Zhodnotenie obdobia rokov 2007 - 2010
PROGRAM ROZVOJA MESTA MICHALOVCE A JEHO VYHODNOTENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach schválilo PROGRAM ROZVOJA MESTA
MICHALOVCE na volebné obdobie v rokoch 2007 – 2010. Tento program vychádzal z
poznania možností mesta a potrieb jeho občanov. Bol pokračovaním predchádzajúceho programu
rokov 2003 – 2006 a vytváral podmienky pre rozvoj Michaloviec ako moderného mesta v srdci
Zemplína.

PRIORITY MESTA
1. Stimulácia ekonomického rozvoja v meste vytváraním vhodného podnikateľského
prostredia. Vytváranie podmienok pre príliv domáceho a zahraničného kapitálu, vrátane
využitia podpory z európskych fondov s cieľom dosiahnuť rast pracovných miest. Mesto
Michalovce v snahe pomôcť podnikateľským subjektom na území mesta a s cieľom vytvorenia
priestoru pre možný vstup významných investícií do mesta vypracovalo a schválilo právne
normy, ktoré jednak definovali podmienky, za akých je možné podnikať na majetku Mesta,
ktorým Mesto disponuje a nevyužíva pre svoje vlastné potreby, a tiež strategické dokumenty,
ktoré v koncepciách analyzujú aktuálny stav v oblastiach sledovaného záujmu a zároveň ukazujú
spôsoby vytvárania podmienok i spôsoby riešenia problémov, ktoré v danej
oblasti sú.
V plánovacích dokumentoch sa zameralo na funkčné členenie územia mesta s
jeho následným možným využívaním na účely presne určené, vrátane
možných podnikateľských aktivít v jednotlivých zónach mesta. V roku 2008
pristúpilo Mesto k vypracovaniu a schváleniu základného strategického
dokumentu- Územného plánu mesta Michalovce, ktorý bol schválený uznesením MsZ č.160, dňa
26.02.2008. V roku 2010 na svojom aprílovom zasadnutí MsZ schválilo zmeny a doplnky číslo 1
ÚPN, ktorými sa umožnilo podnikateľským subjektom v troch lokalitách mimo ÚPN realizovať
svoje podnikateľské zámery.
Mesto Michalovce vytvorilo podmienky pre aktivity firmy Yazaki, vďaka
čomu sa v meste zrealizovala najväčšia investícia aj s podporov štátu do
externej infraštruktúry. Nový závod vytvára priestor pre cca 3000 pracovných
miest. Mesto Michalovce vytvorilo podmienky aj pre vstup investorov
podnikajúcich v oblasti služieb, ktorí v meste vytvorili nové obchodné centrá.
Mesto vytváralo podmienky aj pre domáce podnikateľské subjekty i tým, že
im umožnilo na podnikateľské účely využívať nebytové priestory a pozemky, ktoré sú v majetku
mesta a v centre mesta aj povoľovaním užívania verejného priestranstva CMZ formou letných
terás. V roku 2007 bolo povolených 19 letných terás, v roku 2008 bolo povolených 21 terás, v
roku 2009 bolo povolených 25 terás a v roku 2010 rovnako 25 terás.
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2. Cieľavedomé vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj mladej
generácie. V rokoch 2007 – 2010 sa vytvárali ďalšie podmienky pre rozvoj
mladej generácie v oblasti školstva, športu a kultúry. V oblasti školstva bola
stanovená priorita získať čo najviac zdrojov z fondov EU na rekonštrukcie
základných škôl, čo sa aj podarilo Mesto bolo úspešné v projektoch troch
základných škôl – VI.ZŠ, I.ZŠ a II.ZŠ. Na ich rekonštrukciu získalo celkom 4
730 730,29 € a vlastné spolufinancovanie bolo vo výške 261 526,33 €. V
areáloch IV.ZŠ, VI.ZŠ, VII.ZŠ a II.ZŠ sa vybudovali športové ihriská z
finančných prostriedkov získaných z rôznych fondov a za finančnej
spoluúčasti mesta. Realizovala sa aj rekonštrukcia športových zariadení, a to
zimného štadióna, mestskej športovej haly, no najviac futbalového štadióna.
V rámci projektov školy získali finančné prostriedky na vybavenie učební výpočtovou technikou,
na vybavenie knižníc, dielní, ale aj na mimoškolskú činnosť napr. environmentálna výchova, boj
proti drogovej závislosti, dopravná výchova a pod.
Mesto finančne podporovalo mládežnícky šport i kultúrne aktivity mladých ľudí, vrátane
podpory umeleckých telies, v ktorých pôsobia, a tiež organizovaním športových a kultúrnych
podujatí, na ktorých mohli mladí ľudia svoje schopnosti verejne prezentovať.
Mesto podporovalo aj činnosť 288 záujmových krúžkov na školách a činnosť
39 športových klubov, ktoré sú na území mesta.
Podporovalo aj aktivity stredných škôl a vytváralo lepšie podmienky pre
činnosť vysokých škôl, ktorých pobočky pôsobia v Michalovciach.
3. Koncepčné riešenie postavenia seniorov a zlepšenie ich životných podmienok a
aktuálnych potrieb. Mesto vypracovalo Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste na
roky 2008- 2012, ktorého obsahom je aj návrh riešení problémov súvisiacich s jednotlivými
skupinami obyvateľov mesta, a to najmä seniormi, rodinami s deťmi a občanmi ohrozených
sociálnym vylúčením.
V súvislosti so seniormi Mesto naďalej podporovalo existenciu siedmich
klubov dôchodcov ako aj aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska. V rámci
zavádzania nových trendov do činnosti klubov dôchodcov v priebehu roku
2008 Mesto vybavilo všetky kluby dôchodcov počítačovou technikou a
internetom a uskutočnilo v spolupráci so IV. základnou školou počítačový
kurz seniorov , ktorého sa zúčastnilo 51 dôchodcov. V októbri roka 2010 sa v počítačových
učebniach IV,V,VI a VII základnej školy uskutočnil podobný kurz pre
ďalších cca 100 záujemcov z radov seniorov Mesto prispelo aj na stravu 345
dôchodcom a ročne priemerne 110 dôchodcom na opatrovateľskú službu v
domácnosti. Prispelo tiež na opatrovateľské služby, ktoré zabezpečoval SČK
a charity jednotlivých kresťanských cirkví. Veľkým prínosom je pre seniorov
aj zavedenie Senior karty od roku 2008, vďaka ktorej majú množstvo úľav, či
už pri parkovaní, alebo návšteve športových a kultúrnych podujatí v meste.
MsZ schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č. 108/2008 o podmienkach vydávania a
používania Senior karty , ktorá je vydávaná z úrovne odboru sociálnych vecí. V súčasnosti túto
kartu využíva 1267 dôchodcov.
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V priebehu roka 2007 sa vytvorila, ako poradný orgán primátora mesta, RADA SENIOROV,
ktorá mala od svojho vzniku už osem zasadnutí a bola nápomocná primátorovi a vedeniu mesta
pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa zlepšovania sociálnej situácie a života občanov v meste.
Pozornosť bola venovaná aj bývaniu seniorov. V roku 2009 Mesto podalo v rámci ROP opatrenia
2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately projekt
„Prístavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Michalovciach“.
Cieľom tohto projektu je zlepšenie kvality a rozsahu poskytovaných
sociálnych služieb v zariadení pre seniorov prostredníctvom jeho prístavby a
rekonštrukcie. Rozšírenie počtu poskytovaných služieb pobytovou a
ambulantnou formou. Prístavbou zariadenia chce Mesto zvýšiť jeho kapacitu,
rozsah a úroveň poskytovaných sociálnych služieb. Ďalšou snahouv tomto
zariadení bolo debarierizovať, rekonštruovať a modernizovať vnútorné priestory s cieľom ich
povýšenia na európsky štandard, znížiť energetickú náročnosť budovy prostredníctvom
zateplenia a vybudovania vlastnej kotolne. Výška schválenej dotácie na projekt je 3 142 096,44 €
a výška spolufinancovania je 165 373,50 €.
Mesto získalo NFP vo výške 434 720 € z ROP opatrenia 2.1a na
rekonštrukcie budovy bývalej materskej škôlky na Ulici borovicovej so
zámerom rekonštrukcie tohto objektu pre potreby zariadenia opatrovateľskej
služby. Mesto na to prispeje spolufinancovaním vo výške 186 174,77 €.
Realizácia samotných stavebných prác začne v roku 2011. Cieľom je zaistiť
aby boli poskytované služby v bezpečnom prostredí a zároveň sa zvýšil ich
štandard, aby sa zabezpečilo rešpektovanie individuálnych potrieb, súkromia a dôstojnosti
klientov a tiež vytvoriť komunitný typ zariadenia, vytvoriť priestor pre nové služby a zároveň
znížiť prevádzkové náklady. Zrealizovala sa aj výstavba dvoch bytových domov po 24 bytov na
Ul. Masarykovej, ktoré slúžia mladým rodinám a seniorom mesta
Michalovce.
Rekonštruuje sa aj objekt tzv.malometrážnych bytov a buduje sa jeho
nadstavba, na ktoré Mesto získalo cudzie zdroje zo ŠFRB a dotáciu z
MVaRR SR.
Na seniorov Mesto pamätalo aj pri tvorbe a schvaľovaní VZN o daniach a poplatkoch, ktoré je
schvaľované každoročne s platnosťou od 1.1. a Mesto ním poskytlo seniorom úľavy pri dani zo
stavieb a bytov o 30 % vyrubenej dane za stavby a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70
rokov a pri dani za psa 100%-nú úľavu dane u osamelo žijúcich občanov, ktorí majú 70 rokov a
viac. Pri poplatkoch za TKO je úľava 30 % vyrubeného poplatku pre občanov, ktorí majú 70
rokov a viac.
4. Vytvorenie podmienok pre zdravý životný štýl, s dôrazom na zvýšenie
kvality bývania, služieb, kultúrneho a športového vyžitia a iných aktivít.
V rámci tohto okruhu Mesto zrealizovalo uzavretie skládky Lastomír, a to z
prostriedkov získaných z fondov EÚ. Z tých istých zdrojov získalo Mesto
finančné prostriedky aj na rozšírenie separácie odpadov a modernizáciu
triediacej linky.
V roku 2009 bola spracovaná Urbanistická štúdia Parku študentov Michalovce, ktorá bude
podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie na pripravovanú rekonštrukciu
predmetného parku. Uskutočnila sa tiež pasportizácia zelene a v elektronickej podobe je
súčasťou geografického informačného systému mesta, ktorý je prístupný na webovej stránke
Mesta. Za účelom zatraktívnenia územia Laborca pristúpilo mesto v roku 2009 k spracovaniu
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štúdie: „Revitalizácia nábrežia a toku Laborca na území mesta Michalovce.“ Predmetná štúdia
bude slúžiť ako základný dokument pre navrhnutie spôsobu a prístupu k riešeniu problematiky
cyklistickej dopravy v podmienkach mesta, zabezpečeniu a projektovej prípravy riešenej trasy a
zároveň podpory výstavby cyklotrás v rámci okresu a regiónu aj v rámci
dopravných stavieb. Rekonštrukciou mestských komunikácií a chodníkov sa
mesto zaoberá v rámci projektov revitalizácie sídlisk. Zrealizované boli v I. a
II. etape na sídlisku Východ. Pokračovať sa bude v III. etape. Ďalšie
zintenzívnenie rekonštrukcií bolo prijaté uznesením MsR č. 19 z 9. 2. 2010,
kedy mesto prijalo plán rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov v
rozsahu: Samuela Tešedíka, Petra Jilemnického-cesta, Petra Jilemnického-chodník (pri domoch),
Kukorelliho-cesta,
Kukorelliho-odstavné
plochy,
Špitálska-cesta,
Špitálska-chodník,
Štefánikova-chodník, Generála Petrova-cesta, Generála Petrova-chodník, Odbojárov-chodník,
Saleziánov-cesta, Saleziánov-chodník, Pri sýpke-cesta, Moskovská-cesta, Moskovská – chodník,
Vajanského-chodník, Dobrianskeho-chodník, Nad Laborcom-chodník, Konečná-chodník ,
Kapušianska-chodník, Športová, Hrehovčíka, Novomeského, Markuša, Užhorodská - chodník pri
domoch, Špitálska - cesta a chodníky po oboch stranách, M. Bónu, Fr. Kráľa - chodník pri
domoch, Chodníky na kruhovej križovatke.
Mesto svojím projektom získalo NFP na realizáciu regenerácie celého
námestia Slobody a časti ulice Štefánikovej z operačného programu ROP
prioritnej osi č. 4. Stavebné práce sa začali realizovať v mesiaci jún 2010.
Výška schválenej dotácie je 1 576 474,29 € a výška spolufinancovania 100
725,69 €. Súčasne mesto získalo nenávratný finančný príspevok na
financovanie regenerácie satelitných uličiek – Duklianska, S. Chalúpku a
Pasáž.
V roku 2010 bola zrealizovaná výstavba chodníka ulíc Hviezdoslavova a Topolianska. Stavba
bola rozšírená o konštrukciu prechodovej lávky Projektová dokumentácia bola spracovaná v roku
2007. Výstavba chodníka, ktorý spája mestskú časť Močarany a mesto
Michalovce bola zrealizovaná v roku 2008 v náklade 232 335,63 €. V roku
2009 bola vo výške 279 083,42 € zrealizovaná rekonštrukcia miestnej
komunikácie Barč– Ivana. V rámci programu BECEP boli zrealizovaná
výstavba spomaľovacich ostrovčekov pred VI. ZŠ a MŠ na Okružnej ulici a
spomaľovač a zároveň aj bezbariérový prechod pre chodcov pred obchodným
centrom LIDL.
V novembri 2007 bola dokončená okružná križovatka na Ul. Jána Hollého - Moskovská Okružná. Ďalšia okružná križovatka na ceste II/582 - Ul. Sládkovičova bola vybudovaná v rámci
výstavby Obchodného centra Zemplín market.Na ceste I/50 - Sobranecká cesta- Lastomírska
bola v mesiaci november 2008 dokončená okružná križovatka, ktorej výstavbu zabezpečovala
Slovenská správa ciest.
V súčasnosti sa mesto v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom
podieľa na výstavbe kruhovej križovatky na ceste II/582 Vinianska cesta - Ul.
partizánska rekonštrukciou chodníkov a verejného osvetlenia. Mesto realizuje
prestavbu križovatky na Ul. špitálska - Saleziánov - Š. Kukuru. V roku 2009
mesto spracovalo projektové dokumentácie jestvujúcich vodovodných rozvodov tzv. II.
tlakového pásma. Rekonštrukciu zastaraných a opotrebovaných rozvodných sietí následne riešila
VVS, a. s. Košice. V rokoch 2007 a 2008 bola zrealizovaná výstavba športového areálu pre
atletiku na IV.ZŠ, kde sú aj športové triedy s týmto zameraním. Na VI.ZŠ bolo vybudované
futbalové ihrisko s umelým trávnikom taktiež pre športové triedy futbalu. V roku 2009 bolo
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vybudované viacúčelové ihrisko v areáli VII.ZŠ. V roku 2010 to bolo viacúčelové ihrisko v
areáli II. ZŠ.
Časť finančných prostriedkov na tieto aktivity Mesto získalo dotáciou z ÚV SR. V rámci
revitalizácie sídliska Východ sú riešené športové ihriská a detské ihriská. Rozsiahlymi
rekonštrukciami prešli existujúce športové zariadenia v meste: futbalový štadión, zimný štadión a
mestská športová hala.
V roku 2009 a 2010 prebiehala rekonštrukcia verejného osvetleniav meste. V
súčasnosti prebieha rekonštrukcia v medziblokovom priestore sídliska
Východ, na ktoré Mesto získalo NFP z európskych fondov. Mesto
Michalovce získalo v roku 2008 úver zo ŠFRB vo výške 38 105 000 Sk (1
264 854,28 €) a dotáciu z MVaRR SR vo výške 16 331 000 Sk (542 089,89
€) na výstavbu 48 nájomných bytov na Ulici Masarykovej(v súčasnosti sú už byty prenajímané) a
taktiež na výstavbu 40 bytov nižšieho štandardu na Ulici mlynskej získalo mesto v roku 2008
úver zo ŠFRB vo výške 4 931 000 Sk (163 679,21 €) a dotáciu z MVaRR SR vo výške 16 796
000 Sk (557 525,06 €). V súčasnosti sú už byty takisto prenajímané.

