
ZÁPISNICA 
 

z VIII. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 23. 2. 2016 (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  VIII.  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,  zástupcu  prednostu  JUDr.  Doriča,  riaditeľov  organizácií 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta,  náčelníka  Mestskej  polície  Michalovce,    vedúcich 
zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na   VIII. zasadnutí MsZ je prítomných 23 poslancov (stav na 
začiatku  rokovania)  a že  mestské  zastupiteľstvo  je    uznášania  schopné.    Z rokovania  sa 
ospravedlnil MUDr. Ján Paľovčík. 
   
‐  V rámci  organizačných  záležitostí  primátor  mesta  navrhol,  aby  obed  bol  po  skončení 
zasadnutia MsZ. 
 
PROGRAM: 
Primátor  konštatoval,  že návrh programu VIII.  zasadnutia MsZ majú poslanci   uvedený na 
písomnej  pozvánke  (  tvorí  prílohu  č.  2  zápisnice),  ktorý    obdŕžali  spolu  s pozvánkou  na  
zasadnutie MsZ.   
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.  
 

Keďže k  programu rokovania   MsZ neboli   predložené žiadne    iné návrhy, primátor 
dal hlasovať o  návrhu programu rokovania VIII. zasadnutia MsZ. 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 
‐  Primátor  konštatoval,  že  návrh  programu  rokovania  VIII.  zasadnutia  MsZ  
   bol  schválený. 



Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania VIII. zasadnutia MsZ primátor mesta 
určil týchto poslancov:   
 

1. MUDr. Jána Mihalečka 
a 
2. PhDr. Janu Cibereovú 

 
Informátormi zo zasadnutia  Mestskej rady  Michalovce,  ktoré sa uskutočnili dňa  
19. 1. 2016 a 9. 2. 2016 sú p. poslanci MUDr. Pavol Kuchta a Ing. Ján Ďurovčík,CSc. Primátor 
mesta poprosil menovaných poslancov,  aby zaujali  miesto za predsedníckym stolom. 
 
 
Bod č. 2. 
Voľba návrhovej  komisie 
 
Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej   komisie:  

‐ MUDr. Ľubomír Rohoň 

‐ MVDr. Vladimír Kostovčík 

‐ MUDr. Dušan Goda 

 
Hlasovanie  
(hlasovanie č. 2) 
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 
 
 
BOD č. 3 

Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za 
obdobie január – február 2016 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam  Zahorčák,  primátor  mesta  pri  uvedení  predmetnej  správy  na  zasadnutí  MsZ 
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období boli dve zasadnutia mestskej rady a väčšina 
z bodov, ktoré boli predmetom rokovania  januárovej a  februárovej   MsR, sú aj v programe 
tohto mestského zastupiteľstva.  
 
R o z p r a v a :  
 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu  správu o prijatých uzneseniach Mestskej  rady Michalove  za obdobie  január – 
február 2016 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 4 

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce 
za II. polrok 2015 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák primátor mesta konštatoval, že väčšina uznesení ako to vyplýva zo správy je 
splnených a u niektorých plnenie ešte prebieha. 
 
 
R o z p r a v a :  

 
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Požiadal  o informáciu  k  plneniu  uznesenia  č.  70  zo  dňa  16.  6.  2015  –  informácia 
o pripravovaných  verejných  súťažiach. Má  na mysli  verejné  súťaže  a ich  aktuálny  stav  vo 
väzbe  na  zhodnocovanie  tuhého  komunálneho  odpadu  v meste  Michalovce,  ako  aj  na 
riešenie  problematiky  tepelného  hospodárstva.  Je  vybraný  poradca  a ako  pokračuje  celý 
proces? 
 
