ZÁPISNICA
z XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 13. 12. 2013 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS
v Michalovciach
________________________________________________________________

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

1. Otvorenie
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol XIX. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov
médií a ostatných prítomných.
Konštatoval, že na XIX. zasadnutí MsZ je prítomných 18 poslancov (stav na začiatku
rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň informoval, že sa zo
zasadnutia ospravedlnili: Ing. Ján Ďurovčík,CSc. a Ing. Pavol Dlugoš.
‐ V rámci organizačných záležitostí navrhol, aby obed bol po skončení zasadnutia MsZ.

PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XIX. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdržali spolu s ostatnými písomnými
materiálmi na zasadnutie MsZ.
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
K navrhovanému programu rokovania XIX. zasadnutia MsZ, uvedeného na písomnej
pozvánke, boli predložené tieto návrhy na jeho doplnenie:
Návrh na doplnenie programu rokovania MsZ predložil primátor mesta. Navrhol
doplniť program o: Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov Mesta. Uvedený
materiál je potrebné prerokovať a schváliť, aby sa mesto mohlo uchádzať o fin. prostriedky
z európskych fondov. Zároveň odporučil, aby tento bod bol zaradený ako bod č. 11. V ďalšom

navrhol na žiadosť Okresného súdu v Michalovciach doplniť program o bod Voľba
prísediacich Okresného súdu v Michalovciach a tento zaradiť do programu ako bod č. 15.
Keďže k tomuto návrhu na doplnenie programu neboli vznesené žiadne otázky,
pripomienky ani výhrady, primátor ešte navrhol, aby ostatné body boli prečíslované.
Zároveň podotkol, že písomné materiály k doplňujúcim bodom programu obdržali poslanci
pred rokovaním MsZ.
Keďže ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania MsZ neboli predložené, primátor
mesta p. Viliam Zahorčák dal hlasovať.
Najprv, aby bol program doplnený a pod bodom č. 11 bol prerokovaný Návrh koncepcie
rozvoja informačných systémov Mesta.
Hlasovanie o doplnení programu – Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov Mesta
(hlasovanie č. 1)
za 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh na doplnenie programu rokovania MsZ
bol schválený.
V ďalšom navrhol, aby pod bodom č. 15 bol prerokovaný materiál Voľba prísediacich
Okresného súdu v Michalovciach.
Hlasovanie o doplnení programu – Voľba prísediacich Okresného súdu v Michalovciach
(hlasovanie č. 2)
za 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh na doplnenie programu rokovania MsZ
bol schválený.
Následne primátor dal hlasovať o celom programe rokovania MsZ, vrátane doplnených
bodov.
(hlasovanie č. 3)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že program XIX. zasadnutia MsZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice o priebehu XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Michalovce určil poslancov:
1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Rudolf Klein
Ďalej informoval, že informátorom z rokovania MsR Michalovce, je pán poslanec
MUDr. František Zitrický. Poprosil menovaného poslanca, aby zaujal miesto za
predsedníckym stolom.
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BOD č. 2
Voľba návrhovej komisie
Primátor p. Viliam Zahorčák navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej komisii
pracovali poslanci:
‐ MUDr. František Farkaš
‐ PhDr. Jana Cibereová
‐ MUDr. Ján Paľovčík
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej komisie
v zmysle uvedeného návrhu.
(hlasovanie č. 4)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení:
pán poslanec Farkaš, pani poslankyňa Cibereová a pán poslanec Paľovčík.

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

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie november
– december 2013.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 5)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 4
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV
PREDLOŽENÝCH NA XVIII. ZASADNUTÍ MsZ MICHALOVCE DŇA 22. 10. 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
konštatoval, že poslanci obdržali na svoje interpelácie písomné odpovede, ktoré boli
zverejnené v dvojtýždenníku Michalovčan a sú aj obsahom predloženého materiálu.
Rozprava:
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XVIII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Michalovce dňa 22. 10. 2013.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 6)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

Bod č. 5
Správa o výsledkoch kontroly
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
Vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladám správu o výsledkoch kontroly, ktoré boli vykonané od posledného mestského
zastupiteľstva. Za uvedené obdobie boli vykonané tri kontroly. Prvá kontrola bola zameraná
na kontrolu hmotnej núdze a odklad školskej dochádzky v MŠ u detí s odkladom školskej
dochádzky a dodržiavanie platných predpisov. Kontrola bola ukončená záznamom to
znamená, že neboli zistené porušenia a nebolo potrebné prijímať opatrenia na odstránenie
nedostatkov. Druhá kontrola bola zameraná na prijímateľov dotácie na podporu výchovy
k plneniu školskej dochádzky dieťaťa na ich čerpanie, použitie a evidenciu v rozpočte Mesta.
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V ďalšom bola vykonaná kontrola dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa. Uvedená kontrola končila správou a bola vykonaná vo všetkých základných školách,
ktorých zriaďovateľom je mesto. Kontrolované subjekty prijali opatrenie na odstránenie
nedostatkov a o ich plnení bude MsZ informované v správe o kontrolnej činnosti vo februári
2014. Tretia kontrola bol zameraná na výdavkové pokladničné doklady a ich náležitosti
v hlavnej pokladni a príručných pokladniach. Kontrola končila záznamom, čiže neboli zistené
nedostatky.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 7)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

Bod č. 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MsZ o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Michalovce na rok 2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry
a športu.
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry a športu
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia je predkladaný v zmysle platných zákonov
o financovaní základných škôl a školských zariadení a v zmysle zákona o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve. V zmysle uvedených zákonov je povinnosťou obce
poskytnúť dotáciu na dieťa a žiaka v neštátnych zariadeniach najmenej vo výške 88 %
z poskytnutej dotácie poskytovanej na dieťa a žiaka v škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na základe uvedeného je predložený návrh VZN, v ktorom
je aj zohľadnené zvýšenie platov zamestnancov škôl a školských zariadení v zmysle
všeobecne platných predpisov. Dotácia je vypočítaná z očakávanej výšky výnosu dane
z príjmov na rok 2014.
5

Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2014.
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 8)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

Bod č. 7
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 148 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste
Michalovce.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
V úvode primátor mesta Viliam Zahorčák konštatoval, že mesto v roku 2014
nepristupuje k zmene VZN o dani a nedochádza ani k zásadnej zmene vo VZN o odpadoch čo
sa týka platieb, ide skôr o dodatok, ktorý by mal občanom mesta uľahčiť styk s mestským
úradom.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Mesto predkladá na schválenie dodatok k VZN č. 148 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v meste Michalovce. V návrhu dodatku nedochádza
k zmenám v platbách, ale z dôvodu aplikačnej praxe dochádza k zmene v čl. 3 „ zníženie
alebo odpustenie poplatku v bode 3.1 v y p u s t i ť slovo „originál“ a slovo „overené kópie“
a v bode 3.2 vypustiť znenie: originál dokladu k nahliadnutiu a potvrdeniu právoplatnosti
o pobyte na území štátu (pracovné povolenie, víza, výplatná páska, potvrdenie
zamestnávateľa, potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry) . Občania budú môcť predložiť
potvrdenia – kópie, čím sa urýchli aj spracovanie všetkých podkladov.
K navrhovanej zmene predložila stanovisko aj finančná komisia, ktorá odporúča návrh
dodatku schváliť.
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Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1) r u š í časť bodu:
‐ v bode 3.1.
‐ slovo „originál“ a slovo „overená kópia“
‐ v bode 3.2.
‐ originál dokladu k nahliadnutiu a potvrdeniu právoplatnosti o pobyte na území iného
štátu, (pracovné povolenie, víza, výplatná páska, potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie
sprostredkovateľskej agentúry)
2) s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 148 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady Mesta Michalovce s účinnosťou od 1.1.2014 v znení:
v bode 3.1.
‐ rozhodnutie o vyrubení poplatku, kde sa občan prechodne zdržuje a doklad o zaplatení
poplatku
‐ nájomná zmluva
v bode 3.2.
‐ potvrdenie o pobyte na území iného štátu, (pracovné povolenie, víza, výplatná páska,
potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry, doklad o návšteve
školy, potvrdenie zdravotníckeho zariadenia).
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 9)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