ZVÝŠENIE DYNAMIKY EKONOMICKÉHO ROZVOJA
1. Vytvárať územné a technické podmienky pre realizáciu nových investícií. Mesto v roku
2008 pristúpilo k vypracovaniu a schváleniu základného strategického
dokumentu Územného plánu mesta Michalovce, ktorý bol schválený
uznesením MsZ č.160, dňa 26. 02. 2008. V roku 2010 na svojom aprílovom
zasadnutí MsZ schválilo zmeny a doplnky číslo 1 ÚPN, ktorými sa umožnilo
podnikateľským subjektom v troch lokalitách mimo ÚPN realizovať svoje
podnikateľské zámery.
2. Podporovať programy zamerané na rast flexibility pracovných síl v súlade s
požiadavkami zamestnávateľov. Vytvárať partnerstvá k efektívnemu
využitiu potenciálu dočasne nezamestnaných osôb. Mesto sa aktívne
podieľalo na programoch, ktorých cieľom bolo riešenie predmetnej
problematiky. Veľmi dobrá bola spolupráca najmä s OÚPSVaR, a to jednak
pri spoluorganizovaní podujatí, akými boli napr. Burzy práce, ale i
zamestnaním nezamestnaných v rámci aktivačných prác, absolventskej praxe
a malých obecných služieb. Mesto takto dočasne zamestnalo ročne priemerne 100 ľudí.
Podporovali sme tiež aktivity stredných škôl pri vzniku centier odbornej prípravy a aktivity
výrobných spoločností na vytvorenie výučbových priestorov pre potreby vzdelávania a
rekvalifikácie ich zamestnancov.
3. Vytvárať odborné projektové tímy pre riešenie dielčích cieľov a spoluprácu s investormi,
osobitne pri získavaní prostriedkov z európskych fondov a iniciovať rozvojové impulzy v
meste a regióne. Mesto organizačnou zmenou vytvorilo odbor informatizácie a grantov, ktorého
hlavnou úlohou bolo pripravovať samostatne, alebo v spolupráci s partnermi projekty, ktorými
sme sa usilovali získať NFP z európskych či iných fondov, a to hlavne pre potreby Mesta, ale
mesto súčasne poskytovalo poradenstvo a pomoc pri získavaní NFP pre podnikateľské subjekty,
neziskové organizácie, ktoré o to prejavili záujem.
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4. Vypracovať mestský štatistický systém. V rámci riešenia tejto
problematiky Mesto zriadilo samostatný subportál pre registráciu
podnikateľských subjektov v meste s automatickou registráciou a
interaktívnym zobrazovaním na mape mesta, čím sa vytvorili predpoklady pre
vytvorenie komplexnej databázy subjektov a ich vyhľadávanie a kategorizáciu.
5. Vypracovať koncepciu podpory podnikania v meste. Na jej základe podporovať malé a
stredné podnikanie. Podporu a rozvoj občanmi požadovanej štruktúry a sortimentu malého a
stredného podnikania mesto zabezpečuje prijatým VZN MsZ č.101 o určení sadzieb a stanovenia
podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta, v ktorom diferencovane stanovenými sadzbami koncepčne rieši podporu a motiváciu
rozvoja jednotlivých druhov podnikania.
6. Vytvárať podmienky pre posilnenie postavenia cestovného ruchu v
meste aj v regióne, zefektívniť spoločný marketing regiónu v oblasti CR,
zvýšiť investície do infraštruktúry cestovného ruchu. V oblasti CR mesto
podalo tri žiadosti o NFP neinvestičného charakteru v rámci bilaterálnych
programov SK – HU a SK - UA, jednu žiadosť v rámci ROP – 3.2 rozvoja
turizmu pre podporu neinvestičných projektov. Projekt „Michalovce –
vstupná brána turizmu Zemplína“ podaný v rámci ROP bol úspešný a mesto ho bude realizovať v
r. 2011 – 2012. Jeho výsledkom je samostatný portál turizmu pre oblasť
„Dolný Zemplín“, množstvo propagačných materiálov, máp o meste
Michalovce a okolí. Výsledkom projektu bude aj vytvorenie dizajn manuálu,
štúdia umiestnenia informačných tabúľ pre cestovný ruch. Súčasne mesto
podalo žiadosť o NFP na investičný projekt pre riešenie oddychovej zóny
Laborec – vybudovanie cyklistického chodníka popri toku Laborca, žiadosť
bola podaná v rámci programu Švajčiarskeho finančného mechanizmu, splnila všetky podmienky
formálnej kontroly.
Informačná kancelária spolupracuje s KSK-referátom CR na spoločných dotazníkoch pre klienta,
pomocou ktorých sa zistí návštevnosť, klientela, slabé stránky CR a správny smer napredovania
CR v Dolnom Zemplíne a Zakarp. Ukrajiny Uskutočňujú sa spoločné stretnutia IC – tzv. výmena
skúseností jednotlivých IC. Pre zvýšenie povedomia verejnosti mesto začalo
výmenu propagačných materiálov v rámci informačných kancelárií (IK)
Dolného Zemplína, Užhorodu - Ukrajina, Jaroslawi - Poľsko, Vyškova Česko a Sátoraljaújhely – Maďarsko. Rozšírila sa spolupráca medzi mestami
Michalovce – Sátoraljaújhely, a to propagovaním kultúrnych a športových
aktivít tohto partnerského mesta prostredníctvom našej IK ako aj
propagovaním týchto aktivít na webovej stránke mesta Michalovce. Mesto sa zúčastnilo výstav:
Veľtrh cestovného IFT SLOVAKIATOUR v Bratislave, Medzinárodný veľtrh CR Regiontour v
Brne v spoločnom stánku s partnerským mestom Vyškov a Výstav CR vo Warszawe a v
Krakowe v spoločnom stánku s partnerským mestom Jaroslaw.
7. Pokračovať vo vytváraní podnikateľského prostredia v novovybudovanom priemyselnom
parku, ako aj v pôvodnej priemyselnej zóne. Mesto Michalovce vyvíjalo a vyvíja úsilie o
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nadobudnutie pozemkov od SPF za účelom
vytvorenia priemyselného parku pre malých a stredných podnikateľov v priemyselnom parku pri
výrobnom závode spoločnosti Yazaki na Sobraneckej ceste. Mesto Michalovce podporovalo
aktivity subjektov etablovaných v priemyselných zónach mesta na rozšírenie ich výrobných
kapacít.
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ZLEPŠENIE SOCIÁLNEJ SITUÁCIE V MESTE
1. V rámci koncepčného riešenia sociálnej starostlivosti bude pozornosť mesta zameraná
najmä na odstraňovanie príčin sociálnej vylúčenosti a zlepšenia životných podmienok
sociálne odkázaných občanov mesta, seniorov a zdravotne postihnutých občanov a rodiny s
deťmi. Mesto má vypracovaný Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste na obdobie
2008 -2012, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 26. 2. 2008. Obsahom uvedeného
dokumentu je Návrh aktivít a ich časového riešenia pre jednotlivé skupiny obyvateľstva, a to
seniorov, rodiny s deťmi a občanov ohrozených sociálnym vylúčením. V
meste pôsobí 7 klubov dôchodcov s počtom 910 členov. Na pomoc rodinám s
deťmi je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kombinovaný denný stacionár
pre deti (Detské jasle - rehabilitačné zariadenie) na Ul. Markušovej, s
kapacitou pre 55 detí.
V priebehu rokov 2007 – 2010 sme na prevádzku tohto zariadenia z rozpočtu mesta vynaložili
190.187 €. V rámci údržby sme zabezpečili opravu strechy a fasády budovy, vymenili sa okná a
dvere, bola urobená rekonštrukcia vodoinštalácie elektroinštalácie a kúrenia v budove, v
jednotlivých oddeleniach boli vymenené podlahy, v hygienických zariadeniach boli vymenené
obklady a nainštalované nové WC misy a umývadlá v zmysle hygienických noriem, obnovené
boli kuchynské priestory, bol zakúpený nový nábytok a skrinky do učebni, matrace do postieľok
a satelitná televízia na jednotlivé poschodia. Na uvedené práce a nákupy bolo z vlastných
prostriedkov vynaložených 21 298 €. V jedálni pre dôchodcov v malometrážnych bytoch na Ul.
obrancov mieru, zabezpečujeme poskytovanie stravy pre cca 230 dôchodcov a pre ďalších 115
dôchodcov zabezpečujeme stravovanie v školských jedálňach IV. A VII.
Základnej školy.
V Zariadení opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej, ktoré má kapacitu 25
klientov bola v priebehu rokov 2007-2010 poskytovaná opatrovateľská služba
nasledovné:r.2007 pre 47 klientov, r.2008 pre 43 klientov, r.2009 pre 47
klientov, k 30.9.2010 pre 51 klientov Okrem toho zabezpečujeme personálnu
a mzdovú agendu pre obce a to: r.2007 pre 22 obcí, r. 2008 pre 20 obcí,
r.2009 pre 19 obcí, r. 2010 pre 15 obcí. Na zabezpečenie terénnej formy opatrovateľskej služby
mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu finančné prostriedky pre SČK, Gréckokatolícku apoštolskú
exarchatnú charitu a Arcidiecéznu charitu. Pre 178 občanov mesta poskytujeme sociálne služby v
Zariadení pre seniorov na Ul. J. Hollého. Mesto získalo NFP z Regionálneho operačného
programu na prístavbu a rekonštrukciu budovy Zariadenia pre seniorov (výmena okien,
zateplenie, komplexná debarierizácia zariadenia). Realizácia samotných stavebných prác začne v
roku 2011.
Ďalej je pozornosť mesta v tejto oblasti sústredená na prácu s neprispôsobivými občanmi, v
lokalite Ul. mlynskej, prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a
ich asistentov.
V priebehu roka 2007 sa vytvorila, ako poradný orgán primátora mesta,
RADA SENIOROV, ktorá mala od svojho vzniku už osem zasadnutí a bola
nápomocná primátorovi a vedeniu mesta pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich
sa zlepšovania sociálnej situácie a života občanov v meste. Veľkým prínosom
je pre seniorov aj zavedenie Senior karty od roku 2008, vďaka ktorej majú