RNDr. Jana Machová 
Súťaže na poradcov boli  zrealizované. V súčasnosti  sú na podpise  s poradcom pre  verejné 
obstarávanie a s poradcom pre energetiku pre riešenie tepelného hospodárstva. Súčasne sa 
riešia podklady so súčasným poskytovateľom služieb tepelného hospodárstva a pripravuje sa 
súťaž na poradcu  ‐ riešenie odpadového hospodárstva. 
Pre poradenstvo v oblasti tepelnej energie  je to Energetické centrum Bratislava. Odpadové 
hospodárstvo ešte nie je vysúťažené. 
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doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Predpokladá,  že  v najbližšej  dobe  budú  zverejnené  podmienky  verejnej  súťaže  a budú  sa 
môcť prihlásiť do súťaže noví  prevádzkovatelia. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu  správu  o plnení  uznesení Mestského  zastupiteľstva Michalovce  za  II.  polrok 
2015. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 

BOD č. 5 

Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na VII. 
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 10. 12. 2015 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že na interpelácie vznesené na MsZ dňa 
10. 12. 2015 dostali poslanci písomné odpovede, ktoré boli zároveň publikované v novinách 
Michalovčan.  
 
R o z p r a v a :  
 

Ing. Jozef Bobík 
V úvode informoval prítomných, že jeho otázka smeruje k interpelácii, ktorú predniesol ešte 
v októbri 2015, týkala sa tržnice – riešenie ochrany trhovníkov pred zlým počasím. Odpoveď 
bola,  že  interpelácia bola odstúpená na  ďalšie  riešenie majiteľom  tržnice. Reálna odpoveď 
zatiaľ nedošla. Nie sú v tejto záležitosti nové informácie? 
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JUDr. Gabriel Dorič 
Bol  oslovený  prevádzkovateľ  tržnice.  V minulých  dňoch  došla  písomná  odpoveď  v tom 
zmysle, že prevádzkovateľ bude uvažovať s predloženým návrhom, pokiaľ sa zvýši frekvencia 
predaja tovaru. Kópia listu bude zaslaná predkladateľovi interpelácie. 
 
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Odpovede na interpelácie vníma pozitívne. Vo svojej druhej interpelácii citoval:  
Na  Ul.  A.  Sládkoviča  pri  okružnej  križovatke  OC  Zemplín  v odbočovacom    pruhu  v smere 
k hotelu  Družba  na  priechode  pre  chodcov  pri  každom  aj menšom  daždi,  stojí  na  tomto 
priechode voda z dôvodu nefunkčnosti blízkeho kanálového vpustu. V tejto súvislosti prosím 
o jeho opravu. 
V mesiaci  január  tam  naozaj  voda  už  nestála,  ale  teraz  vo  februári  už  znovu  voda  stojí. 
Poprosil, aby sa kanál vyčistil znovu, alebo  je potrebné použiť kamerový systém na zistenie, 
čo spôsobuje závadu kanálového vpustu. 
Zopakoval aj ďalšiu interpeláciu: 
Na základe podnetov od viacerých občanov Vás prosím o kontrolu, prípadne opravu svetiel, 
ktoré  osvetľovali  dominantu  nášho  mesta  kaplnku  na  Hrádku,  a ktoré  v súčasnosti 
dostatočne nesvietia. 
Odpoveď  bola,  že  na  Hrádku  sa  svieti  a osvetlenie  je  funkčné.  Podľa  vizuálnej  kontroly 
občanov aj osobne nesvietia všetky svetla tak, ako by mali. Poprosil dať uvedené svetlá do 
pôvodného stavu a sfunkčniť ich. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Obidva  uvedené  problémy  boli  riešené.  TaZS  kontaktovali  správcu  a za  jeho  účasti  boli 
prekontrolované  všetky  svietidla.  Pri  kontrole  boli  zistené,  že  je  jedno  svetlo  nefunkčné, 
ktoré bolo zároveň vymenené a vyčistené. Je to technické zariadenie a môže sa stať, že dnes 
niektoré nesvieti. Zajtra sa vykoná kontrola svietidiel ešte raz. 
Križovatka pri OC Zemplín – bola  zistená porucha na kanálovom vstupe. Sú  tam potrebné 
výkopové  práce,  ktoré  momentálne    počasie  neumožňuje.  Po  zlepšení  počasia  bude 
vykonaná oprava. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu  správu  o riešení  interpelácií  poslancov  predložených  na  VII.  zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 10. 12. 2015. 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 6 

Správa o výsledkoch kontroly 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka. 
 
