zaplaveniu pivníc bytových
domov. Vysoko pozitívne hodnotím spoluprácu mesta a VVaK a.s., pobočka Michalovce.
Viliam Zahorčák, primátor
Treba si uvedomiť, že mesto Michalovce je akcionárom Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti. Sme štvrtým najväčším akcionárom a snažíme sa aktívne využívať túto
skutočnosť, ale pravdou je aj to, že naozaj medzi MsÚ Michalovce a michalovským závodom
VVaK je veľmi dobrá spolupráca, ale aj s generálnym riaditeľstvom a to sa potom prejavuje
v tom, že problémy ktoré sa vyskytujú dokážeme spoločným úsilím pomerne rýchlo riešiť.
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Určite život prinesie neočakávané veci pretože mnohé kanály, vodovody sa robili v istom
konkrétnom čase a možno nás čaká niečo nepredvídané a problematické, ale zdá sa mi, že
dnes máme celý systém pod dobrou kontrolou. Prekvapiť nás môže len niečo neočakávané,
ale situácia je dobre zvládnutá.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie bodov programu rozvoja mesta za roky 2011 – 2012.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 13)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14
Rozpočtové opatrenie č. 3
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 14 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Hlavné dôvody zmeny rozpočtu pre rok 2013 tu už boli spomenuté, jednak v oblasti školstva
ako navýšenie mzdových prostriedkov u pedagogických a nepedagogických pracovníkov
a druhá oblasť finančné vysporiadanie sa s prepravcom MAD v meste Michalovce. Ďalším
hlavným dôvodom zmeny rozpočtu mesta je zmena správcu športovej haly, kde došlo
k ukončeniu nájomného vzťahu, čo má jednak vplyv na príjmy mesta a jednak na výdavky,
tým že sa správcom stavajú TaZS mesta Michalovce, ktorým sa za týmto účelom mesto
poskytuje príspevok. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté účelové finančné
prostriedky na opravu ciest po zimnej údržbe vo výške 19 813 €, ktoré taktiež prechádzajú
k TaZS Michalovce ako správcovi mestských komunikácií. Ďalšie zmeny rozpočtu vychádzajú
z potrieb mesta, jednak došlo k presunom medzi rozpočtovými položkami, dochádza
k zmene v bežnom aj kapitálovom rozpočte, kde sa upravili zmluvné dojednania pri
nenávratných finančných prostriedkoch s príslušnými ministerstvami.
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Rozprava
Ing. Jozef Sokologorský
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Rozpočtové opatrenie č.3 bolo prerokované aj na finančnej komisií, ktorá vlastne zhodnotila
že ide o presuny, ktoré priniesol život či už ide o presun z kapitálových výdavkov do bežných,
resp. opačne. Pri rekonštrukcií budovy B (MsP) došlo k navýšeniu finančných prostriedkov,
zaujíma ma , ale v akom časovom horizonte sa bude MsP sťahovať, aby občania mesta boli
informovaní.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
K sťahovaniu MsP dochádza v týchto dňoch. Do konca mesiaca júna 2013 bude MsP
presťahovaná. Informáciu doplnil náčelník MsP JUDr. Dušan Šanta. Mnohé veci sú už
presťahované a predpoklad ukončenia sťahovania a zahájenie činnosti v nových priestoroch
je od 1. 7. 2013.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 14)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15
Návrh 2. Zmeny rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 15 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že tento bod nadväzuje na predchádzajúci bod a čiastočne bol už
uvedený.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, tak ako už bolo spomenuté dňom
1. 5. 2013 prevzali TaZS mesta Michalovce do správy objekt Mestskej športovej haly. Z toho
titulu predkladáme návrh 2. Zmeny rozpočtu a pri jeho zostavovaní sme vychádzali zo
skutočnosti roku 2012.
Rozprava
Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
2. Zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2013
takto:
‐ náklady celkom v HČ sa zvyšujú zo 4 350 817 € na 4 414 632 €, zvýšenie o 63 815 €
‐ výnosy celkom v HČ sa zvyšujú zo 4 350 817 € na 4 414 632 €, zvýšenie o 63 815 €
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa) sa zvyšuje z 2 506 000 € na
2 544 000 €, zvýšenie o 38 000 €.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 15)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 16
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 16 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Rok 2013 je rokom volebným čo sa týka orgánov Košického samosprávneho kraja. Záverečné
zasadnutie zastupiteľstva KSK je naplánované na mesiac október a aj ceny, ktoré sa zvyknú
udeľovať v mesiacoch október a november sa budú v tomto roku udeľovať o niečo skôr.
Preto sme boli vyzvaní, aby sme ak máme návrhy na udelenie Ceny KSK, resp. iných ocenení,
ich predložili do konca júna 2013. Využívam teda dnešné zasadnutie MsZ a predkladám
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návrh za mesto Michalovce. Mesto Michalovce navrhuje Košickému samosprávnemu kraju
na ocenenie športový klub IUVENTA Michalovce za športové výsledky a úspechy, ktoré tento
klub v rámci Slovenska ale aj v rámci spoločnej Slovensko – Českej hádzanárskej ligy dosiahol.
Hádzanársky klub IUVENTA opätovne už po šiesty krát získal titul majstra SR, v dlhodobej
Slovensko‐Českej súťaži skončil na 2. mieste. B ‐ team obsadil v druhej slovenskej súťaži
takisto 2. miesto. Tento klub sme navrhovali už aj v minulosti na najvyššie ocenenie, boli však
uprednostnení iní. Predpokladáme, že tento krát vďaka výsledkom, ktoré IUVENTA dosiahla
v rokoch 2012 a 2013 to kompetentní KSK zohľadnia a tento náš návrh, ktorý predkladám
zohľadnia.
