MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 116

K bodu: NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY
2016 ‐ 2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej vedúcej finančného odboru, predložiť návrh viacročného rozpočtu
Mesta Michalovce na roky 2016 – 2018 na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: 10. 12. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 117

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2016 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2017 A 2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej riaditeľke MsKS Michalovce, predložiť návrh rozpočtu MsKS
Michalovce na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 a 2018 na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 118

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2016 A
VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2017 A 2018

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi riaditeľovi TaZS mesta Michalovce, predložiť návrh rozpočtu TaZS
mesta Michalovce na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 na rokovanie MsZ
v mesiaci december 2015.
Z: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS mesta Michalovce
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 119

K bodu: NÁVRH DODATKU Č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA
MICHALOVCE Č. 154/2013 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI,
DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ
V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV
Mestská rada v Michalovciach
1)

2)

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach schváliť návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č. 154/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností v znení
zmien a doplnkov.
ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Predložiť návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č.
154/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností v znení zmien a doplnkov na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 120

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ
STAVEBNÉ ODPADY

Mestská rada v Michalovciach
1. Odporúča
upraviť v čl. 1 sadzba poplatku v bode 1.2 za drobné stavebné odpady z 0,072 €/kg na
0,033 €/kg.
2. Ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej vedúcej finančného odboru, predložiť Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Michalovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na najbližšie rokovanie MsZ.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 121

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DANI ZA PSA, DANI ZA PREDAJNÉ
AUTOMATY, DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE A DANI ZA
UBYTOVANIE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej vedúcej finančného odboru, predložiť návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Michalovce o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné
automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie na rokovanie MsZ.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 122

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA
A ŽIAKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ
MESTA MICHALOVCE NA ROK 2016
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Kataríne Polákovej vedúcej odboru školstva a športu MsÚ, predložiť návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2016
a zasadnutie MsZ.
Z: Ing. Katarína Poláková
vedúca odboru školstva a športu
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 123

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O MIESTE A ČASE ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ
DOCHDÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ, predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Michalovce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole na zasadnutie MsZ.
Z: Ing. Katarína Poláková
vedúca odboru ŠkaŠp
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 124

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ
KAMPANE PRE VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PRE VOĽBY
DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU, PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH
KRAJOV A VOĽBY DO ORGANOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce o umiestňovaní
volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
a voľby do orgánov samosprávy obcí na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva
T: v texte
Z: JUDr. Gabriel Dorič
zástupca prednostu

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 125

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach

I. U k l a d á
Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN
p.č. 2859/7, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐69/2015, zo dňa
1.10.2015, Miroslava Hanika, Nižná Rybnica 156, ktorý ponúkol za predmet predaja
kúpnu cenu vo výške 66 800 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
2. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN
p.č. 2859/8, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐69/2015, zo dňa
1.10.2015, Miroslava Hanika, Nižná Rybnica 156, ktorý ponúkol za predmet predaja
kúpnu cenu vo výške 5 800 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
3. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj na odpredaj novourčeného
pozemku C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 3937/1 o výmere 1409 m2, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 40122662‐06/2014, zo dňa 4.3.2014 a pozemkov C‐KN v k.ú.
Michalovce, p.č. 3936/1 o výmere 613 m2, ostatné plochy, p.č. 3936/4 o výmere 272 m2,
ostatné plochy, p.č. 3936/5 o výmere 286 m2, ostatné plochy, Ing. Pavla Dlugoša, Ul.
minská 3880/3, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo
výške 70 176 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
4. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novourčeného pozemku C‐KN
v k.ú. Michalovce, p.č. 3937/4 o výmere 850 m2, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 40122662‐06/2014, zo dňa 4.3.2014 a pozemkov C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č.
3936/7 o výmere 191 m2, ostatné plochy, p.č. 3936/8 o výmere 240 m2, ostatné plochy,
p.č. 3937/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria, p.č. 3939 o výmere 1175 m2,
ostatné plochy, Ing. Radoslava Popoviča – RADES, Ul. okružná 5, 071 01 Michalovce, ktorý
ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 72 548 €, ako záverečné vyhodnotenie
súťaže.

5. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku C‐KN, p.č. 1837/35, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m2, v k.ú. Michalovce, Jozefa Gujdu,
Ul. Štefana Fidlika 3339/14, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu
cenu vo výške 3 900 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
6. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj spoluvlastníckeho podielu
1209541/10749850 stavby, vedenej na liste vlastníctva číslo 5157, a to stavby súpisné
číslo 1780, druh stavby budova pre šport a rekreačné účely, popis stavby zimný štadión,
ktorý je postavený na pozemkoch C‐KN, p.č. 1/1 a p.č. 1/2, INVEST KM, s.r.o., Ul. Petra
Jilemnického 20, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo
výške 103 000 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
7. Schváliť prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj pozemku C‐KN, p.č.
2777/3, druh pozemku záhrady, výmera 427 m2, v k.ú. Michalovce, pre MUDr. Silviu
Miklošovú, rod. Sabolovú, Ul. severná 5789/38, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo
výške 4 500 €.
8. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN
p.č. 682/82 a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐
42/2012, zo dňa 28.9.2012, Janu Nameti, bytom Ul. J. Hollého 181/64, Michalovce, ktorá
ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške 640 €, ako záverečné
vyhodnotenie súťaže.
9. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN
p.č. 682/73 a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐
42/2012, zo dňa 28.9.2012, Mgr. Jozefa Tomovčík, bytom Ul. J. Hollého 77, Michalovce,
ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške 640 €, ako záverečné
vyhodnotenie súťaže.
10. Schváliť víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN
p.č. 682/74 a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐
42/2012, zo dňa 28.9.2012, Lukáša Paľa, bytom Ul. J. Hollého 699/57, Michalovce, ktorý
ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške 606 €, ako záverečné
vyhodnotenie súťaže.
11. Schváliť odpredaj bytu č. 14, pozostávajúceho z troch obytných miestností
s príslušenstvom, v bytovom dome A7, 7. poschodie, vchod č. 4 na Ul. leningradskej v
Michalovciach, súpisné číslo 3503, orientačné číslo 4, na pozemku C‐KN p.č. 4659/23,
spolu s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a so
spoluvlastníckym podielom k pozemku 6813/345521, pre vydražiteľa Jarmilu Jakubčovú,
nar. 30.11.1970, bytom Staré nábrežie č. 3286/9, Michalovce, za sumu 28 800 €.
12. Schváliť odpredaj pozemkov, zastavaných objektmi garáží, v garážovej lokalite na Ul.
okružnej, vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako pozemok C‐KN p.č. 3671, vo
výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, pre vlastníka stavby, Bohumíru Ľochovú, r.
Pospíšilovú, bytom Ul. prof. Hlaváča 1886/8, Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2,
a odpredaj pozemku medzigarážového priestoru vedeného na LV 10048, v k.ú.
Michalovce, ako pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej výmere 6 845 m2,
v podiele 1265/376250.

13. Schváliť odkúpenie pozemku C‐KN p.č. 4866/1, druh pozemku trvalé trávne porasty,
výmera 193 m2, k.ú. Stráňany, ktorý je evidovaný okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 6925, od Gabriela Rodinu, bytom Ul. T.J.
Moussona 2498/27, za cenu 5 €/m2.
14. Schváliť spôsob prevodu spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN v k.ú.
Michalovce, p.č. 3369/3 o výmere 19 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810‐146/2015, zo dňa 6.6.2015, priamym predajom za
nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 3369/3 o výmere 19 m2, zastavané plochy,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku v zmysle znaleckého posudku,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorenom pozemku C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 3369/3 o výmere
19 m2, zastavané plochy, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐146/2015, zo dňa 6.6.2015, 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.
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorený pozemok C‐KN v k.ú. Michalovce, p.č. 3369/3,
priamym predajom.
15. Schváliť zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok na Ul. M. Rázusa:
- pozemok C‐KN, p.č. 3036/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 29 680, do
výmery 25 m2,
 pozemky na Ul. prof.Hlaváča:
- pozemok C‐KN, p.č. 3036/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 299 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 3036/34, druh pozemku ostatné plochy, výmera 4 623 m2,
do výmery 1 500 m2,
 pozemky na Ul. M. okružnej:
- pozemok C‐KN, p.č. 3369/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 479 m2,
do výmery 20 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 3374, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
71 m2,
- pozemok C‐KN, p.č. 3267/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 2 399 m2,
 pozemok na Ul. J. Kollára:
- pozemok C‐KN, p.č. 4233/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 733 m2,
do výmery 10 m2,
 pozemok na Ul. I. Krasku:
- pozemok C‐KN, p.č. 4611/2, druh pozemku záhrady, výmera 60 m2,

II. Schváliť splnomocnenie
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐13.
T: 2015 ‐ 2016
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 126