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka 
Hlavná  kontrolórka  predložila  správu  o výsledkoch  kontroly.  Správa  obsahuje  výsledky 
piatich kontrol. Kontroly bola zamerané na : 
‐ Dodržiavanie  VZN  a uznesení MsZ  pri  prenájme  pozemkov  vo  vlastníctve Mesta.  Boli 

kontrolované  zmluvné  vzťahy,  dodržiavanie  uznesení  a VZN  č.  101  o určení  sadzieb 
a stanovenia  podmienok  za  prenájom  nebytových  priestorov,  pozemkov  ...  v platnom 
znení. 

‐ Čerpanie  výdavkov  na  opravu  a údržbu  ZŠ  a ŠJ.  Kontrola  bola  prevedená  na  všetkých 
základných školách a školských jedálňach. Šesť kontrol bolo ukončených záznamom, dve 
kontroly  boli  ukončené  správou.  Tieto  subjekty  prijmú  opatrenia  na  odstránenie 
nedostatkov. 

‐ Hospodárenie v MŠ na Ul. Komenského 2 Michalovce. Výsledky kontroly  sú v písomnej 
podobe. 

‐ Posledné  dve  kontroly  boli  zamerané  na  kontrolu  plnenia  uznesení  MsZ  a plnenie 
opatrení z vykonaných kontrol. Výsledky sú uvedené v správe o kontrolnej činnosti za  II. 
polrok 2015. 

 
R o z p r a v a :  

 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o výsledkoch kontroly. 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 7 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2015 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka. 
 
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka 
Informovala  prítomných,  že  správa  je  rozdelená  na  štyri  samostatné  celky.  Venovala  sa 
kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, ktoré boli čiastočne splnené, prípadne 
nesplnené  a ostávajú  v sledovaní  na  ďalšie  plnenie.  V druhej  časti  správy  informuje 
o spracovaných  stanoviskách  v II.  polroku  2015.  Samostatne  bolo  predložené  stanovisko 
k návrhu zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 ako aj stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na 
roky 2016 až 2018. V roku 2015 bolo vykonaných spolu 27 kontrol. Z toho v 1. polroku 2015 
bolo vykonaných 14 kontrol a v II. polroku 13 kontrol – tretia časť správy, ktorá obsahuje aj 
stanovisko  o plnení  opatrení  týchto  kontrol,  ktoré  predložil  kontrolovaný  subjekt 
a stanovisko HK na základe, ktorého je buď ukončené sledovanie opatrení, alebo ponechané 
v sledovaní. V roku 2015 na základe sledovaní kontrolných zistení bolo prijatých 60 opatrení, 
z toho  39  v 1.  polroku  a 21  opatrení  v 2.  polroku  2015.  V štvrtej  časti  správy  sa  venovala 
sťažnostiam. Za rok 2015 bolo na útvare hl. kontrolórky v knihe sťažností, petícií a podnetov 
zaevidovaných  27  sťažností,  6  petícií  a 4  podnety.  V 1.  polroku    bolo  zaevidovaných  10 
sťažností, z toho 3 boli opodstatnené. V II. polroku 17 sťažností, z toho 4 boli opodstatnené. 
Všetky sťažností, petície a podnety boli evidované na útvare hl. kontrolórky a boli v zákonnej 
lehote vybavené. Spisové obaly obsahujú všetky zistené skutočnosti a postupy dodržané pri 
ich vybavení. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Poďakoval  hl.  kontrolórke  za  odvedenú  prácu  s konštatovaním,  že  aj  predložená  správa 
dokumentuje, že k svojej práci pristupuje zodpovedne. 
 