Rozprava
Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil, rozpravu primátor ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre IUVENTU
MICHALOVCE.
2. U k l a d á
vedúcej organizačného odboru odoslať schválený návrh na Úrad Košického
samosprávneho kraja.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: do 25.6.2013
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 16)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 17
Majetkovoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č . 17 zápisnice.
‐ Predmetnú správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom.
Na zasadnutí MsZ tento bod rokovania uviedol predkladateľ materiálu Ing. Jozef Doležal,
vedúci odboru HsM
stručným komentárom
k jednotlivým bodom predložených
majetkoprávnych záležitostí. V krátkosti oboznámil s jednotlivými bodmi materiálu:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) na odpredaj budovy Autoservisu na
Ul. okružnej č. 984 a priľahlých pozemkov
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2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) na odpredaj budovy Autoservisu na
Ul. močarianskej č. 1457 a priľahlých pozemkov
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) na odpredaj budovy na Ul. okružnej
č. 5915 a priľahlých pozemkov
4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) na odpredaj budovy Práčovni
a čistiarne na Ul. lastormírskej č. 836 a priľahlých pozemkov
5. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží
6. Schválenie formy a podmienok predaja pozemku na Ul. M. Rázusa
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) na odpredaj pozemkov p. C‐KN č.
5309/5 a č. 5295/5 na Ul. staničnej v Michalovciach
8. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) na odpredaj bytového domu I číslo
súpisne 1884, vrátane pozemku zastavaného bytovým domom
9. Vyhodnotenie priameho predaja pozemku p. C‐KN č. 105/2 v k.ú. Michalovce, ktorý
sa nachádza na Kostolnom námestí v Michalovciach
10. Vyhodnotenie priameho predaja novovytvoreného pozemku p. C‐KN 4471/119, ktorý
sa nachádza na Ul. J. Alexyho v Michalovciach
11. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží
12. Predaj pozemku na Ul. brestovej v Michalovciach
13. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov na Ul. M. Kukučína
14. Zámena pozemkov medzi Mestom a KSK
15. APV Investment – stanovisko k uplatneniu predkupného práva
16. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku mesta určeného na odpredaj

Rozprava:
Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Spracovaný materiál poukazuje vo viacerých oblastiach na dlhodobú snahu mesta o odpredaj
nepotrebného majetku, ktorý by bol vhodný na iné využitie, možno aj podnikateľské. Dal na
zváženie možnosť formy určitej propagácie predaja tohto majetku, či by nebolo vhodné na
stránke mesta Michalovce vytvoriť kolónku predaj majetku a nehnuteľností, prípadne tieto
nehnuteľnosti označiť, že sú určené na odpredaj. Možno by sme takýmto spôsobom napriek
piatemu až deviatemu kolu predaja, skôr našli vhodného záujemcu o tieto nehnuteľnosti.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Každý námet je dobrý, mesto využíva štandardné spôsoby, oznámením na úradnej tabuli
v priestoroch MsÚ a na webovej stránke mesta. Nebránime sa novým návrhom, môžu sa
vyskúšať aj iné formy.
Ing. Jozef Bobík
Podobne ako pán poslanec Stričík registrujem, že niektoré ponuky na odpredaj nenašli
odozvu, navrhujem zvážiť využitie nehnuteľnosti mestom, aby sa odpredaj neuskutočnil pod
cenu alebo symbolický, čo nepovažujem práve za najšťastnejší návrh. Objekty neplnia svoj
účel, ale napriek tomu odporúčam, aby sa mesto zaoberalo aj iným návrhom ako je
odpredaj.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Jednou z prvých vecí, ktorou začíname je možnosť využitia mestom, pokiaľ nie, tak ho
zaraďujeme do zoznamu majetku na odpredaj a to je prípad aj týchto nehnuteľností.
Momentálne tie organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ani jedna neprišla
s návrhom, že je schopná danú nehnuteľnosť využiť. Naopak, správcov nehnuteľností to
zaťažuje. Mesto má problém ich udržiavať a stojí to nemalé finančné prostriedky. Mesto, ale
nemá záujem uvedený majetok predať za 1,‐ €. Možno v dohľadnej dobe sa situácia zlepší, že
sa objavia záujemcovia, ktorí to budú vedieť zhodnotiť, lebo momentálne je obdobie útlmu
v podnikateľskom priestore. Tomu pripisujem aj malý záujem o ponúkané nehnuteľnosti.
Dnes sú pre mesto príťažou.
MUDr. Benjamín Bančej – faktická poznámka
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
V prvom rade sa mesto ponúkané nehnuteľnosti snažilo prenajať, ale bez odozvy. Preto
prišla na rad aj iná možnosť a to odpredaj a k vygenerovaniu ceny tak ako u iných objektov.
Treba byť trpezlivý.
Ing. Michal Stričík, PhD. – faktická poznámka
Nebola tu spomenutá tretia možnosť, viacero z týchto objektov hlavne tie, ktoré svojou
rozlohou patria k tým väčším, sú ponúknuté v databáze agentúry SARIO, ako jedna
z možnosti rozvoja podnikateľských aktivít alebo prilákania potencionálneho investora.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník predniesol návrhy na uznesenie podľa
jednotlivých bodov v poradí, ako sú uvedené v písomnom návrhu na uznesenie, t.j.:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/1:
schvaľuje
Odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. okružná ‐
Zekon, p. C‐KN č. 3407/56, vo výmere 19 m2, pre Ľubomíra Egriho, bytom J. Hollého 71,
Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2 a pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej
výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/301
za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie k bodu I/1
(hlasovanie č. 17)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/1 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/2:
schvaľuje
Spôsob a podmienky prevodu novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 3036/112 o výmere
113 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810 –
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64/2012, zo dňa 28.12.2012, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – na pozemok p. C‐KN
č. 3036/112 v k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 3 275,87 €,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom, t.j. 3 275,87 €,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy a revízie
na pozemku p.C‐KN č. 3036/112 v k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7,
zákona 138/1991 Zb.
 prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok p. C‐KN č. 3036/112 priamym predajom.