7

množstvo úľav, či už pri parkovaní, alebo návšteve športových a kultúrnych podujatí v meste.
MsZ schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie č. 108/2008 o podmienkach vydávania a používania Senior karty ,
ktorá je vydávaná z úrovne odboru sociálnych vecí. V súčasnosti túto kartu
využíva 1267 dôchodcov. V rámci zavádzania nových trendov do činnosti
klubov dôchodcov v priebehu roku 2008 sme vybavili všetky kluby
dôchodcov počítačovou technikou a internetom a uskutočnili sme v
spolupráci so IV. základnou školou počítačový kurz seniorov , ktorého sa
zúčastnilo 51 dôchodcov. V októbri roka 2010 sa v počítačových učebniach IV,V,VI a VII
základnej školy uskutočnil podobný kurz pre ďalších cca 100 záujemcov z radov seniorov.
Každoročne mesto poskytuje jednorazové sociálne dávky pre občanov, ktorí
sa ocitli v hmotnej núdzi. V roku 2007 bolo poskytnutých 31 JSD v celkovej
čiastke 66 000 Sk, v roku 2008 33 JSD vo výške 59 500 Sk, v roku 2009 38
JSD vo výške 2 722€ (82003Sk), v roku 2010 k 30.9. 56 JSD vo výške
3 709,92 €. Rozpočet počíta so sumou 4 980 €.
Odbor zabezpečoval v jednotlivých rokoch sociálne pohreby pre občanov mesta, ktorých
príbuzní neboli schopní pokryť tieto výdavky. Klubom dôchodcov, ktorých máme na území
mesta 7 s počtom 910 členov boli hradené prevádzkové náklady a náklady na činnosť, ktoré v
jednotlivých rokoch boli vo výške: v roku 2007 548 tis. Sk, v roku 2008 523 tis. Sk, v roku 2009
suma 19 679 € (592 850Sk), rozpočet na rok 2010 je 19 885 €.
V rámci údržby boli vymenené okná v KD č.5 na sídlisku JUH, v ostatných kluboch na základe
požiadaviek a potrieb, boli urobené maliarske, kúrenárske a vodoinštalačné práce, výmena
podlahových krytín v KD 1-3, v KD 4 zakúpené stoly, stoličky a elektrické spotrebiče, pre KD
č.2 satelitný prijímač a stolíky pre počítač. Celkové na údržbu KD a nákupy bolo v priebehu
rokov 2007 až 2010 z rozpočtu mesta použitých 11 557 €.
Aktivity klubov dôchodcov sú podľa výberu ich členov. Jednotlivé kluby majú aj svoje
špecifické zameranie činnosti, či už je to kresťanské zameranie (KD č.7) alebo spolupráca so
zdravotne postihnutými (KD č. 2). Mesto Michalovce podporuje zvýšenou mierou aj kultúrne
aktivity v kluboch a vďaka tomu fungujú pri niektorých z nich veľmi kvalitné spevácke skupiny
(Klubovanka a Vánok-seniora v KD 1 a 3, Stráňanka v KD 2, Seniorka v KD č.6), ktoré už
získali ocenenia z rôznych súťaží. Mesto podporuje aj spoluprácu klubov s ostatnými
občianskymi združeniami a organizáciami.
Veľmi vydarenou akciou takéhoto charakteru bola v roku 2009 I. športová
olympiáda seniorov, ktorú zorganizovalo združenie Jednota dôchodcov a na
ktorú jej mesto prispelo sumou 400 €, pričom sa jej zúčastnilo množstvo
členov z jednotlivých klubov seniorov. 2. ročník športovej olympiády sa
konal v mesiaci júli 2010. V ďalšom období plánujeme pozvať na túto
aktivitu aj seniorov z družobného mesta Jaroslaw. V roku 2009 s podporou
grantových prostriedkov mesta Michalovce bola daná do užívania moderná
technika pre skvalitnenie života seniorov v Zariadení pre seniorov. Pomocou premietacej
techniky, filmového plátna a diaprojektoru sú premietane seniorom filmy rôzneho žánru. Mesto
Michalovce prispelo na uskutočnenie tohto projektu v rámci voľno časových aktivít sumou 996 €
a pomohlo tak podporiť skvalitnenie plnohodnotného života seniorov v sociálnom zariadení.
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Počet dôchodcov, ktorí sa stravujú v jedálni MMB na Ul. obrancov mieru sa každoročne
pohybuje okolo 230. V priebehu roka bolo vydaných okolo 52 tisíc obedov a
finančné náklady boli v jednotlivých rokoch vo výške:v roku 2007 suma
2 651 tis. Sk, v roku 2008 suma 2 705 tis. Sk, v roku 2009 suma 87 383 €
(2 633 tis. Sk), rozpočet na rok 2010 je vo výške 108 025 €.Prevádzkové
výdavky použité pre toto zariadenie z rozpočtu mesta v rokoch 2007 – 2010
predstavujú sumu 373 166 €. Z uvedenej sumy bolo na údržbu a nákupy
použitých 15 150 €. V rámci ktorých boli vykonané hygienické maľby, opravené okná v jedálni,
elektroinštalačné práce a opravy elektrických spotrebičov a zakúpený konvektomat na prípravu
jedál. Mesto zabezpečuje od roku 2008 stravovanie dôchodcov aj v školskej stravovni pri IV. ZŠ,
kde sa stravovalo každoročne priemerne 90 dôchodcov a v jedálni VII. ZŠ, kde sa stravovalo 25
dôchodcov a náklady mesta v jednotlivých rokoch činili:v roku 2008 suma 268 tis. Sk, v roku
2009 suma 10 238 € (308 tis. Sk), v roku 2010 rozpočet počíta so sumou
16 000 €.
Vo VZN o daniach a poplatkoch, ktoré je schvaľované každoročne s
platnosťou od 1.1. mesto poskytuje tieto úľavy: a) u dane zo stavieb a bytov –
30 % vyrubenej dane za stavby a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej
núdzi, ktorých stavby a byty slúžia na ich trvalé bývanie a taktiež pre
občanov starších ako 70 rokov b) u dane za pozemky – 30 % vyrubenej dane
na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi c) u dane za psa – 100 % dane u
osamelo žijúcich občanov, ktorí majú 70 rokov a viac a tiež držitelia preukazu ZŤP d) u TKO –
30 % vyrubeného poplatku pre občanov v hmotnej núdzi, pre držiteľov Jánskeho plakety, pre
občanov, ktorí majú 70 rokov a viac a pre držiteľov preukazu ZŤP e) 100 % u novorodencov za
rok, v ktorom sa narodili a u občanov s trvalým pobytom alebo užívajúcim nehnuteľnosť na ulici
Betlenovce a Žabany
Mesto vytvorilo podmienky pre pracovnú činnosť občanov v hmotnej núdzi a to v rámci
aktivačných prác a malých obecných služieb. Mesto umožňuje priebežne 80 občanom v hmotnej
núdzi vykonávať aktivačné práce alebo malé obecné služby.
2. Zrekonštruovať objekty, ktoré mesto vlastní a nevyužíva, na zabezpečenie poskytovania
kvalitných služieb sociálnej starostlivosti predovšetkým starým občanom
a zdravotne postihnutým. Mesto získalo NFP vo výške 434 720 € z ROP
opatrenia 2.1a na rekonštrukcie budovy bývalej materskej škôlky na Ulici
borovicovej so zámerom rekonštrukcie budovy pre potreby zariadenia
opatrovateľskej služby. Mesto prispeje spolufinancovaním vo výške
186 174,77 €. Realizácia samotných stavebných prác začne v roku 2011.
Cieľom je zaistiť aby boli poskytované služby v bezpečnom prostredí a
zároveň sa zvýšil ich štandard – rešpektovanie individuálnych potrieb, súkromia a dôstojnosti
klientov. Vytvoriť komunitný typ zariadenia, vytvoriť priestor pre nové služby a zároveň znížiť
prevádzkové náklady.
Na dostavbu a zateplenie Domova dôchodcov Ul. J. Hollého bola na realizáciu stavby zo zdrojov
ŠF - ROP, prior. os 2.1, Schválená dotácia: 3 142 096,44 € Výška spolufinancovania: 165373,50
€ V roku 2008 bezbariérové úpravy hygienických zariadení v Domove dôchodcov na Hollého
ulici. v sume 3,108 mil. Sk Mestu bola poskytnutá dotácia vo výške 1,0
mil. Sk z MPSVaR SR.
Ukončila sa výstavba MMB na Ul. Masarykovej, ktoré budú slúžiť mladým
rodinám a seniorom mesta Michalovce, pričom sa jedná o 2 bytové domy po
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24 bytov. MMB rekonštrukcia a nadstavba - Mesto podalo žiadosť o cudzie zdroje zo ŠFRB a v
súčasnom období sa táto akcia realizuje.
3. Vo všetkých budovách vo vlastníctve mesta vytvoriť bezbariérové vstupy. Rovnaký
postup odporúčať aj ostatným subjektom v meste. Mesto sa za posledné roky zameralo na
získavanie zdrojov a zveľaďovanie majetku a na jeho kvalitné využívanie v prospech klientov
zariadenia pre seniorov. Tento zámer sa postupne napĺňal v posledných rokoch, z ktorého
významné miesto má úprava bytov pre imobilných klientov na bezbariérové bytové jednotky,
doménou ktorých bola výmena kúpeľní za sprchové kúty, bezprahové vstupy a celková
modernizácia týchto bytov bola preinvestovaná finančná čiastka vo výške 114 552,56 €. V
zariadení sa pristúpilo aj k modernizácii osobných výťahov celková cena je vo výške
61 267,15 €.V roku 2009 sme na tento projekt získali prostriedky z
Ministerstva financií vo výške 27600€. V I. etape, ktorá sa začala koncom
roka 2009 sme zabezpečili modernizáciu prvého osobného výťahu, na ktorý
bola použitá čiastka vo výške 10905€ z vlastných prostriedkov. V roku 2010
bolo použitých na tento účel takisto z vlastných prostriedkov 22 762,15 €. V
II. etape, ktorá sa realizovala v II. polroku 2010 sa modernizoval druhý
osobný výťah, na ktorý sme takisto získali prostriedky z fondov Ministerstva financií. V 2008
Mesto zrealizovalo vonkajší a vnútorný bezbariérový vstup do objektu mestského kultúrneho
strediska v objekte bol zrealizovaný bezbariérový prístup k výťahu. Mesto uvedené úpravy vo
výške 702 913 Sk financovalo z vlastných zdrojov. Pre vstup na javisko a do priestorov šatní pri
veľkej sále bolo vo výške 202 001,40 Sk zakúpené prenosné zariadenie „Schodolez pásový T09“.
Vytvorením bezbariérových prístupov sa umožnil ľahší prístup občanov so zdravotným
postihnutím na kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré sa konajú v Mestskom kultúrnom
stredisku. Bezbariérovými úpravami prešiel aj objekt MŠ Vajanského, kde sa zrealizovala
rekonštrukcia terasy vrátane bezbariérových prístupov vo finančnom objeme 26 502,13 €.
Debarierizácia je taktiež súčasťou všetkých rekonštrukcií budov vo vlastníctve mesta, ktoré sa
začali realizovať z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov – I., II. a VI ZŠ, vonkajšie
bezbariérové prechody na centrálnej mestskej zóne.
4. Riešiť ubytovanie pre občanov, ktorí sú v hraničnej životnej situácii.
Riešenie ubytovania občanov v hraničných životných situáciách, keď žiadateľ
prišiel o svoj byt alebo dom v dôsledku živelnej pohromy, mesto rieši
uprednostňovaním týchto žiadateľov pri výbere žiadostí o nájomný byt. Tento
prístup je garantovaný prijatými VZN MsZ o podmienkach prideľovania
nájomných bytov v konkrétnych bytových domov. K dočasnému riešeniu ubytovania občanov v
hraničných životných situáciách Mesto využíva aj ubytovacie zariadenie SMM, s.r.o. na Ul.
partizánskej.
Pre marginalizované skupiny občanov boli odovzdané 2 bytové domy na Ul. mlynskej. Pre mladé
rodiny boli odovzdané do užívania štartovacie byty na Ul. Masarykovej.
Na prevádzkové náklady útulku spravovaného SČK, bolo poskytnuté z rozpočtu mesta v r. 2008
- 70 000 Sk, 2009 - 2 655 €, v r.2010 - 2 660 €.
5. Iniciovať vytvorenie združenia správcov bytov za účelom
zefektívnenia spoločnej práce a zvýšenia úrovne kontroly dodávateľov
médií. Mesto z vlastnej iniciatívy viackrát zvolalo zástupcov vlastníkov a
správcov bytov a bytových domov na pracovné stretnutia, na ktorých v
spolupráci s VVS,a.s. sa vyriešili problémy s tzv. II. tlakovým pásmom a
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riešia sa sporné úseky kanalizačnej siete na území mesta.
6. Spracovať režim práce s neprispôsobivými občanmi a zároveň odstraňovať príčiny
sociálnej vylúčenosti s využitím inštitútu osobitného príjemcu. V rámci uplatňovania zákona
č. 599/2005 sme osobitným príjemcom rodinných prídavkov na detí, ktoré nepravidelne
absolvujú povinnú školskú dochádzku. V roku 2007 sme riešili v rámci osobitného príjemcu 23
rodín. V roku 2008 sme riešili v rámci osobitného príjemcu 25 rodín. V roku 2009 sme riešili v
rámci osobitného príjemcu 47 rodín. K 30.9.2010 sme riešili v rámci osobitného príjemcu 50
rodín.
V súčasnom období pre nájomcov v nových bytoch na Ul. mlynskej, bol zavedený IOP (Inštitút
osobitného príjemcu) pre 25 rodín, ktorý zabezpečí, jednak pravideln é platby nájomného a
rôznych médií a jednak umožní hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami sociálne
odkázaných občanov.
7. Podporiť budovanie a aktivity otvorených komunitných centier. Spolupracovať s
organizáciami a inštitúciami, pôsobiacimi na území mesta v sociálnej oblasti, občianskymi
združeniami, neziskovými organizáciami s cieľom partnerskej spolupráce a koordinácie
postupu pri odstraňovaní príčin sociálnej vylúčenosti a pri budovaní a
aktivitách komunitných centier. Komunitné centrum bolo zriadené za
pomoci projektu MLIN – Marginalize locality – inclusion – nenávr. finančný
príspevok z fondu ESF vo výške 128 000 €, projekt terénnej sociálnej práce
bol realizovaný prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja, činnosť 7
terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a ich asistentov (ATSP) najmä v
lokalite Ulice mlynskej trval do konca augusta 2010. Súčasne mesto bude
pokračovať v projekte terénnej sociálnej práce, mesto získalo NFP vo výške 93 000 € pre
realizáciu ďalšieho projektu MLIN II. Projekt terénnej sociálnej práce pre pokračovanie
intenzívnej činnosti TSP a ATSP v marginalizovaných lokalitách bude mesto realizovať od
IX/2010 do VIII/2012. Ďalším projektom, ktorým sa mesto bude uchádzať o NFP, je podanie
Lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktoré obsahuje 3 projektové zámery na Ulici mlynskej
– investičný zámer pre rekonštrukciu a prístavbu budovy základnej školy na Ulici mlynskej –
vybudovanie materskej školy, kultúrno-spoločenskej miestnosti a neinvestičné zámery v oblasti
vzdelávania detí z Mlynskej ulice ako aj komunitná sociálna práca v marginalizovanej lokalite
mesta. Projekt LSKxP bol mestu schválený, na základe čoho mesto pripravuje projekty do výziev
v rámci horizontálnej priority „marginalizované skupiny“. Mesto je členom združenia
Partnerstvo sociálnej inklúzie, v rámci ktorého spolupracuje pri odstraňovaní príčin sociálnej
vylučenosti s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti v meste ako sú SČK,
Nová cesta, Integra, Charitatívne organizácie Psychiatrická nemocnica, OZ Pomoc rodine a
ďalšie.

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE OBČANOV
1. Podporovať rast zdravotnej starostlivosti o deti, mládež, ženy v materstve, strednú
generáciu a dôchodcov. Mesto zachovalo všetky zdravotnícke činnosti v svojich objektoch a
priestoroch. Podporuje finančne a organizačne všetky spoločenské organizácie združujúce
skupiny občanov s narušeným zdravotným stavom. Pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím
zriadilo špeciálnu triedu pre hendikepované deti na MŠ na Vajanského ulici.
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2. Zvláštnu starostlivosť venovať osobám so zdravotným postihnutím a sociálne
odkázaným občanom. Príspevky mesta v rámci jeho dotačnej politiky sú smerované aj do
sociálnej oblasti, podporovaní sú žiadatelia o dotáciu na aktivity pre deti zo sociálne slabších
rodín, zdravotne postihnutí občania (sluchové, zrakové, telesne a mentálne
postihnutia). V rámci možností, ktoré sú stanovené vo VZN mesta, sú týmto
občanom poskytované úľavy na parkovanie, na športové a kultúrne podujatia,
znížené poplatky v rámci daňových povinností, znížené sú platby za sociálne
služby - stravovanie, pranie, žehlenie, pedikúra a pod.
3. Prispievať k rozvoju zdravotnej starostlivosti v obidvoch nemocniciach na území mesta.
Podporovať rozvoj moderných vyšetrovacích a liečebných metód v NsP Š. Kukuru a
Psychiatrickej nemocnici. Mesto v rámci svojich možností a v spolupráci s majoritným
vlastníkom NsP Š. Kukuru prispelo k tomu, že sa zachovala súčasná štruktúra tohto zariadenia,
že nedošlo k rušeniu ambulancií ani sa neznížil počet lôžok. Mesto aktívne prispelo aj pri
organizácií vzdelávacích podujatí v oboch nemocniciach, ktorých cieľom bolo zvyšovanie
úrovne zdravotníckych služieb a implementácia nových vyšetrovacích a liečebných metód.
4. Budeme podporovať skvalitnenie siete zdravotníckych zariadení v meste. Pre skvalitnenie
siete zdravotníckych zariadení a jej priblíženiu sa k občanovi, mesto nad
rámec priestorov využívaných na zdravotnícke účely v objekte MsKS,
umožnilo prenájom aj ďalších svojich nebytových priestorov na účel
ambulancií lekárov v objekte Domu služieb, Obvodného úradu, MsÚ blok B,
priestory na Ul. Komenského, pre účely Sanity na Ul. Gorkého a lekární na
Ul. nad Laborcom a Námestie osloboditeľov 18. V objekte, ktorý slúži ako
poliklinika, Mesto zrekonštruovalo hygienické zariadenia a vzduchotechniku.
5. Podieľať sa na získavaní zdrojov na dobudovanie nového monobloku v NsP Š. Kukuru.
Mesto iniciovalo stretnutia k tejto problematike jednak s KSK a jednak s Ministerstvom
zdravotníctva SR. Aktivity Mesta v tejto oblasti z dôvodu nedostatku potrebných zdrojov zatiaľ
úspešné neboli.
6. Garantovať zachovanie zdravotníckych služieb v objekte terajšej
polikliniky. Mesto činnosťou Komisie na prenájom nebytových priestorov a
pozemkov potvrdilo, že prenájom nebytových priestorov využívaný na
zdravotnícke účely v objekte MsKS je zachovávaný v celom rozsahu a
nedochádza k prenájmu týchto priestorov na iné účely.
7. Budeme podporovať rozvoj prístrojového vybavenia zdravotníckych zariadení s cieľom
zlepšovať zdravotný stav obyvateľstva. Mesto podporovalo zlepšenie stavu zdravotníckej
techniky tým, že v rozpočte mesta bol každoročne vyčlenený príspevok na špeciálne prístrojové
zariadenia NsP vo výške 33 190 €.
8. Zapojiť obyvateľov mesta a inštitúcie do projektov Zdravé mesto a
Zdravá škola. Granty na projekty podporujúce programy Zdravá škola sa
realizujú na ZŠ a MŚ aj prostredníctvom dotačnej politiky ministerstiev,
žiadateľom grantov je mesto, ktoré úzko spolupracuje so školami pri ich
príprave a implementácii.
9. V spolupráci so zainteresovanými organizáciami nájsť spôsob zabezpečenia činnosti
lekárne s nočnou službou. Mesto prispieva aj k informovanosti obyvateľov neustálou
aktualizáciou informácií o pohotovosti lekárskej starostlivosti a služieb lekární prostredníctvom
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www stránky mesta. V rámci prenájmu priestorov v objekte slúžiacom poliklinike je záväzok
nového nájomcu zriadiť nepretržitú službu.