R o z p r a v a :  

 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2015. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 7) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 8 

Vyhodnotenie opatrení strategických cieľov Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
‐  Vyhodnotenie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mestské  zastupiteľstvo  na  svojom  zasadnutí  dňa  16.  12.  2005  schválilo  Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a tým vlastne stanovilo líniu akým smerom by sa mesto 
Michalovce malo uberať, ako by malo vyzerať v roku 2015, výhľadovo až do roku 2020. Na 
plnení toho  desaťročného programu sa podieľali tri zastupiteľstva a dvaja primátori, takže je 
hodnotená vlastná  činnosť za 10 rokov. Materiál  je prehľadne spracovaný.  Je vyhodnotená 
každá  jedná oblasť. Hodnotených bolo 9 oblastí, ekonomický  rozvoj,  sociálna  starostlivosť, 
zdravie  a zdravotná  starostlivosť,  bezpečnosť  občanov,  vzdelávanie  a školstvo,    životné 
prostredie,  technická  infraštruktúra,  kultúra, šport  a aktívny  oddych.  Stratégia  bola 
definovaná prostredníctvom strategických a špecifických cieľov rozvoja mesta a ich opatrení. 
Pri  hodnotení  sa  vedenie mesta  snažilo  pamätať  na  všetko  čo  sa  v meste  udialo,  ale  je 
možné, že niektoré z činností sa nedostali do predloženého materiálu. Bola snaha, aby tam 
bolo zapracované čo možno najviac. 
Pri  ekonomickom  rozvoji  bolo  hodnotenie  sústredné  na  zefektívnenie  regionálnej 
a nadregionálnej  spolupráce  subjektov podnikajúcich v cestovnom    ruchu a vplývajúcich na 
jeho  rozvoj  na  základe  spoločnej  stratégie  rozvoja  cestovného  ruchu.  Túto  úloh 
zabezpečovali  organizácie,  ktoré  na  tento  účel  vznikli.  Pred  časom  to  bolo  Regionálne 
združenie  turizmu  Zemplín.  V súčasnosti  túto  úlohu  na  seba  zobrala  Zemplínska  oblastná 
organizácia  cestovného  ruchu,  kde mesto Michalovce  plní  dôležitú  funkciu. V rámci  tohto 
bodu  je  uvedené,  že  bola  vytvorená  turisticko‐informačná  kancelária,  že  je  tu  spolupráca 
s obcami,  pretože  je  tu  ambícia  využiť  potenciál  Zemplínskej  Šíravy.  V ďalšom  primátor 
mesta konštatoval, že v tejto  oblasti sa nepodarilo naplniť konkrétne cyklotrasy, ktoré sú len 
na  území mesta.  Nepodarilo  sa  vybudovať  cyklotrasy,  ktoré  by  zasiahli  väčšiu  oblasť.  Na 
úrovni KSK sa pripravuje  jedna z cyklistických trás tzv. zemplínska magistrála, ktorá by mala 
mať  trasu  aj  po  brehoch  Zemplínskej  Šíravy  s využitím    hrádze  rieky  Laborec.  Verí,  že 
v dohľadnom čase bude aj tento cieľ naplnený. Jedným z ekonomických potenciálov, bolo aj 
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vytvorenie podmienok, aby do mesta mohli prísť  investori, ktorí by doniesli nové pracovné 
miesta. Za najväčší prínos  sa považuje vytvorenie  firmy Yazaky, kde pracuje viac ako 3500 
zamestnancov. Je to veľkých úspech, ktorý sa podaril zrealizovať aj vďaka mestu.  Úspechom 
je  aj  to,  že  skôr  etablované  závody,  ktoré  v Michalovciach  sú,  prevažne  so  zahraničným 