Hlasovanie k bodu I/2
(hlasovanie č.18)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/2 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/3:
schvaľuje
Zopakovať vyhlásenie obchodných verejných súťaži z bodov 1‐ 4 v zmysle schválených
podmienok.
Hlasovanie k bodu I/3
(hlasovanie č.19)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/3 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/4:
schvaľuje
Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce
– novovytvorených pozemkov p. C‐KN č. 5309/5 o výmere 1164 m2 a p. C‐KN č. 5295/5 o
výmere 135 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐
6/2013, zo dňa 28. 2. 2013 a ich predaj pre Adriána Hreňku, bytom Remeselnícka 3681/26,
Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 25 335 €, ako záverečné
vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: 17 poslancov
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Hlasovanie k bodu I/4
(hlasovanie č. 20)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/4 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/5:
schvaľuje
Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta – bytového
domu „I“ č. súp. 1884 nachádzajúceho sa na parcele p. C‐KN č. 2970, vedeného na LV č.
10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku zastavaného bytovým domom a ich predaj pre
spoločnosť LA‐MAR s.r.o., Mirka Nešpora 13/2300, 071 01 Michalovce, ktorá v zmysle
Zápisnice z dražby ceny ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 57 500 €, z toho za:
 bytový dom 50 000 €
 pozemky pod bytovým domom 7 000 €
 pohľadávky 500 €,
ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie k bodu I/5
(hlasovanie č. 21)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/5 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/6:
schvaľuje
Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj pozemku C‐KN č. 105/2
o výmere 145 m2, v k.ú. Michalovce, pre Mgr. Moniku Čobanovú, bytom Ul. F. Kráľa 13, 071
01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške 5 500 €.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie k bodu I/6
(hlasovanie č. 22)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/6 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/7:
schvaľuje
Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj novovytvoreného pozemku p.
C‐KN č. 4471/119 o výmere 44 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐4/2013, zo dňa 26. 2. 2013, pre Ing. Mariána Harmana, bytom Ul. Fraňa
Kráľa 48, 071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet predaja vo výške
13,50 €/m2.
Prezentácia: 16 poslancov
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Hlasovanie k bodu I/7
(hlasovanie č. 23)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/7 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/8:
schvaľuje
Odpredaj pozemku zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. školskej, p. C‐KN
č. 1335/104, vo výmere 20 m2, pre Ing. Michala Macika, bytom Ul. školská 4, Michalovce, za
cenu 3,3193 €/m2.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie k bodu I/8
(hlasovanie č. 24)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/8 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/9:
schvaľuje
Odpredaj novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 1568/299 o výmere 32 m2 v k.ú. Stráňany,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810 – 62/2012, zo dňa
28. 12. 2012, za jednotkovú cenu 13,67 €/m2, pre vlastníkov rodinného domu na
Ul. brestovej č. súp. 1371, Ivetu Gánovskú, rod. Balogovú, narodenú 19. 4. 1964 v podiele 1/2
a pre Gabrielu Demeterovú, rodenú Balogovú, narodenú 31. 5. 1982 v podiele 1/2, v súlade
so zákonom č. 138/1991 Z.z., par. 9a, ods. 8b.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie k bodu I/9
(hlasovanie č. 25)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/9 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/10:
schvaľuje
Spôsob prevodu novovytvorených p. C‐KN č. 907/226 o výmere 169 m2, p. C‐KN č. 893/2
o výmere 46 m2, p. C‐KN č. 893/3 o výmere 45 m2 a p. C‐KN č. 893/4 o výmere 43 m2, v k.ú.
Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐39/2012, zo dňa 3. 10.
2012, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – na pozemky p. C‐
KN č. 907/226 o výmere 169 m2, p. C‐KN č. 893/2 o výmere 46 m2, p. C‐KN č. 893/3
o výmere 45 m2 a p. C‐KN č. 893/4 o výmere 43 m2 v k.ú. Stráňany,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 13,67 €/m2,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
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 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemkoch p. C‐KN č. 907/226, p. C‐KN č. 893/2, p. C‐KN č. 893/3 a p. C‐
KN č. 893/4 v k.ú. Stráňany, na dobu neurčitú s tým, že uhradí správny poplatok
z návrhu na vklad vecného bremena
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.
 prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
 cenovú ponuku podávať samostatne na jednotlivé parcely
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemky p. C‐KN č. 907/226, p. C‐KN č. 893/2, p. C‐KN č. 893/3
a p. C‐KN č. 893/4 priamym predajom.