SKVALITNENIE VÝCHOVNOVZDELÁVACIEHO
PROCESU A MODERNIZÁCIA ŠKOLSTVA V
ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
1. Pedagogických pracovníkov na základnom stupni viesť k motivovaniu žiakov aj na
napĺňanie kapacít odborného školstva. Na základných školách pôsobia výchovní poradcovia,
ktorí rôznou formou pripravujú a oboznamujú žiakov s odbormi na stredných školách a stredné
školy usporadúvajú otvorené dni pre rodičov a žiakov ZŠ na svojich školách. Mesto spolupracuje
aj s ÚPSVaR, ktorý pripravil aj v rokoch 2008 až 2010. Burzu informácií pre žiakov základných
škôl regiónu v Mestskej športovej hale s praktickými ukážkami jednotlivých odborov stredných
škôl a zástupcami najväčších podnikov v meste Michalovce.
2. Prispôsobiť systém vzdelávania pedagogických a výchovných pracovníkov na školách
novým požiadavkám. Vzdelávanie pedagogických a výchovných pracovníkov je zabezpečované
priebežne počas školských rokov formou odborných seminárov zo strany MŠ SR, krajského
školského úradu a hlavne metodicko-pedagogického centra ako špecializovanej organizácie.
3. Spracovať technický audit všetkých škôl a školských zariadení s
dôrazom na energetickú náročnosť a na jeho základe vypracovať
investičný plán ich modernizácie. Vypracované tepelnotechnické audity
boli súčasťou žiadostí o NFP z fondov EÚ v prípade I.ZŚ, II.ZŠ, VI.ZŠ a
V.ZŠ. Súčasne prebieha spracovanie auditov IV.ZŠ, VII.ZŠ. K spracovaniu
technických energetických auditov škôl je pripravený harmonogram, v rámci
ktorého bude časť auditov spracovaná ako súčasť už pripravenej modernizácie škôl. Pre ostatné
školy boli energetické certifikáty spracovávané samostatne v priebehu rokov 2009 a 2010 a
audity pre školské zariadenia boli, resp. budú spracované v priebehu rokov 2010 a 2011, ako
jeden z podkladov pre spracovanie plánu ich modernizácie. Spracovaný bol aj
technický audit veľkokuchynských zariadení na úseku školských jedální s
dôrazom na technickú náročnosť na obdobie rokov 2007-2010. Tieto
zariadenia boli vo veľmi zlom technickom stave a nevyhnutne vyžadovali
obnovu. Za roky 2007 a 2008 sa v školských jedálňach pri základných
školách zrealizovala výmena veľkokuchynských zariadení v čiastke 2 mil.
100 tisíc Sk. V roku 2009 to bolo 12 406 € na výmenu veľkokuchynských
zariadení v ŠJ pri IV.ZŠ, VII.ZŠ, IX.MŠ a II.MŠ a v roku 2010 sa zrealizuje výmena ďalších
zariadení v predpokladanom finančnom objeme 10 400 € .
4. Zlepšiť osvetu v oblasti internetu, zvýšiť možnosti jeho sprístupnenia a využitia žiakmi,
učiteľmi a verejnosťou. Mesto podporuje informatizáciu a elektronizáciu základných a
materských škôl aj prostredníctvom svojej dotačnej politiky. Na základných
školách sú zriadené triedy s výpočtovou technikou. V každej základnej škole
sú minimálne 2 počítačové učebne, kde je zavedený internet. K nemu majú
prístup jednak žiaci v rámci vyučovacieho procesu a krúžkovej činnosti, tak i
pedagogickí zamestnanci, ktorí ho môžu využívať pri vyučovaní a ďalšom
vzdelávaní. Taktiež slúži rodičovskej verejnosti v prípade ich záujmu. Na
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materských školách bol zavedený internet v mesiaci marec 2009, ktorý je k dispozícií
zamestnancom školy a podľa záujmu aj rodičom. Školy tiež organizujú kurzy IT pre rodičov,
seniorov. Každá škola má vlastnú www stránku, mesto integruje informácie o činnosti
základných a materských škôl prostredníctvom svojej stránky.
V projektoch ROP na modernizáciu a rekonštrukciu VI.ZŠ, I. ZŚ a II. ZŠ. je súčasťou ich
rozpočtov aj vybavenie jednej informatickej triedy informačno–komunikačnou technikou.
5. Vytvárať materiálne, technické a personálne podmienky pre rozvoj
foriem celoživotného vzdelávania. V spolupráci s odborom sociálnych vecí
bolo v roku 2009 po prvýkrát umožnené na IV.ZŠ seniorom mesta vzdelávať
sa v oblasti práce s počítačom a internetom. Pre veľký záujem seniorov sa vo
vzdelávaní pokračuje v roku 2010 a to na 4 základných školách v meste.
Vzdelávanie zabezpečujú učitelia základných škôl. Mesto podporuje taktiež
celoživotné vzdelávanie v rôznych formách či na stredných alebo aj vysokých školách
poskytnutím priestorov i podľa možnosti finančnou dotáciou.
Mesto získalo NFP na projekt inovatívneho vzdelávania INEDU- GOV, účastníkmi projektu sú
aj riaditelia a zamestnanci základných škôl mesta, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania v oblasti IKT a
manažérskych zručností.
6. Spracovať pravidlá sprístupnenia škôl, školských zariadení a
športových areálov širokej verejnosti. Za roky 2008 až 2010 sa vybudovali
športové areály pri štyroch základných školách v meste tak, aby boli na
každom sídlisku. Sú to tieto školy – IV.ZŠ atletická dráha, VI.ZŠ futbalové
ihriská s umelou trávou a plážové ihrisko - sídl. Juh, multifunkčné ihriská na
II. ZŠ sídl. Západ a VII.ZŠ sídl. Východ. V posledných dvoch ZŠ sú to
viacúčelové ihriská pre basketbal, hádzanú, futbal a pod. Ich sprístupnenie je po dohode s
riaditeľom školy v popoludňajších hodinách pre deti, mládež i dospelých. Podmienky sú
zverejnené na informačných tabuliach na uvedených ihriskách.
7. Organizovať a podporovať voľnočasové aktivity detí a mládeže, vrátane alternatívnej
kultúry, ako súčasť boja proti návykovým látkam a zriadiť minimálne
jeden klub mládeže bez alkoholu a cigariet. Voľnočasové aktivity žiakov
základných škôl sú hlavne v rámci krúžkovej činnosti na školách.
Mimoškolská činnosť je koordinovaná odborom školstva mestského úradu a
vykonáva sa na základných školách. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta je 8
základných škôl s počtom 4 420 žiakov. Tieto školy pokrývajú všetky časti
mesta, takže deti neprekonávajú veľké vzdialenosti. Na školách sa realizuje bohatá mimoškolská
činnosť hlavne v krúžkoch s rôznym zameraním - umeleckým, športovým, prírodovedným,
spoločenským a pod. V školskom roku 2008/09 sa záujmová činnosť realizovala v 288 krúžkoch
– záujmových útvaroch – z toho 143 spoločenskovedných, 76 prírodovedných a 69 športových a
navštevovalo ich 6 328 žiakov – 1 žiak je vo viacerých krúžkoch. V spolupráci s krajským
školským úradom sa organizujú predmetové olympiády pre celý región
(bývalý okres), z ktorých žiaci postupujú do krajských kôl. Primátor mesta v
mesiaci novembri pri príležitosti Dňa študentstva prijíma najúspešnejších
žiakov a ich učiteľov ako ocenenie za ich prácu. Pod záštitou primátora mesta
sú organizované rôzne športové podujatia v kolektívnych športoch ako
volejbal, basketbal, stolný tenis, halový futbal, vybíjaná a pod. pre žiakov
základných a stredných škôl – 18 súťaží. Z kultúrnych podujatí
organizovaných mestom a základnými školami je to Festival kultúrno-výchovnej činnosti žiakov
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základných škôl s účasťou družobných miest, Festival country tanca, Vianočné a mikulášske
koncerty žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl, spevácka súťaž žiakov ZŠ –
Havrana a pre materské školy je to Slávik v materskej škole a pod.
Mesto realizovalo projekt Most dôvery, ktorým vytvorilo samostatný subportál antidrogovej
prevencie, súčasťou projektu boli aktivity s protidrogovou tematikou organizované MsP na
základných školách. Súčasne mesto podalo ďalší projekt „Spájame mosty“ na pokračovanie
aktivít s protidrogovou tematikou, ktorý bude realizovaný do konca roka 2010. Mesto vytvára
podmienky pre ďalšie aktivity v priestoroch na tzv. Starom súde.
8. Využiť dostupné formy vzdelávania mládeže s cieľom zvyšovania
ochrany majetku mesta, občanov, inštitúcií a vzťahu k životnému
prostrediu. Vzdelávanie mládeže v tejto oblasti prebieha formou besied a
stretnutí s policajtmi. V rámci projektu Prevencia kriminality sa uskutočnili
vzdelávacie aktivity pre materské školy s názvom Policajt môj kamarát a
Hrajme sa na policajta, ktorých cieľom je budovanie dôvery a vzťahu k
príslušníkom MsP. V rámci tohto projektu boli vydané informačné brožúry a propagačné
materiály Chráň si svoj majetok, Neuľahčujme prácu vreckárom. Žiaci ZŠ a SŠ navštívili v rámci
Dňa otvorených dverí pracovisko MsP. Vzťah k životnému prostrediu je
posilňovaný prostredníctvom environmentálnej výchovy, ktorá sa realizuje v
súlade s UO EnV pre ZŠ a SŠ. ZŠ sú zapojené do projektov, rámci ktorých
rozvíjajú svoj vzťah k prírode i životnému prostrediu. Základné i materské
školy separujú odpad, podieľajú sa na zbere druhotných surovín, organizujú
prírodopisné vychádzky, exkurzie, zapájajú sa do literárnych a výtvarných
súťaží s témou životného prostredia, pripomínajú si Deň Zeme (22.4), Deň
vody (22.3), mesiac lesov - apríl, Deň vtáctva 1.4., Deň slnka, Deň biodiverzity (22.5.) Svetový
deň životného prostredia (5.6.). ZŠ i MŠ sa zapojili v roku 2009 do aktivity neziskovej
organizácie Kvapka, ktorá je súčasťou projektu Modrá stužka – obec, mesto bez odpadkov. V
roku 2010 to bola akcia pod názvom Zdravie miest je dôležité v spolupráci RÚVZ v rámci
Svetového dňa zdravia.
Mesto aj v tejto oblasti Prevencie kriminality získava externé finančné zdroje pre realizáciu
preventívnych aktivít na jednotlivých školách v spolupráci s centrom pedagog. psycholog.
poradenstva a prevencie. V súčasnosti sa realizuje už tretí projekt sociálnej a viktimačnej
prevencie a druhý projekt situačnej prevencie.
9. Podporovať rozvoj dopravnej výchovy v rámci voľnočasových aktivít,
organizovať celomestské súťaže v dopravnej výchove. Rozvoj dopravnej
výchovy v meste je zameraný už na deti v materských školách, kde boli
nakúpené učebné pomôcky na dopravnú výchovu, ako dopravné cesty,
semafory, reflexné vesty, dopravné značky a pod. a to z prostriedkov Mesta
ale aj zo sponzorských príspevkov. V spolupráci s dopravným inšpektorátom PZ sú organizované
na školách besedy s praktickými ukážkami správania sa detí a žiakov na
cestách. Základné školy tiež hlavne so žiakmi 1.stupňa v rámci práce v
školskom klube vedú žiakov k tomu, ako sa správať v cestnej premávke s
poukazovaním na nebezpečenstvá ohrozujúce chodcov a cyklistov pri
nedodržaní pravidiel cestnej premávky. Pri dopravnej výchove výrazne
pomáha novovybudované dopravné ihrisko v priestoroch MŚ na ulici J.
Švermu, ktoré mesto vybudovalo v r. 2010 z dotácie Úradu vlády SR a predsedu NR SR. Ihrisko
je otvorené nielen okolitým školám a škôlkam, ale aj ďalším subjektom mesta.
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10. Pravidelne oceňovať prácu najlepších pedagógov a úspechy žiakov vo
vyšších kolách súťaží a olympiád. Ocenenie práce najlepších pedagógov sa
uskutočňuje každoročne v mesiaci marci pri príležitosti Dňa učiteľov a tiež aj
v mesiaci november pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, kde sú
ocenení pedagógovia a žiaci, ktorí dosiahli 1. až 3.miesto vo vedomostných
olympiádach a športových súťažiach v okresnom, krajskom, celoštátnom i
medzinárodnom meradle. Oceňovanie je organizované odborom školstva, kultúry a športu za
účasti primátora a vedenia mesta v sále v Zlatom býku.

ZLEPŠOVANIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Uskutočniť pasportizáciu verejnej zelene. Skvalitniť starostlivosť o zeleň po stránke
odbornej, plošnej a estetickej. Pokračovať v rekonštrukcii mestských
parkov, detských ihrísk a dosadby zelene na sídliskách. Zrealizovaný
projekt pasportizácie drevín spočíval v podrobnej lokalizácii jednotlivých
stromov, priradení všetkých potrebných dendrologických atribútov každému
jedincovi a presnom zaznamenaní do mapového odkladu (aj v digitálnej
podobe). O každom jedincovi sú spracované podrobné záznamy podľa
zvolenej metodiky. Boli sledované dendrologické parametre: druh, obvod kmeňa, výška dreviny,
šírka koruny, sadovnícka hodnota, zdravotný stav a prípadné poznámky. Mesto bolo rozdelené
do 7 zón,v ktorých bolo uskutočnené dendrologické hodnotenie, navrhnuté dreviny na výrub v
prípade zlého zdravotného stavu drevín, výrazného narušenia stability drevín, prípadne
napadnutia patogénmi v pokročilom štádiu chorobného procesu, ktorý už nie je možné zastaviť.
Spracovaný je návrh na ochranu drevín a určené sú aj plochy na výsadbu nových drevín.
Spracovateľ na základe analýz vytypoval dendrologicky významné lokality vo vlastníctve mesta,
ktorými sú: Michalovce – Park študentov, mestský cintorín, lokalita Sobranecká cesta, Park na
Ulici kpt. Nálepku, chránený strom dub letný.
V rámci výstupov bolo zistené, že v záujmovom území mesta (na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Michalovce) sa nachádza 12 960 ks drevín. Z tohto
počtu je 8608 ks listnatých a 4352 ks ihličnatých drevín. Mesto získalo
prehľad o počte, kvalite a druhovej skladbe drevín na území mesta. Mesto
získalo na základe vykonanej inventarizácie a posúdenia súladu s územným
plánom mesta Michalovce návrh lokalít - pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu. Získali sme
informácie o čase a spôsobe rezu drevín nachádzajúcich sa na území mesta, ako aj informácie o
dendrologicky vzácnych lokalitách. Dokumentácia bola spracovaná v roku 2008 a objem
investovaných prostriedkov bol 6 165,43 €. V roku 2009 bola spracovaná Urbanistická štúdia
Parku študentov Michalovce v celkovej hodnote 9958,17 €, ktorá bude podkladom pre
spracovanie projektovej dokumentácie na pripravovanú rekonštrukciu predmetného parku. Bola
ukončená revitalizácia a rekonštrukcia detského ihriska na Ulici okružnej za obytným blokom
H2. Bola vybudovaná zóna pre deti predškolského veku, zóna pre deti mladšieho a staršieho
školského veku a obnova existujúcich zariadení v celkovom objeme finančných prostriedkov 23
147,85 €.
V roku 2009 zrealizovalo mesto stavbu: Michalovce – sídlisko Východ,
verejné priestranstvá, I. etapa výstavby. Dôvodom realizácie sadových úprav
na sídlisku Východ bolo vytvorenie plnohodnotného životného prostredia
obyvateľov uvedeného sídliska. Prostriedkom na zatraktívnenie bola hlavne
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zeleň – výsadba krov a drevín, obnova degradovaných trávnatých plôch. Aby sa zamedzil
fádnosti prostredia a podporila jeho dynamika a farebnosť, boli použité druhy a kultivary drevín
zaujímavé najmä svojim premenlivým a výrazným zafarbením. Oživenie priestoru bolo
zabezpečené kompozíciou kontrastujúcich drevín. Súčasne so sadovými úpravami sa uskutočnila
aj rekonštrukcia odstavných plôch, dotvorenie vnútroblokových priestorov novými detskými
ihriskami a drobnou architektúrou. Bola uskutočnená obnova trávnatých plôch na rozlohe 30 825
m2. Vysadených bolo 157 listnatých drevín, 38 ks ihličnatých drevín, 121 krov a 2308
pôdopokryvných krov. Objem investovaných prostriedkov na sadové úpravy činil 95 000 €.
Pasport zelene v elektronickej podobe je súčasťou geografického informačného systému mesta,
ktorý je prístupný zo stránky mesta www.michalovce.sk . Mesto Michalovce získalo v roku 2010
diplom za 1. miesto v súťaži Hlavné mestá biodiverzity v kategórii miest od 10 000 do 50 000
obyvateľov.
2. Zefektívniť spoluprácu s príslušnými orgánmi a organizáciami štátnej správy pri
ochrane životného prostredia ako celku. Mesto spolupracuje pri plnení svojich úloh hlavne s
Obvodným úradom životného prostredia v Michalovciach. Ide o spoluprácu hlavne pri riešení
nepovolených skládok na území mesta Michalovce, riešení problematiky inváznych burín, ako aj
pri povoľovacom procese vyplývajúcom mestu z preneseného výkonu štátnej správy. Mesto
spolupracuje s obvodným úradom ŽP aj pri spracovávaní projektovej dokumentácie a štúdií
týkajúcich sa problematiky životného prostredia. Mesto spolupracovalo aj so Slovenskou
inšpekciou životného prostredia pri odstraňovaní a riešení mimoriadneho zhoršenia životného
prostredia na území mesta v blízkosti Laborca pri mostnom telese na výjazde z Michaloviec do
Sobraniec– znečistenie betónovej spevnenej plochy (cca 10 m2) neovládateľným únikom
škodlivej látky s následným stečením na okolitý terén.
3. Rieku Laborec považovať z hľadiska životného prostredia ako
dominantu s variabilným využitím. Za účelom zatraktívnenia územia
Laborca pristúpilo mesto v roku 2009 k spracovaniu štúdie: „Revitalizácia
nábrežia a toku Laborca na území mesta Michalovce.“ Predmetná štúdia bude
slúžiť ako základný dokument pre navrhnutie spôsobu a prístupu k riešeniu
problematiky cyklistickej dopravy v podmienkach mesta, zabezpečeniu a projektovej prípravy
riešenej trasy a zároveň podpory výstavby cyklotras v rámci okresu a regiónu aj v rámci
dopravných stavieb. Štúdia rieši územie začínajúce sa na ulici Hviezdoslavovej (prepoj
Hviezdoslavovej ulice popri areáli futbalového štadióna a kasárni až k toku rieky Laborec) a
pokračuje pravým brehom Laborca až po mostové prepojenie na ulici A. Sládkoviča. V území
navrhuje vybudovanie oddychových plôch, altánkov, skateboardový areál, drevené
architektonické prvky, korčuliarsku dráhu, vyhliadkovú vežu a ďalšie atraktívne prvky. Mesto
spolupracuje pri pravidelnom čistení okolia Laborca od odpadu so Slovenským
vodohospodárskym podnikom. Ide najmä o lokality na ulici Hviedoslavovej, S. H. Vajanského a
v lokalite Angi mlyn.
4. Separáciu odpadu vrátane kompostovania a jeho zhodnocovania
pokladať za najdôležitejšiu pri manipulácii s odpadmi. Mesto získalo z
operačného programu životné prostredie nenávratný finančný príspevok na
projekt: „Rozšírenie separácie odpadov a modenizácia triediacej linky“
Projekt rieši rekonštrukciu dotrieďovacej linky, zateplenie haly na zbernom
dvore na Ulici lastomírskej pre dotriedenie vyseparovaných zložiek TKO, nákup kontajnerov a
auta na zber vyseparovaných zložiek. V rámci uvedeného projektu bude zabezpečená aj
propagácia separovaného zberu. Projekt bol schválený v roku 2008, samotná realizácia bude
trvať do júla 2011. Pre mesto bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 808 816,57
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€ a výška spolufinancovania mestom činí 40 440,83 €. V súlade s platnou legislatívou v
odpadovom hospodárstve musí mesto zabezpečiť aj zhodnotenie biologicky rozložiteľných
odpadov .
Z uvedeného dôvodu bol spracovaný projekt: „Centrum pre zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach, “ ktorý
mesto predložilo MŽP SR sa účelom získania nenávratného príspevku z
operačného programu životné prostredie. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň
ochrany životného prostredia prostredníctvom zvýšenia vyseparovaného
množstva BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) a vybudovanie centra pre jeho
zhodnocovanie. Vybudovať komplexný systém separovaného zberu BRKO s cieľom znížiť
podiel BRKO vo zvyškovom odpade na 10 – 20% zo súčasného stavu. Zvyšovať informovanosť
občanov za účelom šírenia osvety a zvyšovania environmentálneho povedomia občanov v oblasti
zhodnocovania odpadov.
5. Z vypracovanej koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky využiť v meste
najefektívnejšie riešenia s prihliadnutím na možnosti alternatívnych zdrojov energie. So
zvyšujúcimi sa cenami fosílnych palív a postupnému znižovaniu ich stavu v súčasných
náleziskách a dôsledkom nepriaznivého vplyvu na životné prostredie spaľovaním týchto palív, sa
postupne začínajú presadzovať obnoviteľné zdroje energie. Mesto v roku
2008 a 2009 uskutočnilo celý rad pracovných rokovaní s firmami
zaoberajúcimi sa výrobou tepla alebo elektrickej energie z obnoviteľných
zdrojov energie. Len pre ilustráciu spomenieme zámer vybudovania
kogeneračnej jednotky a distribučnej siete horúcovodných rozvodov,
vybudovanie tepelného zdroja na biomasu pre výrobu tepla a elektrickej
energie a v neposlednom rade aj výroba energie a tepla z komunálneho odpadu.
Spoločnosťou Slovgeoterm, a.s. Bratislava bola spracovaná odborná štúdia (Dopadová štúdia
zužitkovania vyťažiteľnosti geotermálnych zdrojov), ktorá mala za cieľ zhromaždiť dostupné
informácie a na základe nich potvrdiť alebo vyvrátiť predpoklady výskytu obnoviteľných zdrojov
energie na území mesta Michalovce, respektíve v jeho bezprostrednom okolí. Výsledkom
spracovanej štúdie bolo konštatovanie potvrdzujúce prítomnosť geotermálnych zdrojov v
juhovýchodnej časti extravilánu mesta Michalovce. Na základe internej a externej oponentúry
prvej štúdie bolo rozhodnuté o pokračovaní projektu a spracovaní druhej odbornej štúdie pod
názvom „Štúdia zužitkovateľnosti geotermálnych zdrojov v meste Michalovce.“ Cieľom
uvedenej štúdie bolo vypracovať alternatívy využitia predpokladaného potenciálu geotermálneho
zdroja pre potreby mesta a jeho obyvateľov. Po internej a externej oponentúre bolo Mestu
Michalovce odporúčané prijať alternatívu využitia potenciálu geotermálnej energie
predovšetkým na vykurovanie časti mesta a doplnkovo aj na rekreačné účely.
Na medzinárodnej konferencii na tému „Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie so
zameraním na geotermálnu energiu“ boli odprezentované výsledky projektu a načrtnuté možnosti
využitia obnoviteľnej energie v tepelnom hospodárstve mesta a pre ďalšie účely možným
odberateľským organizáciám a odborníkom. Projekt bol realizovaný v období od 20.12.2006 –
31.3.2008. Dosiahnuté výsledky: Potvrdený pravdepodobný výskyt geotermálnych vôd na úrovni
60° - 100 °C v hĺbkach 1300 – 1900 m. Mesto v súčasnom období hľadá partnera na realizáciu
prieskumných vrtov. Celková výška príspevku z EÚ a štátneho rozpočtu na projekt 126 068 €,
celková výška kofinancovania mestom 6 634 €.
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SKVALITNENIE STAVU TECHNICKEJ A DOPRAVNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
1. Vypracovať nový generel dopravy mesta v súlade so smerným územným plánom. Pri
výstavbe a rekonštrukciách cestných telies koordinovať práce s rekonštrukciami
inžinierskych sietí. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je ujasnená trasa diaľničného
privádzača pre mesto Michalovce mesto nepristúpilo k vypracovaniu Generelu dopravy. V
súčasnosti Národná diaľničná spoločnosť a. s. Bratislava zabezpečuje v zmysle zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na
životné prostredie predmetnej diaľničnej stavby. Správa hodnotí 3 variantné riešenia diaľničného
privádzača pre mesto Michalovce. Na základe výsledkov posudzovania bude vybraný
najvhodnejší variant, ktorý bude ďalej projektovo spracovaný.
Mesto koordinuje práce pri výstavbe a rekonštrukcii cestných telies s rekonštrukciami
inžinierskych sietí. V roku 2009 bola zrealizovaná pokládka chráničiek pre optickú sieť mesta
spolu s 3 ďalšími prevádzkovateľmi telekomunikačných sietí v jednom koridore.
2. Výstavbou kruhových objazdov riešiť bezproblémový prechod na Ulicu Hollého Okružná - Moskovská a Vinianska cesta – Partizánska a v spolupráci so správcami riešiť
križovatku Lastomírska – Hollého - Sobranská cesta. Po realizácií dvoch okružných
križovatiek na Ul. Štefánikovej bola v novembri 2007 dokončená aj okružná križovatka na Ul.
Jána Hollého - Moskovská - Okružná. Ďalšia okružná križovatka na ceste II/582 - Ul.
Sládkovičova bola vybudovaná v rámci výstavby Obchodného centra
Zemplín market.
Na ceste I/50 - Sobranecká cesta- Lastomírska bola v mesiaci november 2008
dokončená okružná križovatka, ktorej výstavbu zabezpečovala Slovenská
správa ciest. V súčasnosti sa mesto v spolupráci s Košickým samosprávnym
krajom podieľa na výstavbe kruhovej križovatky na ceste II/582 Vinianska
cesta - Ul. partizánska rekonštrukciou chodníkov a verejného osvetlenia. Mesto realizuje
prestavbu križovatky na Ul. špitálska - Saleziánov - Š. Kukuru. Slovenská správa ciest pripravuje
prestavbu križovatky pred nadjazdom (Ul. Štefánikova - Sobranecká - Humenská).
3. Výrazne zintenzívniť rekonštrukciu mestských komunikácií a chodníkov. Rekonštrukciou
mestských komunikácií a chodníkov sa mesto zaoberá v rámci projektov
revitalizácie sídlisk. Zrealizované boli v I. a II. etape na sídlisku Východ.
Pokračovať sa bude v III. etape. Ďalšie zintenzívnenie rekonštrukcií bolo
prijaté uznesením MsR č. 19 z 9. 2. 2010, kedy mesto prijalo plán
rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov v rozsahu: Samuela
Tešedíka, Petra Jilemnického - cesta, Petra Jilemnického - chodník (pri
domoch), Kukorelliho - cesta, Kukorelliho - odstavné plochy, Špitálska - cesta, Špitálska chodník, Štefánikova - chodník, Generála Petrova - cesta, Generála Petrova - chodník, Odbojárov
- chodník, Saleziánov - cesta, Saleziánov - chodník, Pri sýpke - cesta, Moskovská - cesta,
Moskovská – chodník, Vajanského - chodník, Dobrianskeho - chodník, Nad Laborcom chodník, Konečná - chodník , Kapušianska - chodník, Športová, Hrehovčíka, Novomeského,
Markuša, Užhorodská - chodník pri domoch, Špitálska - cesta a chodníky po oboch stranách, M.
Bónu, Fr. Kráľa - chodník pri domoch, Chodníky na kruhovej križovatke.