Bod č. 8
Návrh viacročného rozpočtu mesta Michalovce na roky 2014 ‐ 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 a roky 2015 a 2016 je spracovaný v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy, v súlade so zákonom
o rozpočtovej zodpovednosti. Tento rozpočet rešpektuje odporúčania Ministerstva financií
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SR vo vzťahu k zvýšeniu podielových daní, k 5 % navýšeniu miezd nepedagog. zamestnancov
v oblasti školstva, 16,‐EUR zvýšenie mzdových prostriedkov na pracovníka MsÚ. Zároveň
zohľadňuje všetky potreby mesta a platné zmluvné vzťahy. V roku 2014 sú rozpočtované
bežné a kapitálové príjmy vo výške 25 046 000 EUR a bežné a kapitálové výdavky vo výške
25 450 000 EUR, ktoré sú zároveň spracované aj v programovej štruktúre. Schodok rozpočtu
vo výške 409 tis. EUR je krytý prebytkom z finančných operácií s tým, že celkový rozpočet
mesta predkladáme na schválenie ako rozpočet vyrovnaný.
Rozprava
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta konštatoval, že materiál obsahuje aj stanovisko hlavnej kontrolórky mesta a
stanovisko finančnej komisie. V obidvoch prípadoch sa odporúča navrhovaný rozpočet
schváliť.
Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Rozpočet pre rok 2014 je plánovaný ako vyrovnaný. Ako predseda finančnej komisie
konštatujem, že svojim spôsobom logicky je v tomto dokumente zapracovaná aj určitá
opatrnosť, ktorá súvisí s pomerne ťažkým odhadovaním príjmov a výdajov, ktoré čakajú
mesto v roku 2014. Verím, že čísla a ciele uvedené v materiáli sa podarí naplniť a podarí sa
naplniť ešte lepší hospod. výsledok ako je naplánovaný. Ide predovšetkým o oblasť daní
a poplatkov kde je predpoklad dosiahnuť úroveň roku 2013. V oblasti programového
rozpočtu sa mesto snaží viacero oblasti zjednotiť a zjednodušiť tak, aby boli logicky
plánované a následne aj plnené či už je to v oblasti ochrany a bezpečnosti občanov ako aj
v ďalších oblastiach.
V ďalšom predložil dotaz na zástupcov TaZS mesta Michalovce. Na strane 26 materiálu je
uvedené: ... na základe projektu rozšírenia separovaného zberu odpadu plánujeme
zabezpečiť zvoz separovaných komodít: papier, plasty, odpadové sklo, viacvrstvové obaly,
železný odpad, elektrický a elektronický odpad a biologický odpad. V roku 2013 bolo
plánovaných 8 komodít a v roku 2014 tak isto 8 komodít. V materiáli je ale uvedených sedem
komodít. Poprosil o vyjadrenie zástupcov TaZS. V ďalšom konštatoval, že v roku 2010 sa
dokázalo na území mesta vyseparovať 8,69 % komunálneho odpadu, v rokoch 2011,2012
a 2013 malo percento klesajúcu tendenciu a na rok 2014 je plánovaný podiel separov.
odpadu len vo výške 7,6 %. Zákon o odpadoch dáva za úlohu mestám a obciam do roku 2020
vyseparovať 50 % komunálneho odpadu. Myslí si, že treba zodpovednejšie pristupovať
k separácii komunálneho odpadu v súvislosti s plánmi do budúcnosti, konkrétne program
odpadového hospodárstva mesta Michalovce, ktorý začiatkom roku 2014 budeme
schvaľovať. Sú to legislatívne záväzky, ktoré má Slovenská republika i jednotlivé samosprávy
k európskym zákonom.
V ďalšom požiadal predkladateľov o vysvetlenie k prílohe č. 12 v tabuľke Rozpočet r. 2014 –
2016 OS pre rok 2015 je plánované 790 000 nie je to chyba? V roku 2016 je plánované
80 000 tis. EUR.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru reagovala na dotaz pána poslanca
Ing. Michala Stričíka,PhD. Poďakovala za upozornenie. V tabuľke – príloha č. 12 je chyba,
ktorá bude opravená.
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Ing. Miroslav Prada, ekonomický námestník TaZS mesta Michalovce
Súhlasí s názorom pán poslanca, ohľadom separácie komunálneho odpadu. Komodít je 8,
elektrický a elektronický odpad sú dva druhy odpadov.
V roku 2012 sa začala zatiaľ v podmienkach TaZS výstavba kompostárne. V tejto oblasti je
predpoklad nárastu separovaného odpadu a tým pádom aj dodržanie európskej smernice.
Ing. Michal Stričík,PhD. – faktická poznámka
Poďakoval za doplnenie informácií a veľmi pozitívne vníma aktivity TaZS mesta Michalovce
a vie, že okrem uvedených komodít sa separuje aj drevený odpad, kuchynský olej a ďalšie. Sú
to všetko veci, ktoré pomáhajú mestu i životnému prostrediu a je dôležité ako efektívne
mesto dokáže motivovať občanov, aby odpad separovali. Predniesol dotaz od občanov,
ktorým sa nevracajú vrecia na separáciu odpadu v takom počte a farbe ako ich odovzdali.
Navrhol, aby občania, ktorí separujú odpad boli zvýhodnení nižšími poplatkami.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sú dve roviny riešenia uvedeného problému. Jedná rovina je vytváranie predpokladov, aby
občania mohli separovať komunálny odpad, musí byť mesto na to pripravené dostatkom
nádob a vriec. Na to nadväzuje zhodnocovanie a umiestňovanie separovaného odpadu na
skládkach a triedičkách. V tomto smere sa mestu darí. Mesto bolo úspešné v projekte
kompostárne a malo by získať fin. prostriedky na vybudovanie kompostárne. Druhá rovina je,
aby občania komunálny odpad separovali. Je to zákonná povinnosť každého občana. Mesto
sa nebráni ani návrhu aby občania, ktorí separujú boli zvýhodnení nižšími poplatkami. Treba
to, ale technický domyslieť, vypracovať systém, aby bol spravodlivý a nezneužívaný.
MUDr. František Zitrický
V krátkosti zareagoval na príspevok poslanca Ing. Michala Stričíka,PhD. Separácia
komunálneho odpadu je veľmi dôležitá v našom regióne, ktorý je značne znečistený.
Apeloval, aby sa zlepšili podmienky na separáciu, čím by sa dosiahlo vyššie percento
separácie. Vyzval všetkých, ktorí môžu priaznivo ovplyvniť separáciu, aby sa to zlepšilo
a posunulo dopredu, aj keď podmienky nie sú stále najlepšie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto robí všetko, čo robiť treba. Vytvára podmienky na to, aby občania mohli odpad
separovať, aby všetky druhy odpadu boli separované a skončili na skládke. Vybudovala sa
nová kazeta, ale to aby občania naozaj separovali to je vec ich osobného presvedčenia a ich
vzťahu k okoliu i prírode. Apeloval na občanov mesta, aby komunálny odpad separovali
a triedili do uvedených nádob, ktoré sú na to určené.
Ing. Jozef Sokologorský
Vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladaný dokument je veľmi dobre spracovaný. Je zreteľný a dosť jasný. Mesto počíta
s tým, že príjem z podielových daní bude vo výške 9 330 000 EUR. V médiách prebehla
informácia, že vláda SR počíta s vyšším príjmom z výberu daní, kde je predpoklad že možno
mesto dostane vyššie podielové dane, ako je počítané v predkladanom rozpočte.
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Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2014‐2016:
1. ako záväzný na r. 2014 takto:
- bežné príjmy vo výške
23 062 528 €
bežné výdavky vo výške
21 216 060 €
- kapitálové príjmy vo výške
1 983 195 €
kapitálové výdavky vo výške
4 238 409 €
- príjmové peňažné operácie vo výške 1 708 746 €
z toho: úver
600 000 €
‐

výdavkové peňažné operácie vo výške 1 300 000 €

2. ako orientačný na r. 2015 – 2016.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 10)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie aj rozpočet na rok 2014 a roky 2015‐2016
mestské zastupiteľstvo schválilo. Vedenie mesta sa bude snažiť naplniť schválený
rozpočet. Poďakoval poslancom za prejavenú dôveru.