kapitálom aj v súčasnosti rozširujú svoje výrobné kapacity, napr. výrobná hala Unomedicalu 
s.r.o., BSH s.r.o., spoločnosť BEL Slovensko   ale aj MICHATEK,   k.s., kde majú v blízkej dobe 
vzniknúť nové pracovné miesta,  čo občania Michaloviec určite ocenia. Vklad mesta okrem 
iného bol aj v tom, že sa mesto podieľalo pri územnej plánovacej dokumentácií a stavebnom 
konaní.    Pri  ekonomickej  časti  bol  aj  cieľ  vytvoriť  pre  zahraničných  investorov  kultúrne  a 
športové podmienky a dobrú  zdravotnú  starostlivosť,  čo  je  rozvedené  v ďalších oblastiach. 
V neposlednej rade je tu aj propagácia mesta, kde boli využité externé finančné prostriedky 
na vznik portálov, ktoré sú reprezentatívne či už ide o webovú stránku mesta alebo aj Dolný 
Zemplín.  Propagácii  pomáha  aj  televízia Mistral  s.r.o.  a  dvojtýždenník Michalovčan.  Je  to 
prezentácia smerom dovnútra ale aj do externého prostredia. 
Ďalším cieľom bolo získať externé finančné prostriedky na rozvoj mesta. O tom je spracovaný 
samostatný materiál,  ktorý  bude  predložený  na  dnešné  rokovanie  vedúcou  IaG.  Za  celé 
obdobie sa podarilo získať nemálo finančných prostriedkov. V programovacom období 2004 ‐
2006 bolo vypracovaných 8 projektov, z ktorých boli úspešné 2 projekty. V programovacom 
období 2007‐2013 bolo podaných 146 projektov, z ktorých 77 bolo schválených. Úspešnosť 
projektov bola 52,7 %. Celková výška schválených nenávratných  finančných prostriedkov  je 
19 561 986  €,  čo  je  značná  suma.  Výška  spolufinancovania mesta  je  1 330 965  €.    Vďaka 
získaným  finančným  prostriedkom  sa  podarilo  opraviť  CMZ  na  Námestí  slobody 
a Štefánikovej  ulici,  ulicu  Pasáž,  Dukliansku  ulicu,  Ul.  Sama  Chalúpku,  kompostáreň, 
rekonštrukcia  škôl  atď.  V tomto  smere  bolo mesto  úspešné.  Pri  hodnotení  samospráv  je 
mesto Michalovce hodnotené ako 3 najlepšia samospráva na Slovensku čo sa týka podávania 
a získavania finančných prostriedkov, čo je potešujúce. 
V sociálnej  starostlivosti  bola  upriamená  pozornosť  na  ľudí  v seniorskom  veku.  Podrobne 
v tabuľkách  je uvedené, ako bola podporovaná domáca opatrovateľská služba. V súčasnosti 
túto službu využíva 119 klientov. Za uvedené obdobie sa počet klientov pohyboval od 101 – 
120.  Mesto  sa  snaží  vyhovieť  každej  žiadosti.  Opatrovateľská  činnosť  v Zariadení 
opatrovateľskej  služby  a v ZpS  je  poskytovaná  pre  viac  ako  200  klientov.  Vďaka  externým 
finančným prostriedkom sa podarilo nielen zrekonštruovať zariadenia, ale aj vybudovať jeho 
prístavbu.  Vďaka  tomu  patrí  k nadštandardným  zariadeniam  na  Slovensku.  Pozornosť  je 
venovaná aj vytváraniu denných centier pre seniorov. V minulosti bolo 7 centier, dnes je už 8 
centier.  Pribudlo  denné  centrum  v časti  mesta  Močarany.  Mesto  podporuje  stravovanie 
seniorov,  kde prispieva  značnou  čiastkou. Využilo možnosť  získať externé  zdroje na  ďalšiu 
opatrovateľskú službu poskytovanú doma,  čo  je veľké plus pre naplnenie cieľov v sociálnej 
oblasti.  V súvislosti  so  sociálnou  oblasťou  sa  vynára  celý  rad  ďalších  otázok  ako  sú 