19

4. Intenzívnejšie ako doposiaľ vytvárať podmienky na parkovanie a
garážovanie motorových vozidiel, hľadať možnosti výstavby
hromadných garáží. Podmienky na parkovanie motorových vozidiel sa
zlepšili v rekonštruovaných častiach sídliska Východ, Kuzmányho ulice,
Verbovčíka, Barč-Ivana a na ďalších opravovaných parkovacích plochách na
sídliskách. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia II. a III. etapy sídliska
Východ, rekonštrukcia Námestia slobody a na rekonštrukciu sú pripravené ulice S. Chalupku,
Duklianska a Kukorelliho, po ktorých sa výrazne skvalitnia parkovacie plochy v týchto častiach
mesta. V roku 2009 bola spracovaná vyhľadávacia štúdia garáží na území mesta Michalovce
Štúdia zahŕňa 186 možných miest na výstavbu boxových garáží na území mesta.
5. Rokovať so SAD o uvoľnení Kostolného námestia a o výstavbe novej autobusovej
stanice. Mesto vyvinulo maximálne úsilie na uvoľnenie Kostolného námestia a výstavbu novej
autobusovej stanice. Akcionári SAD Michalovce na základe iniciatívy mesta v súčasnom období
pripravujú kroky nevyhnutné k výstavbe novej stanice SAD.
6. Spolu s VVS, a.s. riešiť dodávku vody v druhom tlakovom pásme a rekonštrukciu
zastaraných, opotrebovaných rozvodných sietí. V roku 2009 mesto spracovalo projektové
dokumentácie jestvujúcich vodovodných rozvodov tzv. II. tlakového pásma. Rekonštrukciu
zastaraných a opotrebovaných rozvodných sietí následne riešila VVS, a. s. Košice.
7. Podporovať projekty na zateplenie bytových domov aj s využitím
cudzích zdrojov, znižovať energetickú náročnosť bývania. Všetky
projekty dotýkajúce sa zatepľovania bytových domov, ktoré podávali ich
správcovia, Mesto v rámci svojich možností podporovalo. Zároveň sa
venovalo aj zatepľovaniu vlastných objektov. Získaním úveru zo ŠFRB v
roku 2010 mesto vyriešilo problémy energetickej náročnosti nájomných
bytov na Ul. obrancov mieru.
8. Hľadať technické riešenia šírenia infokanálu prostredníctvom TV Mistral do všetkých
častí mesta. Mesto zabezpečilo projektovú dokumentáciu pre realizáciu pripokládky k
existujúcim poskytovateľom komunikačných a prenosových služieb, má pripravený projekt na
vybudovanie optickej siete a šírenie signálu TV Mistrál prostredníctvom nej. Súčasne má
pripravenú PD na rozšírenie siete aj na IBV a okrajové časti mesta.
9. Pripraviť pilotný projekt na výstavbu prístreškov na nádoby na odpad. Spoločne s
revitalizáciou sídliska Východ bola spracovaná štúdia prístreškov prekrytia nádob TKO pri
obytných blokoch. Následná realizácia sa uskutoční vo vybraných lokalitách.
10. V súčinnosti so správcom kanalizácie v meste riešiť rekonštrukciu kritických úsekov
kanalizačnej siete v jednotlivých častiach mesta. V roku 2010 Mesto spracováva projektovú
dokumentáciu jestvujúcej kanalizačnej siete v meste Michalovce na sídlisku Východ, postupne
bude spracovaná dokumentácia kanalizácie ostatných sídlisk. Spoločne s VVS, a. s. Mesto
realizuje problémové úseky hlavne pri bytových blokoch. Procesu predchádza monitoring a
čistenie kanalizačnej siete, ktorú zabezpečuje firma VVS, a. s.

ZVÝŠENIE VÝZNAMU KULTÚRY AKO JEDNÉHO Z
ATRIBÚTOV KVALITY ŽIVOTA OBČANOV
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1. Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity v meste. MskS v roku 2010
inštalovalo v kine Centrum Dolly digital surround Ex zvuk, ktorý je
zásadným krokom pre ďalšiu inštaláciu 3D obrazu, ktorý od roku 2011 bude
nevyhnutnosťou. V súvislosti so skvalitnením služieb a vyššou úrovňou
podujatí konaných na Námestí osloboditeľov bolo zakúpených 142 kusov
lavičiek, ktoré sú umiestnené pred tribúnou. Slúžia počas celého roka na
všetky podujatia organizované v CMZ. Zároveň mesto zakúpilo 20 nových stánkov umeleckých
remesiel, v ktorých sú prezentované remeslá s ukážkami počas konania jarmokov v meste. 14
stánkov je tzv. letných, ktoré sa využívajú počas konania jarných a letných trhov a 6 stánkov je
univerzálnych a využívajú sa počas celého roka aj v čase vianočných trhov. Priestory MsKS,
tribúna na Námestí osloboditeľov, priestory Zlatého býka či iné, ktoré sú vo vlastníctve Mesta sú
poskytované aj iným subjektom na realizáciu ich kultúrnych aktivít, čím sa ponuka týchto
podujatí v meste zvýšila a skvalitnila.
2. Zatraktívniť doterajšie kultúrne podujatia a vytvárať podmienky
existujúcim aj novozaloženým umeleckým kolektívom v rámci vlastnej
prezentácie a reprezentácie mesta. Všetky významné tradičné podujatia v
meste zostali zachované a zároveň boli obohatené o nové dramaturgické
prvky. V meste súčasne pribudli nové podujatia, z ktorých najvýznamnejším
je program To najlepšie, čo v meste Michalovce máme, ktorého súčasťou je
odovzdávanie ocenení Čin roka. V rámci grantovej schémy mesta tvorí značnú časť podpora
kultúrnych podujatí, dotácie napomáhajú vytvárať podmienky kultúrnym telesám pre ich
prezentáciu ako aj prezentáciu mesta a regiónu. Výstupy prezentácie sú súčasťou zúčtovania,
ktoré mesto požaduje od podporených subjektov.
3. Podporiť mimovládne organizácie, ktorých cieľom je zvyšovanie
povedomia a kultúrnej vyspelosti občanov. Mesto svojimi grantmi, ktoré sú
určené o.i. aj mimovládnym organizáciám na projekty podporujúce kultúrne
podujatia regionálneho až medzinárodného významu, každoročne prispieva
na ich aktivity na základe predložených a schválených projektov. Podporu
mimovládnym organizáciám Mesto poskytuje aj v rámci prijatého VZN MsZ č.101 o určení
sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta a sadzbami nájomného, v osobitných prípadoch umožňuje, aby
mimovládne organizácie, ktorých cieľom je zvyšovanie povedomia a kultúrnej vyspelosti
občanov pôsobili v priestoroch objektov mesta za zvýhodnené sadzby
nájomného.
4. V smernom územnom pláne alternatívne rezervovať priestor na
viacúčelové kultúrne centrum. Mesto má spracovanú projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu priestorov pre kultúrne účely v existujúcich
objektoch, akou je rekonštrukcia priestorov budovy Zlatého Býka, ktorá je
zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok. Na realizáciu zámerov chce získať NFP z operačného
programu ROP na rekonštrukciu budovy pre potreby kultúrnych podujatí a reprezentáciu mesta.

VYTVORENIE LEPŠÍCH PODMIENOK PRE AKTÍVNY
ODDYCH, ŠPORT A ROZVOJ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
OBČANOV
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1. Zlepšiť technický stav už existujúcich športových zariadení a
sídliskových ihrísk a zabezpečiť na nich odborný dohľad. V rokoch 2007
a 2008 bola zrealizovaná výstavba športového areálu pre atletiku na IV.ZŠ,
kde sú aj športové triedy s týmto zameraním. Na VI.ZŠ bolo vybudované
futbalové ihrisko s umelým trávnikom taktiež pre športové triedy futbalu. V
roku 2009 bolo vybudované viacúčelové ihrisko v areáli VII.ZŠ na sídlisku
Východ a to pre hádzanú, basketbal, tenis. V roku 2010 to bolo viacúčelové
ihrisko v areáli II. ZŠ na sídlisku Západ. Naplánovaná je výstavba
hokejbalového ihriska v areáli V.ZŠ na sídlisku Stráňany. Časť finančných
prostriedkov na tieto aktivity Mesto získalo dotáciou z ÚV SR V rámci
revitalizácie sídliska Východ sú riešené športové ihriská a detské ihriská.
Rozsiahlymi rekonštrukciami prešli existujúce športové zariadenia v meste:
futbalový štadión, zimný štadión a mestská športová hala. Tieto zariadenia boli dané do správy
športovým klubom, ktoré ich využívajú, čím sa zlepšil odborný dohľad nad nimi.
2. Pripraviť harmonogram rekonštrukcie športových objektov, toto pokladať v oblasti
športu za prioritu. Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2008 bola
schválená Koncepcia rozvoja športu v meste Michalovce na roky 2008 – 2015. Jej súčasťou je aj
potreba rekonštrukcie športových objektov v meste. Prioritne sa Mesto venovalo rekonštrukciám
futbalového štadióna, zimného štadióna a mestskej športovej haly.
Futbalový štadión: V roku 2007 bola zrealizovaná rekonštrukcia
tréningového ihriska – umelá tráva v celkovej hodnote 13 673 875,88 Sk. Na
realizáciu tejto umelej trávy mesto získalo účelovú dotáciu zo Slovenského
futbalového zväzu vo výške 2 mil. Sk. V roku 2008 bola zrealizovaná NN
prípojka a osvetlenie tréningového ihriska vo finančnom objeme 2 094 653
Sk. V roku 2009 sa realizovala komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna v rozsahu –
ukončenie rekonštrukcie administratívno-prevádzkovej budovy, výstavba novej východnej
tribúny a bočných tribún, rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy, vstupy, oplotenie,
parkoviská, prípojka pitnej a úžitkovej vody, prípojka splaškovej kanalizácie v objeme 2 319
877,24 €.
Zimný štadión: V roku 2008 bola zrekonštruovaná strecha nad hracou
plochou vo finančnom objeme 4 499 999,30 Sk. V roku 2009 sa
zrekonštruovala strojovňa chladenia za 419 745,60 €, kotolňa vo výške 167
590,10 €, výmena svietidiel v objeme 33 189,14 €, brúsenie hracej plochy
vnútorné stavebné úpravy a úprava vonkajších terás v objeme 26 754,30 €.
Na rekonštrukciu chladenia mesto získalo dotáciu zo SZĽH vo výške 33 000 €. V roku 2010 boli
vymenené mantinely a opravila sa ďalšia časť šatní a hygienických zariadení v celkovom objeme
110 000 €.
Mestská športová hala: V roku 2007 sa realizovala rekonštrukcia častí šatni
a oprava strechy nad rekonštruovanou časťou v celkovom objeme 3 451
974,68 Sk. V roku 2008 sa ukončila rekonštrukcia šatní a strecha nad
zníženou časťou, zrekonštruovala sa mala telocvičňa, osvetlenie v hale a
osadili sa nové basketbalové konštrukcie v celkovom finančnom objeme 9 991
034,19 Sk.V roku 2009 sa zrekonštruovala strecha nad hracou plochou a ukončila
sa strecha nad druhou zníženou časťou v objeme 140 273,80 € a zrealizovala sa
rekonštrukcia časti zázemia, fasáda pri hlavnom vstupe a uzatvorila sa hala zo
západnej a severnej časti vo finančnom objeme 156 743,52 €. V roku 2010 sa
zrekonštruovala ďalšia časť zázemia (kancelárske priestory, chodba, ďalšie
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hygienické zariadenia, bufet), zrealizovala sa výmena okien, vedľajších vstupných dvier, opravila
sa južná vonkajšia stena a opláštenie nad ňou v celkovej hodnote 200 000 €.
3.Vytvoriť podmienky pre výraznejší vstup mesta do športu, osobitne do
športu mládežníckeho. Granty mesta v oblasti športu každoročne prispievajú
k podpore rozvoja športu, organizovaniu športových turnajov, podujatí
tréningových programov ako aj materiálového vybavenia jednotlivých druhov
športu. V rokoch 2007 až 2010 mesto podporilo činnosť mládežníckych
športových klubov v kolektívnych športoch ako hádzaná, basketbal a to
chlapcov a dievčatá, hokej, stolný tenis, džudo, plávanie a atletiku a to finančnou čiastkou 2 mil.
200 tisíc Sk (73 030 €) na každý rok. Osobitnou dotáciou mesto podporuje aj futbalový klub
MFK Zemplín a hlavne mládežnícky futbal.
4. Pokračovať v organizovaní športových podujatí osobitne v organizovaní mestskej
športovej olympiády, podporovať a oceňovať talenty aj prostredníctvom neziskového
fondu Študenti. V rokoch 2007 - 2010 boli pre žiakov škôl zorganizované športové súťaže pod
záštitou primátora mesta – mestské ligy v basketbale, hádzanej, malom
futbale, atletike, stolnom tenise, florbale, volejbale, nohejbale, softtenise a
silovom štvorboji. Pri príležitosti Dňa detí sa uskutočnila v roku 2007 a 2008
v športovom areáli I.ZŠ za účasti primátora mestská športová olympiáda pre
žiakov ZŠ na území mesta a v roku 2009 a 2010 na IV. ZŠ na novej atletickej
dráhe a upravenom areáli. Táto olympiáda má už svoju tradíciu. Primátor mesta prijímal v
obradnej sieni MsÚ najúspešnejších športovcov mesta za roky 2008 a 2009 za jednotlivé vekové
kategórie.
5. Pripraviť revitalizáciu nábrežia rieky Laborec a vo vybranom úseku pripraviť projekt
mestskej oddychovej zóny s využitím potenciálu geotermálnej energie. V rámci využívania
geotermálnej energie má mesto vypracované štúdie využiteľnosti v tepelnom hospodárstve ako aj
pre rekreačné účely. Mesto je držiteľom prieskumného územia a v súčasnosti hľadá investorov
pre realizáciu prieskumných vrtov. Súčasne mesto podalo žiadosť o NFP na investičný projekt
pre riešenie oddychovej zóny Laborec – vybudovanie cyklistického chodníka popri toku
Laborca, žiadosť bola podaná v rámci programu Švajčiarskeho finančného mechanizmu, splnila
všetky podmienky formálnej kontroly.
6. Vytvoriť podmienky pre športové rybárstvo a iné aktivity na Laborci
a vodnej nádrži „Baňa“. Mesto v rámci dotačnej politiky podporuje aj
miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu. Podieľa sa aj na
organizačnom zabezpečení rybárskych súťaží v lokalite „Baňa“.
7. Vypracovať projekt mestských cyklotrás s prepojením na cyklotrasy v
regióne. Je vypracovaná štúdia cyklotrás, problémom je majetkové vysporiadanie veľkého počtu
pozemkov s malou výmerou. Čiastočné riešenie cyklotrás je súčasťou projektov rekonštrukcie
jednotlivých častí mesta v rámci rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny. Územný plán mesta
Michalovce schválený MsZ v Michalovciach 26. 02. 2008 zahŕňa i návrh cyklistických trás na
celom území mesta s napojením na rekreačnú oblasť Zemplínska šírava.