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

1. B e r i e n a v e d o m i e
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. Odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach:
2.1 schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri
nehnuteľností ako pozemok C‐KN p.č. 5332, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 22
m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci
stavby „Novostavba rodinného domu“, realizovaných pre potreby novostavby
rodinného domu, navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 31741, k.ú. Michalovce – Ul.
slovenská, s Ing. René Petraninom, Ul. J.‐ Murgaša 1328/63, Michalovce, investorom
a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia
byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom
profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich častí),
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri
nehnuteľností ako pozemok C‐KN p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca
10 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter
na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci
stavby „Rodinný dom“, realizovaných pre potreby novostavby rodinného domu,

2.3

2.4

2.5

navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 1838/319 a p.č. 1838/320, k.ú. Michalovce – Ul.
kamenárska, s Ing. Marcelom Nadzamom a RNDr. Alžbetou Nadzamovou, Ul. severná
č. 38, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor
uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich
častí),
schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizačnej prípojky na
pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako
pozemok C‐KN p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 3,50 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Rodinný
dom“, realizovaných pre potreby novostavby rodinného domu, navrhovanej na
pozemku C‐KN p.č. 1838/333 a p.č. 1838/332, k.ú. Michalovce – Ul. agátová, s MUDr.
Petrom Rovderom, Ul. severná č. 38, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej
a vodovodnej prípojky, alebo ich častí),
schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej prípojky na
pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako
pozemok E‐KN p.č. 6395/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 3 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, realizovaných pre potreby
jestvujúcich stavieb (dielňa, sklad), na pozemku C‐KN p.č. 1647/3 a p.č. 1648, k.ú.
Michalovce – Ul. zemplínska, s Miroslavom Heligmanom a manželkou Máriou
Heligmanovou, Jedľová č. 27, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým,
že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej
a vodovodnej prípojky, alebo ich častí,
schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodného potrubia
(predlženie vodovodu), vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku vo
vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok

2.6

2.7

registra C‐KN p.č. 5347/5, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 86,57 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Prístavba
prevádzkovej haly Ecofil Michalovce“ na Ul. okružnej, zriaďovaných pre potreby
stavby navrhovanej na pozemkoch C‐KN p.č. 3951/27, 3951/28, 3951/8, 3951/38,
3952/1 3951/30, 3951/24, 3951/26, 3951/2 a E‐KIN p.č. 8321/2, s Ecofil, s.r.o., Ul.
okružná 6001, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a
vodovodnej prípojky, alebo ich častí),
schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej,
plynovej a elektrickej NN prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce,
vedenom v katastri nehnuteľností ako pozemok regista E‐KN p.č. 550/1, v k.ú.
Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 15,35 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby rodinného domu „CNR“ na Ul.
vrboveckej, Michalovce, zriaďovaných pre potreby stavby rodinného domu, ktorý má
byť postavený na pozemku C‐KN p.č. 69, k.ú. Vrbovec, s Dušanom Činčárom,
Smreková č. 3, 071 01 Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej a
vodovodnej prípojky, alebo ich častí,
schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia elektrickej NN prípojky na
pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako
pozemok registra C‐KN p.č. 9414/3, v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 2 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby
„Novostavba rodinného domu“, zriaďovaných pre potreby novostavby rodinného
domu, navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 80/1, k.ú. Stráňany – Ul. športová,
s Beátou Hrehovou, Ul. J. Hollého č. 81, 071 01 Michalovce, investorom a budúcim
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,

podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom
profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich častí,
2.8 schváliť uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN prípojky a plynovej
prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 9468 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke
cca 12 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osí vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci stavby „Nákupné centrum – stavebné úpravy a zmena účelu využitia“,
navrhovanej na pozemkoch C‐KN p.č. 3950/2, p.č. 3950/3, p.č. 3950/4, p.č. 3951/40,
p.č. 3951/39, p.č. 3951/38, p.č. 3951/37 a p.č. 3951/22, k.ú. Michalovce, so
spoločnosťou Z.O.A.,s.r.o., Jovsa č. 288, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile, ako zmenu
uznesenia MsZ č. 114, zo dňa 27.10.2015,
2.9 schváliť uloženie plynovej a vodovodnej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č.
1702/1 a E‐KN p.č. 5837/2 a p.č. 5837/4 v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 38,60 m,
ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby
„Dobudovanie a rekonštrukcia pavilónu „C“ – prízemie zimný štadión Michalovce“,
realizovanej pre potreby stavby Zimného štadióna – pavilónu „C“, – Ul. športová,
s INVEST KM, s.r.o., Ul. P. Jilemnického č. 20, Michalovce, investorom a budúcim
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom
profile, ako zmenu uznesenia MsZ č. 114, zo dňa 27.10.2015,
2.10 schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizačnej prípojky na
pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri nehnuteľností ako
pozemok E‐KN p.č. 1000/2, v k.ú. Topoľany (v celkovej dĺžke cca 4 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Obnova
a prestavba rodinného domu“, realizovaných pre potreby stavby rodinného domu,
postaveného na pozemku C‐KN p.č. 166, k.ú. Topoľany – Ul. topolianska, s Jozefom
Dondom a Stanislavou Dondovou, Falkušovce 11, investorom a budúcim vlastníkom