Bod č. 9
Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2014 a viacročný rozpočet na
roky 2015 – 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladáme návrh rozpočtu na rok 2014 , ktorý zohľadňuje vývoj v predchádzajúcich rokoch
a skutočnosť hospodárenia v roku 2013. Návrh vytvára podmienky pre plnenie úloh,
požiadaviek a potrieb zriaďovateľa. V porovnaní s rozpočtom na rok 2013 v návrhu dochádza
k niektorým výraznejším zmenám a to:
‐ zvýšenie mzdových nákladov
‐ zníženie nákladov na objekte práčovňa

10

‐ zvýšenie nákladov z titulu uvedenia do prevádzky 3. kazety na skládke odpadu Žabany
‐ účelový príspevok vo výške 50 000 EUR na starostlivosť o dreviny
‐ náklady na správu futbalového štadióna.
Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce je zostavený podľa činností s prihliadnutím na
základné priority a finančné možnosti mesta.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2014 a roky 2015 – 2016
a) ako záväzný na rok 2014 takto:
‐ náklady celkom v HČ vo výške
‐ výnosy celkom v HČ vo výške
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok)
od zriaďovateľa vo výške

4 621 303 €
4 621 303 €

2 590 000 €

b) ako orientačný na roky 2015 ‐ 2016

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 11)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. Rozpočet TaZS
mesta Michalovce na roky 2014 – 2016 bol schválený.

Bod č. 10
Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky
2015 – 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na obdobie rokov 2014 – 2016 je spracovaný v súlade
s platnými právnymi normami. Mestské kultúrne stredisko sa bude usilovať v rámci svojich
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finančných možností zachovať všetky svoje aktivity, ktoré doposiaľ realizovalo a realizovať
ďalšie, ktoré nás čakajú v roku 2014 a to 770 ‐ sté výročie prvej písomnej zmienky o
meste Michalovce a 700 – sté výročie rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie. Pri
nákladovej položke MsKS vychádzalo z možností reálne plánovaných výnosov na úseku Kina
Centrum, pri kultúrno‐osvetovej činnosti ako aj organizačno‐hospodárskej činnosti. Nakoľko
celkovo plánované náklady prevyšujú vlastné výnosy, je zo strany MsKS požiadavka na Mesto
Michalovce o príspevok na činnosť od zriaďovateľa vo výške 200 000 EUR. Návrh rozpočtu sa
predkladá ako vyrovnaný rozpočet.
Rozprava
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Rok 2014 bude rokom viacerých významných výročí v meste Michalovce, ktoré sú aj do plánu
MsKS zapracované. Pevne verí, že sa ich aj podarí naplniť.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
I. Rozpočet MsKS Michalovce na rok 2014 a roky 2015 ‐ 2016:
a) ako záväzný na rok 2014 takto:
- náklady vo výške
749 824 €
- výnosy vo výške
549 824 €
- príspevok vo výške 200 000 €.
b) ako orientačný na roky 2015 ‐ 2016

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 12)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. Rozpočet MsKS
Michalovce na roky 2014 – 2016 bol schválený.

Bod č. 11
Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca IaG.

12

V úvode primátor mesta konštatoval, že predkladaný materiál bol zaradený do programu
dodatočne. Súvisí s ambíciou mesta uchádzať sa o získanie externých fin. prostriedkov
z Operačného programu Informatizácia spoločnosti prioritnej osi č. 1. Ako jeden z podkladov
je aj schválená koncepcia.
RNDr. Jana Machová, vedúca IaG
Mesto Michalovce v auguste 2013 podalo žiadosť o nenávratný fin. príspevok v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) prioritnej osi č. 1 Elektronizácia
služieb mesta Michalovce. Súčasťou je aj uznesenie o spolufinancovaní a uznesenie
o udržateľnosti projektu. Súčasťou projektu bol taktiež dokument KRIS čiže Koncepcia
rozvoja informačných systémov, ktorý je povinným dokumentom k strategickým
dokumentom zo zákona pre všetky mestá a obce nad 1000 obyvateľov. Mesto Michalovce
má uvedený dokument schválený MF SR. Na základe včerajšej konzultácie s MF SR je
potrebné pre splnenie podmienok k podpisu zmluvy predložiť uznesenie MsZ o schválení
predkladanej Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Michalovce.
Rozprava
Keďže sa nikto do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Michalovce.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 13)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.

Bod č. 12
Majetkovoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Do mestského zastupiteľstva predkladáme na schválenie jednotlivé časti:

13

1.

Zriadenie záložného práva pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a Štátny fond rozvoja bývania súvisiaceho s kúpou bytového domu na Ul.
okružnej zo zdrojov poskytnutých vyššie uvedených inštitúcií.
2. Dostavba obslužnej komunikácie na IBV Tehelné pole – odkúpenie stavby a zastavaných
pozemkov.
3. Odkúpenie pozemkov pod bytovým domom na Ul. Š. Kukuru v Michalovciach – ponuka
ceny vlastníkov pozemkov.
4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb na
Ul. obchodnej v Michalovciach.
5. Vyhodnotenie priameho predaja pozemkov na Nám. osloboditeľov v Michalovciach.
6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na Nám. osloboditeľov
v Michalovciach.
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na nároží Ulíc
Masarykova ‐ Švermova.
8. Vyhodnotenie priameho predaja pozemku na Ul. J. Švermu v Michalovciach.
9. Odpredaj elektroenergetického zariadenia v rámci stavby Mestský cintorín Biela hora
pre prevádzkovateľa Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
10. Odpredaj projektovej dokumentácie pre riešenie napojenia mestského verejného
osvetlenia v lokalite Žabany
11. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj. Jedná sa
o pozemok zastavaný stavbou Trafostanice.
12. Vyhodnotenie dražby bytu na Ul. J. Švermu č. 1344 v Michalovciach.

Rozprava
Keďže sa nikto do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva na nehnuteľnostiach:
1.1 pre zachovanie nájomného charakteru bytov v Polyfunkčnom dome na Ul. okružnej
v zmysle
Čl.
V.
bod
1.
písm.
l)
a m)
zmluvy č. 0110‐PRB‐2013 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov zriadením
záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Michalovce, zapísanými v liste
vlastníctva č. 10497, katastrálne územie Michalovce, v podiele 1/1, a to:
‐ byt č. 1, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 4717/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
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‐ byt č. 2, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 3, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 4, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 5, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 6, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 7, 2. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 8, 2. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 9, 2. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 10, 2. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 11, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 12, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 13, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 14, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 15, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 16, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
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postaveného
5105/321984
postaveného
2631/321984
postaveného
2631/321984
postaveného
5141/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
8019/321984
postaveného
8002/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
4760/321984
postaveného
5137/321984
postaveného
2669/321984
postaveného
2667/321984
postaveného
5117/321984
postaveného
4727/321984

‐ byt č. 17, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 18, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 19, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 20, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 21, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 22, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 23, 5. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 24, 5. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 25, 5. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 26, 5. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 27, 6. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 28, 6. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 29, 6. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 30, 6. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 1, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,

16

postaveného
4749/321984
postaveného
5126/321984
postaveného
2668/321984
postaveného
2668/321984
postaveného
5125/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
8040/321984
postaveného
8048/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
8048/321984
postaveného
8047/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
4717/321984

‐ byt č. 2, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 3, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 4, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 5, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 6, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 7, 2. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 8, 2. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 9, 2. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 10, 2. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 11, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 12, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 13, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 14, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 15, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 16, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
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postaveného
5105/321984
postaveného
2631/321984
postaveného
2631/321984
postaveného
5141/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
8019/321984
postaveného
8002/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
4760/321984
postaveného
5137/321984
postaveného
2669/321984
postaveného
2667/321984
postaveného
5117/321984
postaveného
4727/321984