ZVÝŠENIE KVALITY PRÁCE MsÚ, TAZS, MSKS A
OSTATNÝCH ORGANIZÁCIÍ ZRIADENÝCH
MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM
23

1. Uplatňovanie klientovo-orientovaného prístupu v práci primátora, poslancov,
zamestnancov mestského úradu a organizácií zriadených mestom sa stane základom
prístupu k občanom a ostatnej verejnosti. Zamestnanci MsÚ sa riadia a rešpektujú „
Vyhlásenie primátora k politike kvality Mestského úradu v Michalovciach“, na základe ktorého
je občan vážený klient.
2. Zvýšiť využitie moderných informačných technológii v práci
mestského úradu a organizácií zriadených mestom a ich zamestnancov.
Mesto pristúpilo k dôslednej informatizácii nielen MsÚ, ale vypracovaním
koncepcie informatizácie pristúpilo k informatizácii mesta, k elektronizácii
služieb pre občanov, podnikateľov. Pristúpilo ku komplexnej zmene a
vybudovaniu web portálu mesta, zavedeniu el. služieb 1. úrovne.
Prostredníctvom www portálu mesta sprístupnilo Geografický informačný systém s 5 vrstvami,
interaktívnu mapu mesta pre občanov, návštevníkov mesta, na www stránke mesta sa duplicitne
prezentujú údaje a dokumenty na elektronickej úradnej tabuli, portál obsahuje všetky povinne
zverejňované informácie ako aj množstvo ďalších informácií a elektronických služieb,
prístupných pre širokú verejnosť. Na MsÚ bola zriadená Intranetová stránka, prebehla
reštrukturalizácia hardvérovej infraštruktúry a lokálnej siete, boli prepojené lokálne siete
mestských organizácií v centrálnej mestskej zóne. Mesto má pripravený projekt informatizácie
verejnej správy a uchádza sa o NFP z programu OPIS. Súčasne sa zvýšila miera využívania IKT
pracovníkmi MsÚ a mestských organizácií umocnené povinným vzdelávaním IKT – získaním
štandardu ECDL štart, ktoré bolo realizované v rámci získaného NFP v projekte INEDU – GOV.
3. Vytvoriť účinnejší systém správy mestského majetku. Od 1.1.2008 došlo k zavedeniu
účinnejšieho systému správy mestského majetku zavedením jednotnej evidencie majetku,
uzatvorením správcovských zmlúv s jednotlivými správcami, centralizáciou uzatvárania
nájomných zmlúv Odborom hospodárenia s majetkom MsÚ a vytvorením mestskej správcovskej
spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o.
4. Zachovať rozhodujúci vplyv mesta v TaZS a MsKS. Zlepšiť plnenie ich úloh pri
efektívnom využívaní disponibilných zdrojov. TaZS a MsKS sú príspevkovými organizáciami,
ktoré boli zriadené na plnenie základných úloh kladených mestom a sú na rozpočet mesta
napojené príspevkom. Výška príspevku na činnosť týchto príspevkových organizácií, ako aj
rozdelenie príspevku do jednotlivých oblastí, je každoročne schvaľovaná mestským
zastupiteľstvom.
5. Vytvoriť podmienky pre získavanie cudzích zdrojov. V roku 2007 bol na MsÚ zriadený
odbor informatizácie a grantov (OIaG), ktorého hlavnou činnosťou je vypracovanie a
implementácia projektov zo ŠF a iných externých zdrojov, činnosti v oblasti informatizácie
mesta a samosprávy. V období od marca 2007 sme na odbore IaG vypracovali a podali celkom
62 projektov, z ktorých sú v súčasnosti 2 v procese schvaľovania, 38 bolo schválených (20 už
ukončených, 1 odstúpený a 17 v procese realizácie), 22 v zásobníku projektov resp.
zamietnutých. Ďalšie projekty pripravujeme na podanie pre budúce vyhlásené výzvy koncom
roka 2010 resp. v roku 2011. Úspešnosť projektov je k uvedenému stavu 61,3 %.Medzi úspešné
projekty v stave implementácie patrí rekonštrukcia troch mestských základných škôl – VI. ZŚ na
Ulici okružnej, I. ZŚ na Ulici Moussona a II.ZŠ na Švermovej ulici, enviromentálne projekty
rekultivácie skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír, rekonštrukcia a modernizácia
separačnej linky v zbernom dvore na Lastomírskej ulici, investičné projekty rekonštrukcie
verejného osvetlenia na vybraných uliciach (Hollého, Nad Laborcom, SNP, Fidlíkova a
Partizánska), rekonštrukcia verejného osvetlenia mestských aglomerácií - medziblokové
priestory na sídlisku Východ, rekonštrukcia a prístavba včítane vybavenia a
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zateplenia Zariadenia pre seniorov na Ulici Hollého, rekonštrukcia budovy bývalej materskej
škôlky na Borovicovej ulici na Zariadenie opatrovateľskej služby, regenerácia Námestia Slobody
a Ulice M.R. Štefánika v centrálnej mestskej zóne - rekonštrukcia parkovísk, komunikácií,
chodníkov, cyklotrás, zelene, verejného osvetlenia a verejných priestranstiev, regenerácia
satelitných uličiek S. Chalúpku, Duklianska a Pasáž. Ďalšie - neinvestičné projekty, ktoré mesto
už ukončilo, resp. implementuje sa týkajú terénnej sociálnej práce a práce s marginalizovanými
skupinami obyvateľstva (projekty MLIN, MLIN II, LSKxP), oblasti prevencie kriminality (5
projektov), protidrogovej tematiky (2 projekty), vzdelávania pracovníkov samosprávy, športu,
kultúrnych a výmenných aktivít mesta. Celková výška schválených NFP je vo výške 14 968
475,91 € z toho 14 278 902,77 € zo štrukturálnych fondov, výška spolufinancovania mesta – 1
011 317,72 € z toho spolufinancovanie projektov zo ŠF – 920 229,76 €.
6. Vytvoriť podmienky pre systematické vzdelávanie poslancov MsZ Michalovce,
zamestnancov MsÚ Michalovce a pracovníkov organizácií, zriadených
MsZ Michalovce. Mesto podalo 2 projekty na získanie NFP pre vzdelávanie
zo zdrojov ESF, oba projekty boli úspešné. Mesto implementuje projekt
financovaný z NFM a EHP na vzdelávanie zamestnancov MsÚ a
zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v oblasti
zručností IKT, komunikačných a manažérskych zručností a vzdelávanie
cudzieho jazyka. Na projekt mesto získalo 100% grant vo výške 262 578 €. Zamestnanci mesta
sa zúčastňujú školení a seminárov, pre poslanov MsZ sa raz v roku koná poslanecký seminár.
Takisto sa zúčastňujú aj školení. Pre zamestnancov a poslancov MsZ sú v plnom rozsahu
vytvorené podmienky pre ich systematickú vzdelávanie.
7. Zvýšiť účinnosť propagácie mesta doma aj v zahraničí. Významnou
zložkou propagácie mesta s nadnárodným dosahom má WWW portál mesta,
ktorý značnou mierou prispieva k propagácii mesta. Stránka mesta je denne
dopĺňaná a aktualizovaná. Obsahuje množstvo interaktívnych prvkov pre
komunikáciu občanov s mestom – interaktívne mapy, formuláre pre
dotazovanie sa vedenia mesta, množstvo ankiet a dotazníkov s vyhodnocovaním, informácie pre
občanov, podnikateľov i návštevníkov mesta. Stránka je obsahovo rozsiahla a denne
aktualizovaná. Prostredníctvom projektu „Michalovce – vstupná brána turizmu Zemplína“ sa
vytvorí samostatný portál turizmu pre oblasť „Dolný Zemplín“, vznikne množstvo propagačných
materiálov, máp o meste Michalovce a okolí. Propagáciu Mesto zabezpečuje aj prostredníctvom
informačnej kancelárie, účasťou na výstavách a veľtrhoch, výmenou
propagačných materiálov medzi jednotlivými informačnými kanceláriami na
Slovensku i v družobných mestách. V minulom období bola vydaná
publikácia Dejiny mesta. V roku 2010 bola vydaná nová publikácia o meste
Michalovce, zároveň bola vydaná 2. časť publikácie Potulky po meste s
historikom. Pred vydaním je publikácia Príbehy starých Michaloviec. V roku 2011 mesto plánuje
uviesť publikáciu o živote a diele J.T.Moussona. Zároveň zabezpečujeme propagáciu mesta
prostredníctvom základných i stredných škôl, a to dodávaním existujúcich brožúr a publikácií o
meste Michalovce i rôznych upomienkových predmetov. Propagačné materiály sú odovzdávané
pri rôznych prijatiach, oslavách a slávnostiach v meste Michalovce.
8. Vybudovať mestský informačný systém, zahŕňajúci všetky oblasti života mesta. Na
mestský informačný systém – tabuľkový je spracovaná PD od roku 2008, jeho realizácia sa zatiaľ
neuskutočnila. Obsahuje názvy ulíc, názvy jednotlivých inštitúcií, škôl a ďalších zariadení.
Mestský informačný systém – elektronický – je súčasťou elektronických služieb, na realizáciu
ktorých mesto pripravilo žiadosť na nenávratných finančný príspevok z operačného programu
Informatizácia spoločnosti. Výzva bola vyhlásená v júni 2010, ale následne v septembri 2010
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bola zrušená. Mesto je pripravené reagovať na ďalšiu výzvu, ktorá je očakávaná koncom roka
2010.
9. Pravidelne organizovať verejné zhromaždenia občanov a pravidelne vyhodnocovať
plnenie programu rozvoja mesta. Pravidelne raz ročne sa konali verejné zhromaždenia
občanov vo všetkých volebných obvodoch. Na týchto zhromaždeniach zaznievalo množstvo
otázok, na ktoré primátor mesta a ďalší kompetentní odpovedali občanom priamo na
zhromaždeniach alebo dostávali písomné odpovede. Na verejných zhromaždenia zaznelo ročne
priemerne 360 ústnych otázok. Na cca 20 otázok je odpovedané písomne.

OCHRANA OBČANOV A ICH MAJETKU
1. Zvýšiť možnosti ochrany občanov a majetku využívaním mobilného
kamerového systému. V rámci prevencie kriminality mesto získalo viacero
grantov na realizáciu investičných aj neinvestičných projektov – na realizáciu
mobilného kamerového systému, zabezpečenie monitoringu problémových lokalít
mesta so zvýšenou kriminalitou, prepojenie nových digitálnych kamerových
systémov s pôvodným analógovým riešením a zefektívnenie práce zamestnancov
MsP. Neinvestičné projekty riešia aktivity viktimačnej a sekundárnej prevencie
kriminality.
2. Modernizovať a rozširovať technické zabezpečenie MsP s cieľom ochrany občanov, ich
majetku i návštevníkov mesta. Technické zabezpečenie MsP sa modernizovalo rozšírením
kamerového systému, zavedením GPS, zriadením PCO, dozbrojením
policajtov v zmysleplatných zákonov, zakúpením motorového vozidla a
využívaním služobného psa.
3. Pripraviť a realizovať projekt Pult centralizovanej ochrany. Pult
centrálnej ochrany bol zriadený v roku 2009. V súčasnosti prebieha proces
oboznamovania verejnosti o možnosti pripojenia sa na PCO a súčasne sa naň pripájajú objekty v
majetku mesta ako aj súkromní vlastníci.
4. Prehodnotiť systém zodpovednosti príslušníkov mestskej polície za jednotlivé obvody a
prijať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti občanov a ich majetku.V období rokov 2007- 2010
bola schválená 24 hodinová služba MsP a bolo schválené zvýšenie početného stavu príslušníkov
MsP. Nepretržitá 24 hodinová služba bola na MsP Michalovce zriadená
dňom 1.7. 2008. Zároveň bola mestským policajtom určená zodpovednosť za
jednotlivé obvody mesta. Spolupráca občanov mesta s orgánmi polície sa
zlepšila i vďaka využívaniu bezplatného telefónneho čísla, e-mailovou
komunikáciou i osobnou komunikáciou počas návštev príslušníkov MsP v
kluboch dôchodcov, či na školách. S cieľom zvýšiť právne vedomie občanov
sa v meste vypracovali a distribuovali materiály, ktoré oboznamovali
občanov mesta s najdôležitejšími kontaktnými údajmi potrebnými v prípade núdze a s právami a
povinnosťami občanov i príslušníkov MsP. Pravidelne sa konali prednášky a besedy so žiakmi
základných škôl, stredných škôl i v kluboch dôchodcov, pričom MsP reagovala na podnety,
návrhy a požiadavky občanov. Na web stránke mesta Michalovce bol umiestnený portál pre
účely výkonu služby MsP. Občania sú informovaní o oprávneniach mestských policajtov o
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pracovnej dobe a kontaktoch na MsP. Na internetovom portáli sa môžu občania dozvedieť o
stratených veciach, ktoré boli nájdené, o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat.

RIEŠENIA V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÝCH
OBVODOCH
I. volebný obvod
1. Vypracovať urbanistickú štúdiu pre priestor MsKS, Obchodná a Duklianska ulica. ÚrŠ
záujmového územia je spracovaná.
2. Vyriešiť dokončenie a využitie objektu rozostavanej tržnice. Rozostavaný objekt tržnice a
priľahlé pozemky boli odpredané na základe uznesenia MsZ v Michalovciach č.163, zo dňa
26.2.2008. Vlastník sa zaviazal, že vytvorí minimálne 70 trhových miest v prízemí budovy pre
drobných predajcov ovocia, zeleniny a kvetín na obdobie minimálne 5 rokov. O vývoji a postupe
ďalšej rekonštrukcie objektu vzhľadom na zmenu podmienok na trhu z dôvodu krízy, vlastník
informoval MsZ v mesiaci apríl 2009 osobným vystúpením na zasadnutí
MsZ.
3. Vypracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Námestia
slobody. Realizačná projektová dokumentácia je vypracovaná, mesto svojím
projektom získalo NFP na realizáciu regenerácie celého Námestia slobody a
časti Ulice Štefánikovej z operačného programu ROP prioritnej osi č. 4.
Stavebné práce sa začali realizovať v mesiaci jún 2010. Výška schválenej dotácie je 1 576 474,29
€ a výška spolufinancovania 100 725,69 €. Súčasne mesto získalo nenávratný finančný príspevok
na financovanie regenerácie satelitných uličiek – Duklianska, S. Chalúpku a Pasáž.
4. Upraviť medziblokové priestory, vybudovať a rekonštruovať detské ihriská. V roku 2007
sa zrealizovala rekonštrukcia medziblokových priestorov na Ul. Kuzmányho.
5. Rekonštruovať ulice v lokalite Verbovčík. V roku 2007 bola
zrekonštruovaná miestna komunikácia spolu s vybudovaním nového
chodníka a odstavných plôch. Rekonštruuje sa komunikácia na Kukorelliho
ulici. Rekonštruuje sa chodník pred rodinnými domami na Užhorodskej ulici.
6. Podporovať aktivity vlastníkov parku „Kerta“ k jeho revitalizácii. Mesto viackrát
rokovalo o revitalizácii Kerty s jej vlastníkmi. Zároveň hľadalo možnosti získania tejto
nehnuteľnosti do svojho vlastníctva, či do dlhodobého prenájmu s cieľom následného možného
získania NFP na revitalizáciu tejto časti mesta.
7. Prostredníctvom dialógu a nariadení mesta vplývať na prevádzkovateľov reštauračných
a zábavných zariadení s cieľom dosiahnuť skultúrnenie vnútorného
prostredia prevádzkových priestorov a ich okolia, vrátane obmedzenia
hlučnosti. Vďaka zvýšenej kontrolnej činnosti MsÚ a MsP došlo k zlepšeniu
stavu v predmetnej oblasti v tejto časti mesta.
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8. Rekonštruovať parkoviská. Mesto získalo cudzie zdroje na realizáciu regenerácie CMZ v
časti Námestie slobody a Ulica Štefánikova. V rámci výstavby sa komplexne zrekonštruujú
parkoviská, príjazdová komunikácia a chodníky v danej časti. Zároveň budú zrekonštruované
parkoviská na uliciach Duklianska a S. Chalupku, na ktoré tiež mesto získalo cudzie zdroje.