s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej
prípojky, alebo jej častí), ako zmenu uznesenia MsZ č. 114, zo dňa 27.10.2015,
2.11 schváliť prenájom stavby súp. č. 183, vrátane areálu, pre Cirkevnú ZŠ sv. Michala na
Ul. volgogradskej v Michalovciach, za 0,04 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, z dôvodu prenájmu za účelom zabezpečenia vzdelávania mládeže v cirkevnej
škole, počnúc dňom nadobudnutia stavby do majetku Mesta,
2.12 schváliť prenájom stavby súp. č. 3837 vrátane areálu, pre SOU cirkevné na Ul.
tehliarskej v Michalovciach, za 0,04 €/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
z dôvodu prenájmu za účelom zabezpečenia vzdelávania mládeže v cirkevnej škole,
počnúc dňom nadobudnutia stavby do majetku Mesta.

3. Odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach zrušiť:
3.1 uznesenie MsZ č. 114, zo dňa 27.4.2015, v bodoch 2.4, 2.6, 2.17.

4. Ukladá
4.1

ved. odboru hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 127

K bodu: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE
‐ návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č.6
Mestská rada v Michalovciach
a)

b)

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach schváliť zaradenie ďalších 3 lokalít do
Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce.
ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
predložiť návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva.
T: december 2015
Z: Ing. Anna Mrázová
Vedúca odboru V, ŽP a MR

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 128

K bodu: PETÍCIA ZA ZÍSKANIE 40 ha LESA DO VLASTNÍCTVA MESTA
MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť Petíciu za získanie 40 ha lesa do vlastníctva Mesta Michalovce na najbližšie
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: primátor mesta
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 129

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontroly na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková
hl. kontrolórka
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 130

K bodu: INFORMÁCIA O ZMENE ORGANIZAČNÉHO PORIADKU
A ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MESTSKÉHO ÚRADU
V MICHALOVCIACH A ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Michalovciach a Zariadenia opatrovateľskej služby účinnej od 1. 1. 2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 131

K bodu: NÁVRH NA ZMENU ČLENA KOMISIE ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU,
ČLENA KOMISIE VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNU A TURIZMU
A ZAPISOVATEĽA KOMISIE KULTÚRY
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi primátorovi mesta, predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
Návrh na zmenu člena komisie školstva, mládeže a športu, člena komisie výstavby,
územného plánu a turizmu a zapisovateľa komisie kultúry.
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: 10. 12. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 132

K bodu: NÁVRH ZMENY ŠTATÚTU NOVÍN MICHALOVČAN

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť Návrh zmeny
zastupiteľstva.

Štatútu novín Michalovčan na najbližšie rokovanie mestského
Z: MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora
T: 10. 12. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 133

K bodu: ZÁMER SPRACOVANIA PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2016‐2025

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi Mesta predložiť zámer spracovania PHSR na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: v texte
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 134

K bodu: PRISTÚPENIE MESTA MICHALOVCE DO PROJEKTU ELENA
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi Mesta predložiť materiál – Pristúpenie Mesta Michalovce do projektu ELENA na
rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: v texte
T: december 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 135

K bodu: NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ, KOMISIÍ MsZ A REDAKČNEJ
RADY NOVÍN MICHALOVČAN A HARMONOGRAM ZASADNUTÍ MsR
A MsZ MICHALOVCE NA I. POLROK 2016
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Zdenkovi Vasiľovi prednostovi Mestského úradu v Michalovciach, predložiť Návrh plánu
rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín Michalovčan a harmonogram
zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2016 na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ
T: 10. 12. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 1. 12. 2015

číslo: 136

K bodu: NÁVRH PROGRAMU VII. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V MICHALOVCIACH DŇA 10. 12. 2015

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutoční dňa 10. 12. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Jozef Makohus