‐ byt č. 17, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 4749/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 18, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 5126/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 19, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 2668/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 20, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 2668/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 21, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 5125/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 22, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 4748/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 23, 5. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 4748/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 24, 5. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 8040/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 25, 5. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 8048/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 26, 5. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 4748/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 27, 6. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 4748/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 28, 6. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 8048/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 29, 6. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 8047/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 30, 6. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352, postaveného
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru 4748/321984
na spoločných častiach a zariadeniach domu.
1.2. pre zabezpečenie úveru v zmysle Článku V. bodov 5.2 a 5.3 zmluvy o úvere
č. 807/243/2013 zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
a) nehnuteľnosťami vo výlučnom vlastníctve mesta Michalovce, zapísanými v liste
vlastníctva č. 10497, katastrálne územie Michalovce, v podiele 1/1, a to:
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‐ byt č. 1, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 2, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 3, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 4, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 5, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 6, 1. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 7, 2. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 8, 2. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 9, 2. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 10, 2. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 11, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 12, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 13, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 14, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 15, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
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postaveného
4717/321984
postaveného
5105/321984
postaveného
2631/321984
postaveného
2631/321984
postaveného
5141/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
8019/321984
postaveného
8002/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
4760/321984
postaveného
5137/321984
postaveného
2669/321984
postaveného
2667/321984
postaveného
5117/321984

‐ byt č. 16, 3. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 17, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 18, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 19, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 20, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 21, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 22, 4. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 23, 5. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 24, 5. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 25, 5. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 26, 5. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 27, 6. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 28, 6. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 29, 6. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 30, 6. p., vchod A polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
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postaveného
4727/321984
postaveného
4749/321984
postaveného
5126/321984
postaveného
2668/321984
postaveného
2668/321984
postaveného
5125/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
8040/321984
postaveného
8048/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
8048/321984
postaveného
8047/321984
postaveného
4748/321984

‐ byt č. 1, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 2, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 3, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 4, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 5, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 6, 1. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 7, 2. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 8, 2. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 9, 2. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 10, 2. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 11, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 12, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 13, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 14, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 15, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
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postaveného
4717/321984
postaveného
5105/321984
postaveného
2631/321984
postaveného
2631/321984
postaveného
5141/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
8019/321984
postaveného
8002/321984
postaveného
4764/321984
postaveného
4760/321984
postaveného
5137/321984
postaveného
2669/321984
postaveného
2667/321984
postaveného
5117/321984

‐ byt č. 16, 3. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 17, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 18, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 19, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 20, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 21, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 22, 4. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 23, 5. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 24, 5. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 25, 5. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 26, 5. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 27, 6. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 28, 6. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 29, 6. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu,
‐ byt č. 30, 6. p., vchod B polyfunkčného domu súpisné číslo 6352,
na pozemkoch registra CKN p. č. 3313/4 a 3313/5, podiel priestoru
na spoločných častiach a zariadeniach domu.

postaveného
4727/321984
postaveného
4749/321984
postaveného
5126/321984
postaveného
2668/321984
postaveného
2668/321984
postaveného
5125/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
8040/321984
postaveného
8048/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
4748/321984
postaveného
8048/321984
postaveného
8047/321984
postaveného
4748/321984

b) nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve mesta Michalovce, zapísanými v liste
vlastníctva č. 10640, katastrálne územie Michalovce, a to:
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‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4717/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5105/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2631/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2631/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5141/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8019/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8002/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4760/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5137/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2669/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2667/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5117/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4727/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4749/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5126/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2668/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2668/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5125/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,

zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
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‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8040/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8048/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8048/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8047/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4717/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5105/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2631/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2631/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5141/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8019/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8002/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4760/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5137/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2669/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2667/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5117/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4727/321984,

zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky

24

‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4749/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5126/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2668/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 2668/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 5125/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8040/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8048/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8048/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 8047/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/4,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4717/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5105/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2631/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2631/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5141/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8019/321984,

zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
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‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8002/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4760/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5137/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2669/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2667/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5117/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4727/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4749/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5126/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2668/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2668/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5125/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8040/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8048/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8048/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8047/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4717/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5105/321984,

zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
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‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2631/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2631/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5141/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4764/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8019/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8002/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4760/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5137/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2669/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2667/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5117/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4727/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4749/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5126/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2668/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 2668/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 5125/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8040/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8048/321984,

zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
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‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8048/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 8047/321984,
‐ parcela CKN č. 3313/5,
podiel 4748/321984.

zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky
zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2, spoluvlastnícky

c) nehnuteľnosťami vo výlučnom vlastníctve mesta Michalovce, zapísanými v liste
vlastníctva č. 5157, katastrálne územie Michalovce, v podiele 1/1, a to:
‐ parcela CKN č. 3313/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 455 m2,
‐ parcela CKN č. 3313/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 644 m2,
‐ parcela CKN č. 3312, ostatné plochy o výmere 3 428 m2.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 14)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod I/1 uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odkúpenie obslužnej komunikácie na pozemku C‐KN p.č. 1838/298 v k.ú. Michalovce, spolu
so stavebnými objektmi tvoriacimi jej súčasť, vrátane odkúpenia pozemku C‐KN p.č.
1838/298 v k.ú. Michalovce zastavaných touto stavbou, o výmere určenej geometrickým
plánom, spolu za cenu 1 € vrátane DPH, od spoločnosti AHA, s.r.o. Košice investora stavby
„Michalovce IBV Tehelné pole – II. Etapa – SO‐01 – Dostavba obslužnej komunikácie“.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 15)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod I/2 uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odkúpenie:
 podielu 20959/156752 z pozemkov zastavaných stavbou bytového domu,
evidovaných príslušným okresným úradom
 na LV 5194, v k. Michalovce, a to:
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o z pozemku registra C‐KN parcelné čísla 4186/1, o výmere 249 m2, zastavané
plochy a nádvoria,
o z pozemku registra C‐KN parcelné číslo 4187, o výmere 332 m2, zastavané
plocha a nádvoria,
 na LV 8182, v k. Michalovce, a to podielu z výmery časti pozemku registra E‐KN
parcelné číslo 1223, ktorá bude oddelená geometrickým plánom
 odkúpenie podielu 20959/156752 z pozemkov priľahlých k stavbe bytového domu,
evidovaných príslušným okresným úradom
 na LV 5194, a to z pozemku registra C‐KN parcelné čísla 4186/3, o výmere 187 m2,
zastavané plocha a nádvoria
 na LV 8182, v k. Michalovce, a to podielu z výmery časti pozemku registra E‐KN
parcelné číslo 1223, ktorá bude oddelená geometrickým plánom
za cenu 25,12 €/m2 (podľa znaleckého posudku).
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 16)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bodu I/3 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odmietnutie ponuky spoločnosti Elgin s.r.o. a zopakovanie súťaže za schválených podmienok.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 17)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod I/4 uznesenia tak ako bolo predložený, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku p. C‐KN č. 1192/59 o výmere 83 m2 v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810‐58/2013, zo dňa 8.8.2013, spoločne pre Mgr. Petra
Záborského, narodeného dňa 16 .6. 1962, bytom Ul. J. Hollého č. 700/67, Michalovce,
Gabriela Záborského, narodeného dňa 28.7.1958, bytom Ul. J. M. Hurbana č. 419/37,
Michalovce a Ruženu Záborskú, rod. Gibovú, narodenú dňa 10. 02. 1934, bytom Ul. J. M.
Hurbana č. 419/37, Michalovce za kúpnu cenu vo výške 155 €/m2 a splatenie kúpnej ceny
v 36 mesačných splátkach, s možnosťou predčasného splatenia.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 18)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bod I/5 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce
– novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 1192/60 o výmere 340 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý
vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐58/2013, zo dňa 8. 8. 2013, pozemkov p.
C‐KN č. 1035/1, Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 386 m2, č. 1192/48,
Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 m2 a č. 1192/47, Zastavaná plocha
a nádvorie o celkovej výmere 4 m2, v k.ú. Michalovce a ich predaj pre APV Investment s.r.o.,
Dlhá 88, 010 09 Žilina, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 113 020 €, ako
záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 19)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bod I/6 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce
– novovytvoreného pozemku p. C‐KN č. 3066/372 o výmere 678 m2, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810‐33/2013, zo dňa 23. 9. 2013 a jeho predaj pre Olivera
Petríka a Danku Petríkovú, bytom Ul. kapušianska 486/71, ktorí spoločne predložili ponuku
s vyššou cenou a za predmet predaja ponúkli kúpnu cenu vo výške 42 000 €, ako záverečné
vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 20)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bod I/7 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku p. C‐KN č. 3066/371 o výmere 240 m2, ktorý vznikol určením Geometrického plánu
č. 36582972‐79/2013, zo dňa 8.7.2013, pre Silmark, s.r.o., Rakovec nad Ondavou 328, 072 03
Rakovec nad Ondavou, za kúpnu cenu vo výške 7 392 €.
Prezentácia: 21 poslancov
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 21)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bod I/8 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odplatný prevod vlastníckeho práva k elektroenergetickému zariadeniu: VN prípojka od
BR368‐AS k úsekovému odpojovaču a predmetný úsekový odpojovač UV368‐1AS (UVE 25/400
A PPN), vedenej v majetku Mesta ako Mestský cintorín Biela hora – VN prípojka 22 kV – časť
A, inv. č. 2/222/00037, za cenu vo výške 6 235,22 € bez DPH, zodpovedajúcu nadobúdacej
hodnote zariadenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu odpredaja majetku
špecifického druhu odborne spôsobilej osobe, ktorou je prevádzkovateľ distribučnej siete,
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, Košice.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 22)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bod I/9 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odpredaj projektovej dokumentácie stavby „Michalovce – časť Žabany, zriadenie TS, VN
prípojky a NN rozvodov“ za cenu vo výške 7 488 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu odpredaja majetku špecifického druhu odborne spôsobilej osobe, ktorou je
prevádzkovateľ distribučnej siete, Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, Košice.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 23)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bod I/10 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zaradenie do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj
 nehnuteľnosť – pozemok vedený príslušným okresným úradom na LV 5157, v k.ú.
Michalovce, obci Michalovce, okrese Michalovce, a to pozemok registra C‐KN parcelné
číslo 2892/7 o výmere 1208 m2, ostatná plocha, do výmery 10 m2, zastavaných
stavbou trafostanice.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 24)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bod I/11 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.I/12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Odpredaj bytu č. 40 ‐ pozostávajúceho z troch obytných miestností s príslušenstvom, v
bytovom dome A‐1/C na Ulici Jána Švermu v Michalovciach, súpisné číslo 1344, orientačné
číslo 5, na parcele C‐KN č. 3064, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, pre vydražiteľa Mgr. Martina
Bumberu, nar. 7. 8. 1981, adresa trvalého pobytu: J. A. Komenského č. 1334/36, 071 01
Michalovce, za sumu 27 800 €.
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 25)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie bod I/12 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐3, 5‐10, 12
návrhu uznesenia.
T: 2013
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 26)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu II. tak ako bolo predložené, bolo schválené.