Hlasovanie k bodu I/10
(hlasovanie č. 26)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/10 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/11:
schvaľuje
Vzájomnú zámenu nehnuteľností – pozemkov, na základe ktorej Mesto nadobudne do
vlastníctva pozemky v k.ú. Stráňany, vedené na LV 6327 ako:
 p. C‐KN č. 1391, zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2,
 p. C‐KN č. 1392/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 581 m2,
 p. C‐KN č. 1476, zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2,
 p. C‐KN č. 1477, zastavané plochy a nádvoria o výmere 552 m2,
 p. C‐KN č. 1484/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m2,
 p. C‐KN č. 1484/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
 p. C‐KN č. 1486/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,
 p. C‐KN č. 1488/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2,
 p. C‐KN č. 1488/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2,
 p. C‐KN č. 1489, zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2,
 p. C‐KN č. 1503, zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2,
 p. C‐KN č. 1504/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2007 m2,
 p. C‐KN č. 1507, zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2,
 p. C‐KN č. 1508, zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
 p. C‐KN č. 1513/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2,
 p. C‐KN č. 1516/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2,
 p. C‐KN č. 1566/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2,
 p. C‐KN č. 1566/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2,
a pozemok v k.ú. Michalovce, vedený na LV 3505 ako:
 p. C‐KN č. 1336/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2,
ktoré sa nachádzajú v lokalite areálu Služieb mesta Michalovce, s.r.o. a na Ul. školskej,
v celkovej výmere 5 552 m2,
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a Košický samosprávny kraj sa stane vlastníkom pozemkov v k.ú. Michalovce, vedených
na LV 5157 ako:
 p. C‐KN č. 5381/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 805 m2,
 p. C‐KN č. 4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 648 m2,
a častí pozemkov v k.ú. Stráňany, odčlenených geometrickým plánom č. 36582972‐
210/2011 zo dňa 12.12.2011, z parciel vedených na LV 5157 ako:
 p. C‐KN č. 1365, zastavané plochy a nádvoria, výmery 745 m2 odčlenenej plochy,
 p. C‐KN č. 1366/1, zastavané plochy a nádvoria, výmery 1 364 m2 odčlenenej plochy,
ktoré sa nachádzajú v areáli za Strednou odbornou školou technickou na Ul. partizánskej
č. 1 v Michalovciach a v areáli Zemplínskeho múzea na Kostolnom námestí
v Michalovciach v celkovej výmere 3 562 m2.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie k bodu I/11
(hlasovanie č. 27)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/11 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/12:
schvaľuje
Neuplatnenie si predkupného práva na časti pozemkov – novovzniknutých parciel č. 1192/42
a 1192/44, ktoré boli vyčlenené Geometrickým plánom č. 36582972‐30/2013 zo dňa 23. 5.
2013 z parcely č. 1192/36.
Hlasovanie k bodu I/12
(hlasovanie č. 28)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/12 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/13:
schvaľuje
Zaradenie nehnuteľnosti:
 evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako pozemky:
a) C‐KN p.č. 1976/156, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
b) E‐KN p.č. 6400/2, ostatné plochy o výmere 59 m2, do výmery 20 m2
c) E‐KN p.č. 2630/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2
d) E‐KN p.č. 2631, zastavané plochy a nádvoria o výmere 462 m2
 evidované na LV 6438 v k.ú. Michalovce, ako pozemky:
e) E‐KN p.č. 2635, zastavané plochy a nádvoria o výmere 335 m2
f) E‐KN p.č. 2636, zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2
g) E‐KN p.č. 2639, zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2
h) E‐KN p.č. 2642, záhrada o výmere 211 m2
i) E‐KN p.č. 2643, zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2
j) E‐KN p.č. 2644, zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m2
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k) E‐KN p.č. 2651, zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2
l) E‐KN p.č. 2652/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2
 evidované na LV 8220 v k.ú. Michalovce, ako pozemky:
m) E‐KN p.č. 2637, zastavané plochy a nádvoria o výmere 888 m2
n) E‐KN p.č. 2638, zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2
 evidované na LV 6531 v k.ú. Michalovce, ako pozemky:
o) E‐KN p.č. 2654, ostatné plochy o výmere 301 m2, podiel 70/147
 stavby:
p) objekt CMP II. stavba ‐ pavilón B7, súpisné číslo 3576
q) objekt CMP III. stavba ‐ pavilón B7, súpisné číslo 3577
 evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, ako objekt a pozemky:
r) objekt ZOS na Ul. Masarykovej, súpisné číslo 1942, na parcele C‐KN č. 2532
s) p.C‐KN č. 2532, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1981 m2,
t) p.C‐KN č. 2533, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 543 m2,
u) p.C‐KN č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2,
do Zoznamu majetku určeného na odpredaj.

Hlasovanie k bodu I/13
(hlasovanie č. 29)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/13 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/ 1, 4‐9, 11
návrhu na uznesenie
T: 2013
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
Hlasovanie k bodu II.
(hlasovanie č. 30)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.

BOD č. 18
Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Predkladateľom tohto materiálu bol MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora
a predseda komisie.
Na rokovaní MsZ tento bod uviedol predseda komisie na prenájom majetku MUDr. Bančej:
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Konštatoval, že od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva komisia zasadala
dvakrát, a to 24. apríla 2013 a 22. mája 2013. Informoval, že na týchto zasadnutiach sa
komisia zaoberala prerokovaním žiadostí o prenájom nebytových priestorov, vyhodnotením
ponúk k prenájmu nebytových priestorov, prerokovaním žiadostí o prenájom pozemkov
a umiestnenie reklám, záverečným vyhodnotením súťaží ponúk k prenájmu pozemkov a
vecnými bremenami na pozemkoch Mesta.