II. volebný obvod
1. Zrealizovať výstavbu kruhového objazdu na križovatke ulíc Hollého - Moskovská Okružná. Kruhový objazd bol zrealizovaný v roku 2007.
2. Riešiť dopravnú situáciu na Hollého ulici v blízkosti obchodných reťazcov LIDL, IDEA
a autosalónu SEAT. Mesto Michalovce, odbor výstavby ŽPaMR zadal spracovanie samostatnej
projektovej dokumentácie pre riešenie dopravnej situácie na Ul. Hollého od križovatky s Ul.
Užhorodskou až po kruhový objazd Ul. Moskovská. Po rokovaniach s ODI PZ Michalovce sa
prakticky zrealizovala časť tejto aktivity pred OC LIDL.
3. Presadzovať výstavbu kruhového objazdu Hollého - Lastomírska Sobranská cesta. Kruhový objazd bol zrealizovaný v roku 2008.
4. Vytvoriť podmienky pre správcov bytových domov na výstavbu
prístreškov na smetné nádoby. V rámci rekonštrukcie sídliska Východ boli zrealizované
spevnené plochy pod kontajnery ako príprava pre možné vybudovanie
prístreškov.
5. Skrášliť medziblokové priestory, obnoviť zeleň, zrekonštruovať
detské ihriská a ihriská pre netradičné športy. V rámci rekonštrukcie I.
etapy sídliska Východ bolo vybudované futbalové a basketbalové ihrisko s
umelým povrchom boli vybudované dve detské ihriská a osadené hojdačky a obnovila sa zeleň.
V II. a III. etape rekonštrukcie sídliska Východ budú podobným spôsobom riešené aj ďalšie časti
tohto sídliska.
6. Rekonštruovať chodníky a parkovacie plochy. Realizácia sa
uskutočňuje v rámci akcie rekonštrukcia sídliska Východ. Mestskou radou
bol schválený zoznam postupnej rekonštrukcie miestnych komunikácií a
chodníkov, ktoré sa začali vecne rekonštruovať v druhom polroku 2010.
7. Zabezpečiť osvetlenie vo všetkých častiach obvodu a zvýšiť v ňom celkovú bezpečnosť. V
roku 2009 a 2010 prebiehala rekonštrukcia verejného osvetlenia v tomto obvode. V súčasnosti
prebieha rekonštrukcia v medziblokovom priestore, na ktoré Mesto získalo NFP z európskych
fondov.
8. Podľa naliehavosti realizovať projekty na rekonštrukciu školských
objektov. Mesto Michalovce zrealizovalo rekonštrukciu hygienických
zariadení a časť strechy na VII. ZŠ a opravu telocvične na III. ZŠ. V MŠ na
Leningradskej ulici sa opravila strecha, zrekonštruovali sa hygienické
zariadenia a časť odpadovej kanalizácie. V časti objektu došlo k výmene
okien. V areáli VII. ZŠ bolo vybudované multifunkčné ihrisko.
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III. volebný obvod
1. Rekonštrukcia cesty na Okružnej ulici. V rámci programu BECEP boli
zrealizované spomaľovacie ostrovčeky pred VI. ZŠ a MŠ na Okružnej ulici.
2. Vybudovanie kruhového objazdu ulíc Okružná – Hollého –
Moskovská. Kruhový objazd zrealizovaný v roku 2007.
3. Uskutočniť pasportizáciu a následne sfunkčniť kanálové vpusty. Pasportizácia bola
vykonaná. Následne boli sfunkčnené všetky kanálové vpusty.
4. Zrealizovať generálnu opravu jednej základnej školy. Mesto získalo
nenávratný finančný príspevok z operačného programu ROP na rekonštrukciu
VI. ZŠ, ktorá je už ukončená.
5. Oprava ciest a chodníkov v medziblokových priestoroch a IBV. V roku
2010 mesto Michalovce pristúpilo uznesením MsR číslo 19 zo dňa 9.2.2010 ku postupnej
rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2010. Realizuje sa rekonštrukcia
komunikácií na uliciach: Saleziánov, Špitalská, Š. Kukuru, F. Kráľa, Pri sýpke a zrealizovala sa
výstavba kruhovej križovatky ulíc Špitalská- Saleziánov- Š. Kukuru.
6. Každoročne organizovať akciu „Deň Južanov“. „Deň Južanov“
pravidelne organizovali poslanci z III. volebného obvodu v súčinnosti so IV.
ZŠ a VI. ZŠ, materskými školami v tomto volebnom obvode, a to IX.MŠ a
XIII. MŠ. Na podujatí sa zároveň podieľala aj Súkromná priemyselná škola
odevná, pôsobiaca v priestoroch IV. ZŠ. Deň Južanov sa konal pravidelne raz
ročne v mesiaci júni.
7. Výstavba chodníka pred garážami na Okružnej ulici. Projektová dokumentácia na tento
účel je spracovaná.
8. Zabezpečiť rekonštrukciu výmenníkov tepla – I. etapa. Rekonštrukcia výmenníkov tepla
bola zrealizovaná v roku 2007.

IV. volebný obvod
1. Rekonštrukcia športových areálov ZŠ a umožnenie ich využívania
širokou verejnosťou. Mesto vybudovalo viacúčelové ihrisko na II.ZŠ z
grantovej schémy ÚV SR a vlastných zdrojov. Využívanie ihrísk verejnosťou
je umožnené po dohode s vedením škôl.
2. Zriadenie nových počítačových učební na ZŠ a ich sprístupnenie aj
rodičom. Mesto realizuje projekt rekonštrukcie a modernizácie I.ZŠ na Ulici
T.J.Moussona a II.ZŠ na Ulici Švermovej z fondov EÚ (regionálny operačný
program), súčasťou oboch projektov je vybudovanie nových IKT učební.
3. Podporovať aktivity vlastníkov k skultúrneniu lesoparku Hrádok k
vytvoreniu oddychovej zóny a obnovenie činnosti amfiteátra. Mesto rokuje so Slovenským
pozemkovým fondom, ktorý je vlastníkom väčšiny pozemkov v lokalite Hrádok o možnostiach a
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podmienkach využitia lokality. Akékoľvek samostatné investičné aktivity mesta ku skultúrneniu
lesoparku Hrádok sú podmienené výsledkami rokovania so SPF. Obnovenie činnosti amfiteátra
úzko súvisí s dopytom usporiadateľov kultúrno-spoločenských akcií v meste, ktorí pre ich
usporiadanie preferujú iné lokality. Mesto je pripravené podporiť aj súkromné projekty k
účelnému využitiu amfiteátra. V septembri 2008 mesto prostredníctvom Technických a
záhradníckych služieb zabezpečilo vyčistenie amfiteátra od náletových drevín a burín, ako aj od
komunálneho odpadu. V decembri roku 2009 mesto prírodný amfiteáter na Hrádku prenajalo
podnikateľskému subjektu, za účelom jeho revitalizácie a sprevádzkovania na dobu neurčitú. V
spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Veľvyslanectva Ruskej federácie sme zrekonštruovali
pamätník na Cintoríne Červenej armády v náklade 165 tis. €
4. Vytvoriť podmienky pre rozšírenie mestského informačného kanálu Mistral do oblasti
IBV Hrádok. Mesto zabezpečilo projektovú dokumentáciu pre realizáciu pripokládky k
existujúcim poskytovateľom komunikačných a prenosových služieb, má pripravený projekt na
vybudovanie optickej siete a šírenie signálu TV Mistrál prostredníctvom nej. Súčasne má
pripravenú PD na rozšírenie siete aj na IBV Hrádok.
5. Pokračovať v rekonštrukcii komunikácií a chodníkov. V roku 2010
mesto Michalovce pristúpilo uznesením MsR číslo 19 zo dňa 9.2.2010 ku
postupnej rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2010.
Realizujú sa rekonštrukcie komunikácií na uliciach: Vajanského, Odbojárov,
Generála Petrova, Dobrianskeho.
6. Hľadať možnosti na rozšírenie stravovania dôchodcov a invalidných občanov mesta
Michalovce v priestoroch vo vlastníctve mesta. Stravovanie dôchodcov v uvedenom obvode je
zabezpečené vo vývarovni jedál v MMB na Ul. obrancov mieru. Zvýšené požiadavky na
zabezpečenie stravovania v tomto obvode neboli zaznamenané.
7. Zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrana ich majetku zintenzívnením činnosti mestskej
polície. MsP v uvedenom obvode pravidelne monitoruje bezpečnostnú situáciu, a to aj v nočných
hodinách a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Občania a inštitúcie majú možnosť
chrániť svoj majetok aj pripojením sa na PCO.

V. volebný obvod
1. V spolupráci s VVS, a.s. hľadať riešenie na odvedenie prívalových vôd
v lokalite IBV Stráňany. V spolupráci s VVS a.s. boli odstránené dlhodobé
problémy s kanalizáciou na IBV Stráňany dôsledným vyčistením kanála.
Zrealizovala sa aj rekonštrukcia časti melioračného kanála a jeho vyčistenie
od náletových drevín.
2.
Skrášlenie
medziblokových
priestorov,
obnova
zelene,
zrekonštruovanie detských ihrísk na sídliskách SNP a Nad Laborcom. Na
sídlisku Stráňany na Ulici nad Laborcom bolo v roku 2008 vysadených 64 ks
stromov, ako náhradná výsadba v zmysle rozhodnutia vydaného odborom
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. V roku 2010 bola
odstránená časť nefunkčných poškodených pieskovísk a zostávajúce
pieskoviska budú v roku 2010 upravené a priebežne dopĺňané novým pieskom. Na sídlisku SNP
bola opravená časť komunikácií a upravené boli aj priestory pri bloku A5.
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3. Rekonštrukcia Športovej ulice s prechodom na zimný štadión.
Športová ulica bola zrekonštruovaná v rámci bloku rekonštrukcií
vyplývajúcich z uznesenia MsR č. 19/2010.
4. Hľadať možnosti na zvýšenie počtu parkovacích a garážových plôch
na sídliskách SNP a Nad Laborcom. V roku 2009 bola spracovaná vyhľadávacia štúdia garáží
na území mesta Michalovce Štúdia zahŕňa 186 možných miest na výstavbu boxových garáží na
území mesta, v ktorej sú zahrnuté aj lokality na uvedených sídliskách.

VI. obvod - Časť Topoľany
1. Zrekonštruovať cestu na Letnej ulici. Rekonštrukcia Ulice letnej bola nahradená výstavbou
chodníka a lávky cez Dušu.
2. Rekonštrukcia osvetlenia ulíc. V roku 2009 a 2010 prebiehala
rekonštrukcia verejného osvetlenia na území mesta, ktorej súčasťou bola aj
mestská časť Topoľany.
3. Vypracovať projekt vybudovania a napojenia chodníka ulíc
Hviezdoslavova a Topolianska. V roku 2009 bol spracovaný projekt vybudovania a napojenia
chodníka. V roku 2010 bola zrealizovaná výstavba chodníka ulíc Hviezdoslavova a Topolianska.
Stavba bola rozšírená o konštrukciu prechodovej lávky.
4. V jarnom a jesennom období zabezpečiť veľkoobjemové kontajnery na komunálny
odpad v zvýšenom počte. Vždy v jesennom a jarnom období TaZS zabezpečovali rozmiestnenie
väčšieho počtu veľkoobjemových kontajnerov v meste. Konkrétne lokality boli zverejňované v
novinách Michalovčan, v TV Mistral na web stránke mesta aj na internetovej stránke TaZS.

VI obvod - Časť Močarany
1. Urobiť opatrenia na zvýšenie dopravnej bezpečnosti na hlavnom
cestnom ťahu. Pre zvýšenie dopravnej bezpečnosti boli osadené ďalšie
dopravné značky, zrkadlo a na exponovanom chodníku v zákrute zábradlie.
2. Vypracovať projekt výstavby chýbajúceho úseku chodníka na
Močarianskej ulici. Projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2007.
Výstavba chodníka, ktorý spája mestskú časť Močarany a mesto Michalovce bola zrealizovaná v
roku 2008 v náklade 232 335,63 €.
3. Rekonštrukcia cesty na Ulici Barč-Ivana. V roku 2009 bola vo výške 279 083,42 €
zrealizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie Barč– Ivana.
4. V jarnom a jesennom období zabezpečiť veľkoobjemové kontajnery
na komunálny odpad v zvýšenom počte. Vždy v jesennom a jarnom období
TaZS zabezpečili rozmiestnenie väčšieho počtu veľkoobjemových
kontajnerov v meste. Konkrétne lokality boli zverejňované v novinách
Michalovčan, v TV Mistral na web stránke mesta aj na internetovej stránke
TaZS.
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5. V súčinnosti so Železnicami SR zabezpečiť rekonštrukciu železničnej zastávky. ŽSR, ako
vlastník nehnuteľnosti uvedený problém nezahrnuli do plánu svojich investičných aktivít.

VI. obvod - Časť Vrbovec
1. Rekonštrukcia chodníkov a cesty na Ulici Tešedíka. Cesta a medziblokové priestory boli
opravené v roku 2010.
2. V jarnom a jesennom období zabezpečiť veľkoobjemové kontajnery
na komunálny odpad v zvýšenom počte. Vždy v jesennom a jarnom období
TaZS zabezpečili rozmiestnenie väčšieho počtu veľkoobjemových
kontajnerov v meste. Konkrétne lokality boli zverejňované v novinách
Michalovčan, v TV Mistral na web stránke mesta aj na internetovej stránke
TaZS.
3. Zvýšiť dopravnú bezpečnosť na hlavnom cestnom ťahu. Mesto prostredníctvom ODI PZ
SR zabezpečovalo zvýšenie bezpečnosti a to formou inštalovania radarov a zvýšených
dopravných hliadok.
4. Výstavba domu smútku v časti Vrbovec prostredníctvom miestneho občianskeho
združenia. Z dôvodu nečinnosti OZ nemohla byť táto aktivita zrealizovaná.
5. Vytvoriť podmienky pre rozšírenie mestského informačného kanálu Mistral. Mesto
zabezpečilo projektovú dokumentáciu pre realizáciu pripokládky k existujúcim poskytovateľom
komunikačných a prenosových služieb, má pripravený projekt na vybudovanie optickej siete a
šírenie signálu TV Mistrál prostredníctvom nej. Súčasne má pripravenú PD na rozšírenie siete aj
do okrajových častí mesta.
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