Bod č. 13
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie
MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie pre prenájom majetku
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladaný materiál prerokovala komisia pre prenájom majetku dňa 16. 10. a 13. 11. 2013.
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Komisia prerokovala: žiadosti o prenájom nebytových priestorov, záverečné vyhodnotenie
súťaži na prenájom nebytových priestorov, prenájom pozemkov, vecné bremená a analýzu
neobsadených nebytových priestorov. Všetky zápisy boli prerokované a schválené v komisií.
V uznesení mestského zastupiteľstva komisia odporúča na schválenie vecné bremená tak,
ako boli prerokované v komisií.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 27)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 1 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spoločnosti Konex Reality, a.s., investorovi a budúcemu vlastníkovi, kanalizačnej a elektrickej
prípojky, ich uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 1806/1, 910/1 a 908/2, v k.ú. Stráňany (v
celkovej dĺžke cca 77 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom
1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby Výstavba 24
skupinových garáží, Ul. konečná s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 28)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.1 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Ing. Petrovi Marcinovi s manželkou, investorovi a budúcemu vlastníkovi, elektrickej NN
prípojky, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ich uloženie na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 553/1, v k.ú.
Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 39,32 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej stavby rodinného domu s tým, že všetky plochy vo vlastníctve mesta
uvedie investor na vlastné náklady do pôvodného stavu.
Prezentácia: 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 29)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.2 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., investorovi a budúcemu vlastníkovi,
vodovodného potrubia a vodovodných prípojok, ich uloženie na pozemkoch registra C‐KN
v k.ú. Vrbovec, parcelné čísla 3/1 a 4 a pozemkoch registra E‐KN v k.ú. Vrbovec, parcelné čísla
550/1, 554/1, 9386/1, 9429/1 (v celkovej dĺžke cca 2895,79 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby Michalovce – Ul. kapušianska, vrbovecká, tichá,
meďovská – stavebné úpravy vodovodu s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 30)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.3 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., investorovi a budúcemu vlastníkovi,
vodovodného potrubia a vodovodných prípojok, ich uloženie na pozemkoch registra E‐KN
v k.ú. Topoľany, parcelné čísla 1000/2, 1002/2, 1010/2 a 9385 a pozemku registra E‐KN v k.ú.
Michalovce, parcelné číslo 9385 (v celkovej dĺžke cca 4463 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby Michalovce – Ul. topolianska, jarná, letná –
rekonštrukcia verejného vodovodu s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 20 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 31)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.4 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Správe ciest Košického samosprávneho kraja zriadenie vecného v rozsahu vyznačenom
Geometrickým plánom č. 36183415‐5/2012 na pozemkoch Mesta, vedených v k.ú. Stráňany
na LV č. 5157,
ako parcely registra C‐KN:
 parcelné číslo 227 – dĺžka kábla 2,03 metrov
 parcelné číslo 226 – dĺžka kábla 5,02 metrov
 parcelné číslo 225 – dĺžka kábla 5,82 metrov
 parcelné číslo 223 – dĺžka kábla 6,83 metrov
 parcelné číslo 222 – dĺžka kábla 12,39 metrov
 parcelné číslo 221 – dĺžka kábla 30,47 metrov
 parcelné číslo 1566/60 – dĺžka kábla 22,46 metrov
 parcelné číslo 1781/2 – dĺžka kábla 9,35 metrov
 parcelné číslo 1783/1 – dĺžka kábla – 1,4 metrov
ako parcela registra E‐KN parcelné číslo 9389/2 – dĺžka kábla 9,35 metrov.
Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 32)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.5 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spoločnosti LA‐MAR, s.r.o., investorovi a budúcemu vlastníkovi, vodovodnej prípojky, jej
uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 2969/1 a 5330/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 45,7
m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej výstavby nového napojenie
existujúceho 24 bytového domu na Ul. prof. Hlaváča na verejný rozvody vody s tým, že všetky
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) musia
byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 33)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.6 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
MUDr. Eve Knežovej, investorovi a budúcemu vlastníkovi, vodovodnej prípojky, jej uloženie na
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok E‐KN p.č. 9437/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 9 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu na
Ul. farskej 8 v Michalovciach“ s tým, že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 34)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.7 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zemplínskemu psychiatrickému centru, s.r.o., investorovi a budúcemu vlastníkovi,
vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky, ich uloženie na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 9490, v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 11,75 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej stavby „Michalovce – polyfunkčný objekt – parcela č. 2838, 2839“ s tým,
že všetky plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso,
chodník) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: 22 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 35)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 2.8 tak ako bolo predložené, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora Mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených v bode 2 návrhu
uznesenia.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 36)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie k bodu 3 tak ako bolo predložené, bolo schválené.