V prerokovaných bodoch sú všetky stanoviská komisií, tak ako boli prijaté na rokovaniach
komisií k jednotlivým bodom. Do uznesenia MsZ sú premietnuté jednotlivé body, ktoré
súvisia s vecným bremenom a to v bode 2.1 až 2.8. Mestská rada ich prerokovala
a odporúčam ich MsZ schváliť.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Na strane 11 bod 5.1 (Ing. Marta Kužmová, kpt. Nálepku 15 Michalovce žiada o súhlas na
uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku E‐ KN p.č. 6400/2). Na zasadnutí komisie
životného prostredia bol prerokovaný podnet od občana mesta, ktorým spochybnil žiadosť
žiadateľky, ktorá žiada o zriadenie vecného bremena. Schválením prípojky a prechodu
a prejazdu cez túto parcelu je ohrozené životné prostredie, tým že by sa tam vyplašili užovky,
králiky atď.. Pýtam, či v kontexte schvaľovacieho bremena sa komisia zaoberala podnetom
dotyčného občana, ktorý je presvedčený, že by sa týmto právom ohrozilo aj životné
prostredie.
MUDr. Benjamín Bančej
Pri prerokovaní žiadosti o súhlas na zriadenie vecného bremena za účelom práva prechodu
a prejazdu cez túto parcelu pre Ing. Martu Kužmovú v komisií nevznikli žiadne otázky
týkajúce sa ohrozenia životného prostredia. Z pohľadu vecného nebol žiaden dôvod, prečo
by vecné bremeno na pozemku mesta nemohlo byť zriadené.
Ing. Jozef Bobík
Obdŕžala komisia alebo primátor mesta podnet od občana Michaloviec p. Činčára ?
MUDr. Benjamín Bančej
Podnet od p. Činčára ako predseda komisie a zástupca primátora som dostal, ale tento
podnet sa týkal širších okolností, ktoré súviseli s riešením tohto majetku mesta iným
spôsobom. Komisia na prenájom majetku zodpovedá len za vecné bremená, ktoré boli
prerokované. Ako predseda komisie zodpovedne prehlasujem, že žiadna otázka týkajúca sa
uvedenej žiadosti nebráni tomu, aby MsZ vecné bremeno mohlo schváliť v podobe ako ho
prerokovala komisia.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník predniesol návrh na uznesenie .
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Berie na vedomie:
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie k bodu 1.
(hlasovanie č. 31)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 1 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2/ 2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Ing. Marte Kužmovej uloženie kanalizačnej prípojky a právo prechodu a prejazdu cez
pozemok Mesta, vedenom na správe katastra ako parcela E‐KN číslo 6400/2 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 6,2 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi potrubia, v zmysle VZN č. 101, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej výstavby troch rodinných domov s tým, že všetky plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou vrchnej
vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie k bodu 2/2.1
(hlasovanie č. 32)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 2/2.1 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2/2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
M‐TEL s.r.o. uloženie telekomunikačnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na správe
katastra ako pozemok C‐KN číslo 4703/3 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 25 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
potrubia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby Optické pripojenie Základňovej
stanice Orange Michalovce – 1079KO Ul. špitálska s tým, že všetky plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou vrchnej
vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
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Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie k bodu 2/2.2
(hlasovanie č. 33)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 2/2.2 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2/2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu oprávneného z vecného bremena z Jozefa Zirnsáka Britex na SELLCO s.r.o., IČO
47094460, za tých istých podmienok, aké boli dohodnuté s Jozefom Zirnsákom v t.č. platnej
zmluve o budúcej zmluve č. 770/2012.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie k bodu 2/2.3
(hlasovanie č. 34)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 2/2.3 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2/2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
GVP spol. s r.o. uloženie vodovodnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na správe
katastra ako pozemok C‐KN číslo 4920/34 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 5 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
potrubia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „Diskontný sklad“ s tým, že všetky
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 16 poslancov
Hlasovanie k bodu 2/2.4
(hlasovanie č. 35)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 2/2.4 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2/2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Mgr. Mariánovi Dudášovi a manželke Erike uloženie vodovodnej, kanalizačnej a NN
prípojky na pozemku Mesta, vedenom na správe katastra ako pozemok E‐KN číslo 553/1
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v k.ú. Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 3,2 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej stavby rodinného domu na parcele č. 65/1 v k.ú. Vrbovec s tým, že všetky
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie k bodu 2/2.5
(hlasovanie č. 36)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 2/2.5 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2/2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Petrovi Mikušovi uloženie plynovej, vodovodnej a NN prípojky na pozemku Mesta, vedenom
na správe katastra ako pozemok C‐ KN číslo 1838/1 v k.ú. Michalovce
(v celkovej dĺžke cca 18 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby
domu „MNVA“ na parcelách C‐KN č. 1297/14, 1838/407 a 1840/13 v k.ú. Michalovce s tým,
že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná
komunikácia) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie k bodu 2/2.6
(hlasovanie č. 37)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 2/2.6 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2/2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Východoslovenskej distribučnej spoločnosti uloženie NN siete na pozemku Mesta, vedenom
na správe katastra ako pozemok C‐KN číslo 1838/1 v k.ú. Michalovce v celkovej dĺžke, ktorá
bude vyčíslená geometrickým plánom, s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
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osi vedenia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovaného rozšírenia NN siete v lokalite IBV Tehelné
pole.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie k bodu 2/2.7
(hlasovanie č. 38)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 2/2.7 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2/2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
Ing. Andrejovi Staškovi a manželke Alene uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku
Mesta, vedenom na správe katastra ako pozemok E‐KN číslo 9429 v k.ú. Vrbovec
(v celkovej dĺžke cca 5 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby
rodinného domu na parcele č.592/2 v k.ú. Vrbovec s tým, že všetky plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu s obnovou vrchnej
vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie k bodu 2/2.8
(hlasovanie č. 39)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 2/2.8 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora Mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode 2.
Hlasovanie k bodu 3.
(hlasovanie č. 40)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod č. 3 uznesenia tak ako bolo navrhnutý, bolo schválený.
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BOD č. 19
Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, redakčnej rady
Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce
na II. polrok 2013

novín

‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Predkladateľom tohto materiálu bol Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pri uvedení tohto bodu na rokovaní MsZ primátor konštatoval:
Mnohé z týchto bodov sú návrhmi predsedov komisií ‐ po prerokovaní v komisiách.
Čo sa týka mestských zastupiteľstiev a mestských rád, tam ten program je orientačný.
V podstate sa jedná o tie body, s ktorými sa pravidelne stretávame, čo ale neznamená, že
nebudú môcť byť doplnené aj o tie body, ktoré život prinesie.
‐ Pozornosť poslancov upriamil najmä na termíny zasadnutí mestských rád a mestských
zastupiteľstiev.
Rozprava
Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2013
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2013
3. Plány rokovaní komisií MsZ Michalovce na II. polrok 2013
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2013
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2013.
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 41)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
 Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 20
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
‐ Predkladateľom tohto materiálu bola Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
Predložila MsZ na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013.
Predmet kontroly je rámcoví, tak ako predkladám postupne správy o výsledkoch kontrol.
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V rámci jedného predmetu kontroly robíme vo viacerých organizáciách, prípadne rozšírime
predmet kontroly. Plán bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli.
Rozprava
Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, rozpravu primátor mesta ukončil.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2013
B) p o v e r u j e
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 42)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 21 ‐ Interpelácie
Viliam Zahorčák, primátor mesta otvoril k tomuto bodu rozpravu.
Rozprava
Ing. Jaroslav Kapitan
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
1. S koncom školského roka sa už dlho spája začiatok turistickej sezóny. Máme v našom
regióne veľa toho, čím sa môžeme pýšiť, ale určite tomu nepridáva kruhová
križovatka spájajúca Sobraneckú a Lastomírsku cestu. Jej vnútorný priestor je posiaty
mnohými rastlinami, ktoré uberajú z atraktívnosti nášho krásneho Zemplína. Aj keď
táto križovatka nepatrí do správy mesta, pýtam sa či by neboli možné požiadať
správcu o zjednanie nápravy.
2. TaZS mesta Michalovce sa pri údržbe a skrášľovaní mesta majú čo obracať
(komunálny odpad, kosenie, stromy, kvetinové záhony, atď.). Postupne už miznú aj
výtlky na našich komunikáciách a zaregistroval som včera opravu aj na sídlisku SNP,
ale ešte stále je toho dosť. Pýtam sa, či budú v tom aj naďalej pokračovať, dokedy to
majú v pláne a či nám postačia finančné prostriedky vyčlenené z rezervy vlády SR na
tento účel.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Križovatka spájajúca Sobraneckú a Lastomírsku cestu je majetkom SR a správcom je Správa
ciest SR. Túto činnosti pre nich vykonáva Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Nie
naše TaZS Michalovce. Už viackrát sme na tento problém upozorňovali, zatiaľ je situácia
bohužiaľ taká aká je. Opätovne môžeme upozorniť na uvedený problém, aby tejto križovatke
venovali väčšiu pozornosť.
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Ing. Július Oleár – riaditeľ TaZS mesta Michalovce
TaZS v podstate aj v zimnom období špeciálnou zmesou, ktorá je vhodná na to za daných
klimatických podmienok opravuje výtlky v meste. Robíme ich na hlavných ťahoch priebežne,
avšak tempo bolo brzdené tým, že boli veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky a pokiaľ
je mokro tak tá činnosť by sa nemala vykonávať. Na Sídlisku Nad Laborcom sa nám stalo, že
v čase vykonávania opráv sa rozpršalo a vzniklo riziko znehodnotenia materiálu. Teraz za
lepšieho počasia bude intenzita prác vyššia a výtlky v meste by mali byť čo v najkratšom
termíne odstránené. Finančné prostriedky sú postačujúce.
Ing. Michal Stričík,PhD.
1. Chvíle pohody na našej pešej zóne spríjemňovala hrajúca fontána, kde si mohli
občania vyberať obľúbené pesničky, ktorá v súčasnosti nefunguje. Chcem sa opýtať,
či je možné opäť uviesť do činnosti túto hrajúcu aparatúru, alebo zabezpečiť novú
technológiu, aby mohla fontána slúžiť v plnej miere svojmu pôvodnému účelu.
2. Na začiatku Ulice topolianskej je umiestnená výstražná dopravná značka „Nerovnosť
vozovky“. Je táto dopravná značka umiestnená správne, ak cesta prešla v jarnom
období opravou výtlkov po zimnom období a na ceste nie sú väčšie nerovnosti?

3. Spoločná: Ing. Michal Stričík, PhD. a MUDr. Anton Rudáš
V časti mesta Michalovce ‐ Stráňany pri jazierku Baňa bol v roku 2011 úspešne
realizovaný projekt „ Pohoda za mestom“. V rámci tohto projektu došlo k výmene
a osadeniu nových košov na odpad. Niektoré z pôvodných košov, ako aj novo
osadených sú neúplné, prípadne poškodené a tak sa hromadí odpad v ich okolí.
V tejto súvislosti sa chceme opýtať, či je možné opraviť , alebo vymeniť poškodené
koše a zvýšiť frekvenciu vývozu odpadov, nakoľko vývoz jeden krát za týždeň pri
množstve ľudí, ktorí si spríjemňujú chvíle pri tomto jazierku nestačí.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Musím konštatovať, že hrajúca fontána už asi fungovať nebude, technika je zastarala,
nedá sa opraviť. K poškodeniu došlo z titulu vytopenia šachty. Vývoj výpočtovej techniky
ide veľmi dopredu a už v podstate nie je nikto na Slovensku, kto by to dokázal servisovať.