Bod č. 14
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na
prezentáciu mesta Michalovce vybudovaním informačno‐komunikačného
systému
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Počas rokovania mestského zastupiteľstva požiadala o slovo občianka mesta Michalovce p.
Podstavská. Primátor mesta ju poučil, že sa môže prihlásiť v bode Rôzne, alebo ak má dotaz
k predmetnému bodu. Primátor mesta následne požiada mestské zastupiteľstvo, či jej bude
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udelený priestor na prednesenie problému. K prejednávanému bodu pani Podstavská dotaz
nemala. Keďže dotaz k prejedávanému bodu Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh
na uzavretie zmluvy na prezentáciu mesta pani Podstavská nemala požiadal ju p. primátor,
aby nerušila priebeh rokovania.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Vážení poslanci, mesto Michalovce nemá vybudovaný a prevádzkovaný integrovaný systém
na prezentáciu mesta. Jednou z možnosti je vypísanie verejno‐obchodnej súťaže, aby
prípadný záujemca vypracoval tento systém za mesto. Mestskému zastupiteľstvu je
predložený návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prezentáciu Mesta Michalovce.
Na ďalšom mestskom zastupiteľstve bude predložený na schválenie najlepší návrh.
Rozprava
O slovo sa prihlásila občianka mesta Michalovce pani Podstavská.
Primátor mesta požiadal poslancov mestského zastupiteľstva, aby hlasovali o možnosti
vystúpenia pani Podstavskej v rozprave.
Hlasovanie o možnosti vystúpenia p. Podstavskej k bodu Obchodná verejná súťaž
(hlasovanie č. 37)
za: 18, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 5
Primátor konštatoval, že poslanci umožnili vystúpiť p. Podstavskej .
p. Podstavská
Páni poslanci, na začiatku vášho volebného obdobia som osobne vyhľadala každého
poslanca, aby som vás oboznámila (aj písomne) so svojou žiadosťou o kúpu vlastného resp.
náhradného pozemku. Ako vidíte pomaly končíte svoje volebné obdobie vo funkciách
poslancov a moja žiadosť, o ktorej môžete rozhodnúť len vy, sa k vám na riešenie stále
nedostala, tak ako celých dvadsať rokov. Tým sú rovnako dlhý čas porušované moje ústavné,
občianske a zákonné práva. Cítim sa okradnutá, podvedená, diskriminovaná. Voči mne sa
zmenili aj pravidlá prijaté a zaužívané pri riešení občianskych problémov aké mám ja. Za vyše
dvadsať rokov dopisovania si s kompetentnými pracovníkmi mestského úradu a kontaktov
s nimi i poslancami, som dospela k záveru, že tu sa demokracia premenila na súkromnú
diktatúru na obecnom majetku. Je to veľmi nebezpečné, pretože občan sa stáva hračkou
v rukách jednotlivca. Je to za situácie, keď každý zamestnanec sa bojí o svoje pracovné
miesto a každý poslanec o svoj ekonomický záujem. Tým sa ale občianske práva a sloboda
stávajú fraškou na papieri. Ja sa však napriek všetkému dožadujem uplatnenia v praxi.
O mojej žiadosti doposiaľ nerokoval žiadny hospodársky poradný orgán, žiadna mestská
rada, či komisia pre hospodárenie s majetkom. Žiadne mestské zastupiteľstvo, ako mi bolo
odkazované, že sa tak stalo. V tomto volebnom období sa aj p. Doležal, ako vedúci
hospodárenia s majetkom stal nesvojprávny vo svojej funkcií, nakoľko nemôže v mestskom
zastupiteľstve predniesť žiadosť občana o kúpu náhradného pozemku. Dohodu so mnou
spísal a podpísal spolu so svojim zástupcom dňa 28. 1. 2011. Jedná sa o parcelu č. 3036/1
v k.ú. Michalovce na Ul. Martina Rázusa s výmerou 275 m2. Tento krát mu to zakázal právny
útvar, ktorý zdá sa prebral právomoci na seba. Neviem síce čo je to právny útvar, či nápis na
dverách, alebo nejaká miestnosť a ani mi nenapísal, ktorý zákon mu znemožňuje túto žiadosť
preniesť. Rovnako neviem, ktorý zákon umožňuje poslancom odhlasovať pozemky pre seba
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na tej istej ulici, kde sa nachádza môj pozemok po 150,‐ Sk/m2, či po 1,‐ Sk na Ul. Hollého
v podstate väčších rozmeroch ako je mojich 275 m2 . Mňa pán právnik MsÚ odkázal na kúpu
za trhovú cenu. Vlastný za trhovú cenu. Vnímam tieto skutočnosti rovnako aj to, že sa moja
žiadosť nedostala pred mestské zastupiteľstvo ako prejav najhrubšej arogancie moci voči
jednej osamelej žene, živiteľke dvoch maloletých detí. Toto nie je žiadna kresťanská ani
prosociálna politika, toto nie je práca pre občana ako takého, to je nezákonný intrigánsky boj
proti občanom, ktorí nejdú korupčnou či klientskou cestou, len čisto zákonnou. Je to
porušovanie zákonných práv najhrubším spôsobom.
Žiadam vás teda páni poslanci o uplatnenie zákonného spôsobu riešenia žiadosti, ktorý
môžete len vy hlasovaním. Vyjadrite svoj postoj voči občanom. Nech je výsledok Vášho
hlasovania akýkoľvek, občan sa bude môcť rozhodnúť ako ďalej. Podotýkam, že žiadosť je
opodstatnená, zákonná a v súlade s dobrými mravmi. Ďakujem za pozornosť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pani Podstavská nehovorila k prejednávanej téme, ale bolo to akceptované. Nie je to
prvýkrát keď je táto problematika prejednávaná. Uvedený problém bol aj medializovaný,
riešil to aj ombudsman a stále platí, ak má občan konkrétne p. Podstavská, že sa tu
nedodržujú zákony môže sa obrátiť na súd. Pán primátor odporučil p. Podstavskej, aby sa so
svojou žiadosť obrátila na súd. Mesto koná zákonne.
Primátor mesta vyzval pánov poslancov, aby sa prihlásili do rozpravy k bodu č. 14.
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Obchodnú verejnú sťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prezentáciu mesta
Michalovce vybudovaním informačno‐ komunikačného systému.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 38)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.

Bod č. 15
Voľba prísediacich Okresného súdu v Michalovciach
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
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JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Materiál je predkladaný na základe žiadosti Okresného súdu na pomerné zastúpenie
prísediacich. Z dôvodu, že p. František Gábor už nepracuje na MsÚ dochádza k zmene
zvolených prísediacich. Zoznam doporučujeme doplniť o JUDr. Máriu Lehňovú, p. Jána
Bumberu a Ing. Jána Jasovského.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. v o l í
- za prísediacich Okresného súdu v Michalovciach :
JUDr. Vladimíra Vojtka, Annu Kolesnáčovú, Ing. Jozefa Doležala, JUDr. Petra Bodu, Annu
Hudákovú, PhDr. Zlatušu Popaďákovú, JUDr. Gabriela Doriča, JUDr. Máriu Lehňovú, Jána
Bumberu a Ing. Jána Jasovského
2. u k l a d á
- vedúcej organizačného odboru doručiť personálnemu oddeleniu Okresného súdu
v Michalovciach doklady o zvolení prísediacich.
Z: v texte
T: 28. 12. 2013
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 39)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.

Bod č. 16
Prerokovanie platu primátora mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal predseda poslaneckého klubu SMER sociálna demokracia
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Benjamín Bančej, predseda poslaneckého klubu
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Zmenou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest, sa od roku 2011 zmenili zákonné podmienky podľa ktorých schvaľuje mestské
zastupiteľstvo plat primátora. Okrem zníženia koeficientu o 10 % bolo ustanovené, že
mestské zastupiteľstvo plat primátora opätovne raz ročne prerokuje. Pre naše mesto je
stanovený koeficient 2,89 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorý môže
mestské zastupiteľstvo svojim rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Táto úprava nahradila
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dovtedajšiu možnosť zvýšiť plat až na dvojnásobok koeficientu a taktiež bolo zrušené
priznanie odmeny primátorom a starostom do výšky 50% súčtu platov.
Pre rok 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach primátorovi mesta
Michalovce plat vo výške 2,89 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve
vyčíslenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 45%. V súlade
s týmto uznesením bol v roku 2013 vyplácaný primátorovi mesta Michalovce plat vo výške
3374 eur mesačne. Pripomíname, že Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach, pri tomto
prerokovaní, vyhovelo žiadosti primátora Viliama Zahorčáka a schválilo mu zníženie platu o
5 %. Táto jeho žiadosť vychádzala zo zámeru znížiť v celom rozpočte Mesta v roku 2013
výdavky na mzdy o 5% a tovary a služby o ďalších 10%.
Pre rok 2014 navrhujeme, v súlade s §4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov, schváliť primátorovi mesta Michalovce naďalej znížený plat tak ako
v roku 2013, t.j. plat vo výške 2,89 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve
vyčíslenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 45%. Pri
priemernej vyčíslenej mzde v národnom hospodárstve 805 eur za rok 2012, je presná výška
schváleného platu 3 374 eur. V súlade s §3 zákona č.253/1994 v znení neskorších predpisov
je plat zaokrúhlený na celé euro nahor.
Zároveň navrhujeme uložiť vedúcemu útvaru primátora a personálnemu referentovi
Mestského úradu v Michalovciach, aby k začiatku kalendárneho roka zabezpečil
preukázateľné vyčíslenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013
a uskutočnil prepočet, ako podklad pre výplatu podľa vyčíslenej priemernej mzdy a
schváleného koeficientu. Takto vyčíslený plat, bude v súlade so zákonom o odmeňovaní
starostov obcí a primátorov miest, vyplácaný spätne od 1.1.2014.
Po vyčíslení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013, sa od 1.1.2014
upravia aj platové náležitosti volených funkcionárov, ktoré sa v súlade so Zásadami
odmeňovania poslancov a členov orgánov Mesta Michalovce odvíjajú od schváleného platu
primátora, prípadne od tejto priemernej mzdy.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A/ s c h v a ľ u j e :
1. V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 plat
primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka vo výške 2,89 násobku priemernej mzdy
v národnom hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok
zvýšený o 45%, t.j. do vyčíslenia priemernej mzdy za rok 2013, plat vo výške 3 374,00 €
(vyčíslená výška za rok 2012‐ 805,‐ €) zaokrúhlený na celé euro nahor.
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B) U k l a d á :
1. Zabezpečiť preukázateľné vyčíslenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok
2013 a uskutočniť prepočet platu primátora mesta Michalovce podľa príslušného koeficientu
a schváleného zvýšenia o 45 % ako podklad pre výplatu podľa vyčíslenej priemernej mzdy a
schváleného koeficientu.
T.: prvý štvrťrok 2014 a od 1.1.2014
Z.: Ján Bumbera, ved. útv. primátora,
pers. ref. MsÚ
2. Uskutočniť prepočet platových náležitosti volených funkcionárov, ktoré sa v súlade so
Zásadami odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce odvíjajú od
schváleného platu primátora.
T.: prvý štvrťrok 2014 a od 1.1.2014
Z.: Ján Bumbera, ved. útv. primátora,
pers. ref. MsÚ
3. Vyplácať mesačný plat primátora mesta v schválenej výške a prepočítaný plat volených
funkcionárov, ktorý sa odvíja od platu primátora v termínoch určených pre zamestnávateľa.
T. 1.1.2014
Z: Ing. Oľga Bereznaninová,
ved. finančného odboru MsÚ
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 40)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.

Bod č. 17
Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal predseda poslaneckého klubu SMER sociálna demokracia
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Benjamín Bančej, predseda poslaneckého klubu
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dovoľte mi aby som predložil návrh na
schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Michalovce, ktorý bol prerokovaný
v poslaneckom klube.
Platové náležitosti hlavnej kontrolórky upravuje § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení. Okrem platu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov, v meste
Michalovce je stanovený koeficient 2,24. Mestské zastupiteľstvo môže schváliť hlavnej
kontrolórke odmenu až do výšky 30 % mesačného platu.
Stalo sa pravidlom, že odmenu hlavnej kontrolórke schvaľujeme na poslednom
zastupiteľstve v danom kalendárnom roku. Na základe tejto skutočnosti predkladám návrh
na priznanie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej vo
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výške 15 percent zo súčtu jej vyplatených platov za obdobie január až december roku 2013.
Navrhnutou výškou odmeny rešpektujeme zákonnú úpravu a reagujeme na možnosť priznať
jej odmenu. Týmto návrhom chceme oceniť kvalitný výkon nepríjemnej kontrolnej práce.
Na druhej strane prihliadame aj na racionalitu, určitú primeranosť k odmeňovaniu ostatných
zamestnancov Mesta a memorandum o úspore miezd a ostatných osobných výdajov vo
verejných financiách v roku 2013. Ak, Mestské zastupiteľstvo tento návrh schváli, tak
z maximálneho možného rozpätia ušetríme 50%.
V tomto roku hlavná kontrolórka uskutočnila celkom 21 kontrol a 3 kontroly budú
ukončené do konca roka 2013. Mimo iných kontrol bola uskutočnená kontrola bežných
a kapitálových príjmov, kontrola použitia príspevku, ktoré mesto poskytlo Technickým
a záhradníckym službám ako aj Mestskému kultúrnemu stredisku. Ďalej bolo skontrolované
nakladanie s majetkom v Zariadení pre seniorov a hospodárenie v dvoch základných školách.
Taktiež boli uskutočnené kontroly zamerané na využívanie dotácii pre deti v hmotnej núdzi
predškolského a školského veku v materských a základných školách. Útvar hlavnej
kontrolórky taktiež vykonal pravidelné polročné kontroly uznesení MsZ a plnenia opatrení
z vykonaných kontrol. Výsledkom kontrol, s ktorými ste boli na každom mestskom
zastupiteľstve v predkladaných správach oboznámení, bolo prijatie 50 opatrení na zlepšenie
chodu mesta. Okrem previerok a kontrol, pravidelne predkladala stanoviska k návrhu
rozpočtu, zmenám rozpočtu, záverečnému účtu.
V súčinností s odbornými útvarmi a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce riešila hlavná kontrolórka 28 sťažností, z nich sedem bolo vyhodnotených ako
opodstatnených.
Výsledky kontrol, ale aj riešenie sťažností prispeli k neustálemu zdokonaľovaniu
a zlepšovaniu činnosti orgánov a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Kvalita
predkladaných správ a jej práce bola v priebehu celého roka hodnotená mestským
zastupiteľstvom pozitívne.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A/ s c h v a ľ u j e :
1. V súlade s článkom 18c ods. 5 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom
znení odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce Ing. Marte Bobovníkovej, za
kvalitne odvedenú prácu v roku 2013, vo výške 15 percent zo súčtu jej vyplatených
platov za obdobie január až december roku 2013. Odmena je splatná v najbližšom
výplatnom termíne zamestnávateľa.
B/ u k l a d á :
1. Vyplatiť Ing. Marte Bobovníkovej schválenú odmenu v najbližšom výplatnom termíne.
T.: v texte
Z.: Ing. Oľga Bereznaninová,ved.FO
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 41
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.

Bod č. 18
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Michalovce na I. polrok
2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta
Michalovce
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka mesta Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
V úvode sa chcem poďakovať za ocenenie práce formou odmeny. V ďalšom oboznámila
prítomných s predkladaným materiálom a to z plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.
Plán kontrol je rozdelený na jednotlivé mesiace. Premet kontroly je uvedený rámcovo.
Okrem toho sa robia pravidelné kontroly uznesení a opatrení MsZ.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2014.
B)

poveruje
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 42)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.
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Bod č. 19
Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín
Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok
2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Viliam Záhorčák, primátor mesta
konštatoval, že uvedené návrhy predložili predsedovia komisií po prerokovaní v jednotlivých
komisiách. Materiál bol prerokovaný aj na mestskej rade. V ďalšom je predložený
harmonogram zasadnutí MsR a MsZ, požiadal poslancov ak majú pripomienky alebo iné
návrhy aby ich predniesli.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. František Farkaš v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na I. polrok 2014
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na I. polrok 2014
3. Plán rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na I. polrok 2014
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na I. polrok 2014
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2014
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 43)
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.