Prichádza do úvahy len zakúpenie novej techniky.
Dopravnú značku preveríme, pokiaľ je to tak, zabezpečíme odstránenie. Zrejme sa na to
zabudlo.
S poškodzovaním odpadkových košov je problém nielen v danej lokalite. Zabezpečujeme
postupne výmenu odp. košov za nový typ, ktorý je väčší a robustnejší a mal by byť nie tak
ľahko poškoditeľný. Momentálne vyrábame cca 30 ks odpadkových košov, ktoré budeme
postupne meniť v lokalitách, kde je situácia najhoršia.
Ing. Michal Stričík,Phd.
Berie na vedomie prvotné informácie. Dáva na zváženie, či by nebolo možné zakúpiť
novú technológiu pre hrajúca fontánu. Táto aktivita bola v minulosti spoplatnená, možno
aj v súvislosti s podnikateľskými aktivitami by návratnosť bola veľmi rýchla.

40

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Všetko je o peniazoch. V tomto prípade pokiaľ by išlo o menšiu investíciu je možné o tom
uvažovať, pokiaľ by išlo o väčšiu investíciu už je to problematické, pretože v rámci priorít
musíme zvažovať čo dostane prednosť. V princípe sa tomu nebránime a na druhej strane
všetko má svojich odporcov i priaznivcov. Sú občania, ktorí celkom vítajú, že to nehrá.
Keďže zámer bol, aby bola fontána hrajúca, sme za to aby fungovala, ale všetko závisí od
toho koľko to bude stáť.
Ing. Jozef Bobík
Zaregistroval som vo svojom obvode dve nespokojnosti. Prvá vlastne po preštudovaní
uznesení MsR je neaktuálna, len skonštatujem, aby aj občania, ktorí za mnou prišli vedeli,
že som sa tým zaoberal.
MsR zmenila uznesenie a zaradila už do procesu opráv – rekonštrukcií chodníky vo IV.
obvode. Mám na mysli Ul. Cyrila a Metóda – chodníky sú tam aj výškovo poškodené, Ul.
Mirka Nešpora, Ul. Jánošíkova, preto tento podnet v rámci interpelácie nepredkladám.
Druhý podnet:
Pred bytovým domom A 9 na Masarykovej ulici došlo nepovoleným oplotením časti
parkoviska k svojvoľnému konaniu. To má za následok skomplikovanie už aj tak zložitej
dopravnej situácie a parkovaniu áut ľudí, ktorí bývajú v bytovom dome A9 , ale aj ľudí,
ktorí prichádzajú na ošetrenie do Lekárskej služby prvej pomoci alebo k obvodným
lekárom.
Preto žiadam o okamžitý a rázny zásah mesta pri odstránení nepovoleného oplotenia
časti parkoviska. Zabezpečíme tým zlepšenie kvality života občanov a predídeme
opakovaniu podobnej situácie v iných častiach mesta.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ulice Mirka Nešpora, Jánošíkova i Cyrila Metóda sú plánované na rekonštrukciu v tomto
roku a v roku 2014.
Podnet ohľadom parkoviska sme obdržali, rieši ho ved. odboru výstavby. Sú tam aj iné
majetkovoprávne vzťahy.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby
Na spoločnom stretnutí s fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom pozemkov a ktorá urobila
zátarasy a znemožnila užívanie parkoviska bola daná prvá výzva, potom nariadenie na
odstránenie. Momentálne nielen odbor výstavby, ale aj právne oddelenie MsÚ a odbor
hospodárenia s majetkom pripravujú stanovisko k riešeniu tohto problému. Nie je to
záležitosť dopravná. Budeme odpovedať písomne, celá záležitosť ešte nie je doriešená.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy nehlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
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Písomné interpelácie predložili:
MUDr. Ján MIHALEČKO
Prosím o opravu výtlkov na Ul. J. Hollého pred autobusovou stanicou a straňanským mostom
a na Farskej ulici.
MUDr. Ján Paľovčík
Na základe podnetu občanov, žiadam o osadenie spomaľovacích retardérov na
Obchodnej ulici. Ide o miesto pre bývalým kinom Mier, kde napriek prítomnému prechodu
pre chodcov dochádza k opakovanému porušeniu pravidla o najvyššej povolenej rýchlosti
v obci, zo strany mnohých vodičov najmä v letných mesiacoch.
Ing. Jozef Sokologorský
1. Obyvatelia Ul. pasáž žiadajú odstránenie živého plota, ktorý mal byť na žiadosť
obyvateľov odstránený už pri rekonštrukcií Ul. pasáž. Živý plot v tomto stave, v akom
sa tam nachádza neplní svoju funkciu ani okrasnú, ani ochrannú, skôr naopak. Chcel
by som v rámci možností požiadať kompetentných o odstránenie starého živého
plota a následne o výsadbu nového resp. adekvátnej prírodnej okrasnej náhrady,
ktorá by skultúrnila ulicu Pasáž, ktorá je po rekonštrukcií.
Rád by som taktiež požiadal kompetentných o dohľad pri kosení, aby nedochádzalo
k nepríjemným situáciám na ulici Pasáž pred bytovým domom, kde pri poslednej
kosbe nedôslednosťou, neopatrnosťou pracovníkov, ktorí sa starajú o zeleň v meste
boli zničené okrasné stromčeky pri obrubníkoch, ktoré tam boli vysadené iba veľmi
krátko. Myslím si, že to nové čo bolo v meste urobené si zaslúži lepšiu starostlivosť,
tak aby to slúžilo ešte veľa ďalších rokov našim občanom v meste. Týmto žiadam
o nápravu uvedeného stavu.