Bod č. 20
Interpelácie
MUDr. Jozef Makohus
1. Viacerí obyvatelia Dobrianskej ulice v Michalovciach ma upozornili na menšiu
intenzitu osvetlenia spomínanej ulice v porovnaní s okolitými ulicami. Súčasne asi 3 –
4
svetelné body sú nefunkčné. Prosím o preverenie uvedenej skutočnosti
a odstránenie prípadnej závady.
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2. Počas veterných dní často vypadáva osvetlenie viacerých ulíc medzi Ul. Vajanského
a Masarykovou. Pre informáciu obyvateľov týchto ulíc sa pýtam, kedy bude
odstránená závada.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Reagoval na interpeláciu vznesenú p. poslancom MUDr. Makohusom.
Zníženú intenzitu svetelných zdrojov treba včas nahlásiť a závada bude odstránená.
K výpadku na Ul. Vajanského a priľahlých ulíc dochádza z titulu, že dreviny ktoré sa
nachádzajú pod rozvodmi el. energií sú prerastené a zasahujú do el. vedenia a v prípade
veterného počasia zapríčiňujú skrat. Orez drevín sa vykonáva pravidelne. Uvedený
nedostatok bude odstránený.
MUDr. František Zitrický
Pri vykonávaní revízie elektrickej energie sú určité časti mesta odpájané od el. energie. Bude
odpojená od elektrickej energie v najbližšom období aj poliklinika? Aby bola zabezpečená
lekárska starostlivosť alternatívnym spôsobom, prosí o oznámenie termínu v dostatočnom
predstihu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vznesený dotaz patrí skôr na distribučné spoločnosti. Prax je taká, že distribučná spoločnosť
oznámi listom kedy je plánová odstávka a následne mesto to zverejňuje na svojej
internetovej stránke, v novinách Michalovčan, resp. televízií Mistral. Mesto je len
sprostredkovateľom.

Písomnú interpeláciu predložil pán poslanec Ing. Michal Stričík,PhD.
Interpelácia č. 1
V meste Michalovce je už niekoľko rokov zavedený triedený zber komunálnych odpadov. Na
základe viacerých otázok od občanov sa chcem opýtať:
1.1. Čo majú spraviť občania, ak pri pravidelnom zbere triedeného odpadu im neboli
vymenené plné vrecia za prázdne, prípadne im bol daný menší počet vriec, alebo vrecia
niektorých farieb neboli dodané?
1.2. Ako majú postupovať občania nových ulíc v meste, prípadne novostavieb, ktorým nikdy
neboli dodané farebne rozlíšené vrecia na triedený zber komunálneho odpadu?
1.3. Aké postihy hrozia občanom a podnikateľom, ktorí sa nezapoja do triedeného zberu
komunálneho odpadu?
Interpelácia č. 2
Mesto Michalovce je významným podporovateľom mládežníckeho športu na území mesta.
Na základe rozhovoru s viacerými rodičmi sa pýtam, či je možné iniciovať zo strany mesta
požiadavku na športový hokejový klub HK MLADEŽ Michalovce ohľadom zaradenia zástupcov
mesta, rodičov a piatej základnej školy do orgánov klubu, čím by sa zabezpečila lepšia
organizačná a finančná činnosť, ako aj výmena informácií medzi zainteresovanými.
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Bod č. 21
Rôzne
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vrátil sa k vystúpeniu p. Podstavskej, aby nevznikol dojem, že sa mesto vyhýba tejto téme.
(Medzi tým p. Podstavská po svojom vystúpení z rokovania odišla). Primátor mesta požiadal
o stanovisko JUDr. Gabriela Doriča, pretože nie je prvýkrát čo p. Podstavská predložila daný
problém, ktorý už bol prejednávaný na mestskom zastupiteľstve. Zaujímali sa o to média,
ombudsman. Mesto necíti vinu a nekonalo protizákonne.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
U p. Podstavskej vznikol jeden problém. Keď začala výstavby sídliska Východ bola parcela
vykúpená od jej rodičov. Po rokoch 1989 bol prijatý zákon o reštitúciách, kde p. Podstavská si
mohla uplatniť svoj nárok v určitej lehote. Tento svoj nárok si v zákonnej lehote neuplatnila,
takže nie je možné hodnotiť či by jej bolo alebo nebolo vyhovené. Pani Podstavská zameškala
prekluzívnu lehotu a teraz sa domáha práva, ktoré jej už ale zo zákona nepatrí. Je rozdiel
medzi premlčaním a preklúziou. Pri preklúzií právo zaniká. Je viac takých občanov nielen
v našom meste, ale aj na celom Slovensku, ktorí zameškali prekluzívne lehoty. V zmysle
zákona im ale nemôže byť vyhovené z dôvodu, že ich právo zaniklo. Ak by MsZ žiadosti p.
Podstavskej vyhovelo, vzniklo by na jej strane bezdôvodne obohatenie. Pani Podstavská sa
má možnosť obrátiť na súd, k čomu ale zatiaľ nedošlo, lebo by nebola úspešná. Ľudsky ju
všetci chápeme, ale bohužiaľ z hľadiská práva nie je možné jej vyhovieť.
PhDr. Jana Cibereová
Pred zasadnutím dnešného zastupiteľstva, poslanci obdržali informačný materiál
o propagácii kultúrnych aktivít mesta na rok 2014. Upriamila pozornosť poslancov aj
verejnosť, že tento materiál vznikol podporou Európskej únie z Európ. fondu regionálneho
rozvoja v rámci projektu Michalove vstupná brána turizmu Zemplína. V tejto súvislosti ako
poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie pri MsZ chcem poďakovať odboru
Informatizácia a grantov, zvlášť vedúcej odboru RNDr. Jane Machovej za prácu, ktorú cez
úspešné projekty v prospech mesta a nás všetkých odvádza.
MUDr. Tibor Prunyi
Sme v období, keď bilancujeme svoju činnosť za rok 2013 a prispievame na dobročinné účely.
Po zrelom uvážení som sa rozhodol zverejniť svoj úmysel venovať 50 % z odmien roku 2014
na verejnoprospešné účely. Nejde o populistický krok alebo politické gesto, lebo veľké
politické ambície nemám.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Poďakoval pánu poslancovi v mene všetkých, ktorým sa rozhodol pomôcť.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora
Dnešné mestské zastupiteľstvo je posledné v tomto roku. V popoludňajších hodinách sa
uskutoční ešte slávnostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom budú odovzdané ceny
primátora mesta. V ďalšom upriamil pozornosť na aktivity, ktoré sa uskutočnia v mesiaci
december 2013 a to:

47

13. 12. 2013 o 19,00 hod. Zlaté hlasy GOSPEL
14. 12. 2013 o 10,00 hod. Gazdovská zabíjačka
14. 12. 2013 o 17,00 hod. v MsKS koncert spojený s odovzdaním cien LUCIE
15. 12. 2013 o 17,00 hod. v Evanjelickom kostole Vianočný koncert
27. 12. 2013 v MsKS Ochotnícke divadlo pri fontáne
31. 12. 2013 Otvorenie výstavy v Zemplínskom múzeu o 10,00 hod. a o 12,00 hod. súťaž na
námestí „Strieľanie zátky zo šampanského na vzdialenosť“. O 23,00 hod. Silvester 2013,
zapálenie vatry a rozlúčenie sa so starým rokom.
V ďalsom zaželal všetkým prítomným poslancom všetko najlepšie v novom roku a poďakoval
zvlášť poslaneckému klubu za odvedenú prácu v prospech mesta v roku 2013.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zaželal všetkým prítomným všetko najlepšie v novom roku a poďakoval poslancom, kolegom
z MsÚ, riaditeľom a zástupcom jednotlivých spoločnosti a zástupcom médií za korektné
informovanie o našej práci v roku 2013. Zároveň poďakoval prostredníctvom televízie Mistral
občanom Michaloviec za záujem o dianie v meste a za pochopenie, že nie všetko je možné
zrealizovať odrazu, že je tu aj istá miera trpezlivosti. Primátor mesta verí, že očakávanie
občanov sa podarí v značnej miere naplniť v budúcom roku a možno aj v budúcnosti.

Bod č. 22 Záver
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ukončil XIX. Zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. Ing. Jaroslav Kapitan
2. Rudolf Klein
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