2. Obrátili sa na mňa nájomníci z bytového domu na Ul. obrancov mieru č.4. Nakoľko sa
zvýšil počet nájomníkov v nadstavbových bytoch potrebujú pridať jeden kontajner na
odpad. Taktiež žiadajú o úpravu lavičiek v areáli za bytovým domom, nakoľko sú
niektoré poškodené a nedá sa na nich sedieť a oddychovať hlavne teraz v letných
mesiacoch.

BOD č. 22 ‐ Rôzne
Rozprava
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dnes je pred nami podujatie, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývam. Pred MsÚ by sa
mala otvoriť „Galéria pohľadov“. Mesto vypísalo súťaž v spolupráci s odborom IaG
o najkrajšiu fotografiu – záber. Do súťaže sa prihlásilo pomerne veľa súťažiacich, ktorí
poslali svoje fotografie. Odborná porota to vyhodnotila a to najlepšie je prezentované
občanom Michaloviec a dnes bude výstava otvorená.
V ďalšom primátor pozval 20. 6. 2013 na konferenciu projektu Michalovce Vstupná brána
turizmu Zemplína, kde sa podarilo urobiť veľa záslužných vecí v súvislosti s propagáciou
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nášho regiónu, ale sú tu možnosti aj na ďalšiu propagáciu, čo by sme radi na tejto
konferencií propagovali. Každý kto príde je vítaný.
MUDr. Benjamín Bančej
Vážené mestské zastupiteľstvo, využívam možnosť pozvať Vás na aktivity, ktoré MsKS
a teda aj mesto organizuje v letnom období.
5. 7. 2013 sa uskutoční Spoločná ekumenická slávnosť pri príležitosti výročia príchodu
sv. Cyrila a Metóda na územie Moravy. Podujatie sa uskutoční pred MsÚ na tribúne.
Vystúpia tam Cirkevné zbory.
6. 7. 2013 Vyvrcholenie osláv storočnice narodenia Gorazda Zvonického , bude
slávnostne uvedená publikácia o živote Gorazda Zvonického, otvorenie pamätnej izby,
pomenovanie Ul. Andreja Šándora a ďalšie aktivity.
Z ďalších aktivít spomeniem: Siedmy ročník orgánového koncertu začína 11. 7. 2013 až
25. 7. 2013. Ďalšie orgánové koncerty sa uskutočnia v auguste.
13. 7. 2013 v rámci kultúrneho leta sa uskutoční koncert pre nádej M. Banga a jeho
hostia.
9. – 11. augusta bude v meste Michalovce podujatie v rámci KSK: Fest Dupľa,
Mihaľovski deski, zábavný program Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám.
Vyzval prítomných, aby uvedené podujatia prišli podporiť.
V auguste sa uskutoční už tradične 44. ročník zemplínskeho jarmoku v termíne od 16. –
18. 2013 a 54. ročník zemplínskych slávností.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dovoľujem si Vás pozvať v mene turistov túto
sobotu t. j. 22. 6. 2013 do rekr. strediska Vinné na Slávnosti Jána. Program začína od
14,00 hod. v spolupráci s KSK. V nedeľu 23. 6. 2013 sa uskutoční otvorenie turistickej
sezóny na Zemplínskej šírave. Využívam možnosť, aby som Vás a divákov televízie
Mistral poinformoval, že Zemplínska oblastná organizácia v spolupráci s Krajskou
oblastnou organizáciou cestovného ruchu pre Košický kraj pripravila na leto letnú
turistickú súťaž pod názvom Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom. Je to iniciatíva našej
Zemplínskej oblastnej organizácií, kde chceme podchytiť mládež, ale aj dospelých, aby
cez letné prázdniny navštívili turistické oblasti dolného Zemplína, ale zároveň aj ponúkli
doteraz neobjavené turistické atraktivity, ktoré sa nachádzajú na dolnom Zemplíne. Táto
súťaž bude aj ocenená 27. 9. 2013 pri príležitosti Svetového dňa turizmu, kedy prebehne
žrebovanie. Prvá cena je bicykel, druhá cena kolobežka a tretia sakateboard. Ďalšie ceny
až do 15. sú venované sponzormi tejto aktivity. Osobne si myslím, že treba viesť detí, ale
aj nás dospelých, aby sme spoznali krásy dolného Zemplína. Tešíme sa na bohatú účasť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštatoval, že leto bude bohaté na kultúrne a turistické podujatia. Upozornil ešte tých,
ktorí sa radi prechádzajú a chcú sa dozvedieť niečo zaujímavé o meste na vydanú
publikáciu Prechádzky po meste, ktorá sa nachádza v našej turistickej kancelárií.
Publikáciu mesto vydalo vďaka grantom.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy nehlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
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Na záver pozval všetkých prítomných, ale aj občanov mesta Michalovce na kultúrne
podujatia organizované mestom, MsKS a Zemplínskou oblastnou turistickou kanceláriou.
Poprial všetkým prítomným a občanom Michaloviec pekné leto a vydarené dovolenky.

BOD č. 23 ‐ Záver
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí. Zároveň pripomenul, že
najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 3. septembra 2013.
Konštatovaním, že sa teší na stretnutia na všetkých tých podujatiach, ktoré boli na tomto
zasadnutí MsZ spomínané, ukončil XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

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