bezbariérové priechody. Napriek venovaniu sa danej problematike, tento cieľ sa nepodarilo 
naplniť  v plnej  miere.  Dá  sa  povedať,  že  vo  všetkých  podstatných  priestorov  mesta  je 
bezbariérový prístup,  s výnimkou MsÚ – budova A. V budúcnosti to chce mesto riešiť, aby sa 
klienti mohli dostať aj na 1. poschodie MsÚ. 
Mesto má  záujem  podporovať  občanov  dlhodobo  nezamestnaných.  Pomáhať  im  nájsť  si 
prácu využívaním možností ako sú aktivačné práce, obecné služby a tým ich zaangažovať do 
pracovných činností. 
Pri zdravotnej starostlivosti málo mesto záujem pôsobiť osvetovo a propagačne, aby sa ľudia 
o svoje  zdravia  viac  starali  a to  prostredníctvom  televízie  Mistral,  alebo  spoluprácou 
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s organizáciami, ktoré  robili podujatia za účelom prevencie a vzdelávania. To všetko mesto 
počas celého obdobia podporovalo. Za kľúčové v infraštruktúre zdravotníctva je, že sa začalo 
s výstavbou  Nemocnice  novej  generácie,  ktorá  vyrieši  mnoho  problémov,  ktoré 
v Michalovciach v minulosti boli. Stav kľúčového zdravotníckeho zariadenia teda Nemocnice 
s poliklinikou  Štefana Kukuru  zásadným  spôsobom  v blízkej dobe  zmení nielen  tvár,  ale  aj 
úroveň poskytovaných služieb, čo ocenia nielen obyvatelia Michaloviec, ale aj široké okolie. 
V oblasti  bezpečnosti  občanov,  pozornosť  smerovala  k mestskej  polícii. Mestská  polícia  je 
vybudovaná dobre,  je stabilizovaná, má vytvorené pre svoju prácu veľmi dobré podmienky 
v nových  priestoroch.  Je  vybavená  aj  technicky,  výstrojov,  monitorovacím  a kamerovým 
systémom, pultom centrálnej ochrany a to všetko  spĺňa požiadavky dnešnej doby. Bolo by 
dobre,  keby  pult  centrálnej  ochrany  bol  využívaný  viac,  lebo  kapacita  na  to  je.  Je    tým 
chránený majetok podnikateľských subjektov aj súkromných osôb. 
V oblasti vzdelávania a školstva aktivity mesta smerovali dovnútra využiť potenciál škôl, ale 
hlavne,  a to  bola  úloha mesta  investovať  do  infraštruktúry  vzdelávania.  Podarilo  sa  získať 
množstvo  fin.  prostriedkov  na  rekonštrukciu  ZŠ  a MŠ.  Dnes  už  len  ostala  V.  ZŠ,  ktorá 
potrebuje  zásadnejšiu  rekonštrukciu. Všetky ostatné  školy prešli procesom  rekonštrukcie – 
minimálne výmeny okien a iných úprav. V niektorých prípadoch bola vymenená strecha napr. 
na  III.  ZŠ.  Kompletné  zateplenia  fasády  prebehlo  na  I.  ,  II.  a VI.  ZŠ. Ostáva  ešte  čiastočne 
vymeniť okná na  IV.  ZŠ na  čo má mesto prisľúbené  finančné prostriedky. Rovnaký proces 
prebehol aj na MŠ v meste.  Ostala  MŠ na Vajanského ulici, kde sa pripravujú materiály, aby 
sa mesto mohlo uchádzať o externé fin. zdroje. Vďaka dotácii od Vlády SR sa vymenili okná 
na šiestich MŠ. Za vlastné financie sa urobili úpravy vo vnútri na hygienických zariadeniach. 
Niekde prebehli úpravy  striech a kotolní. V tejto oblasti  sa urobil  značný kus práce a školy 
a školské  zariadenia  spĺňajú  všetky  požadované  štandardy  doby.  V súvislosti  s tým  sa 
v minulosti  riešila  téma  internetu. V roku  2005  to nebolo  samozrejmosťou. Dnes môžeme 
konštatovať,  že  prístup  na  internet  majú  všetci  žiaci    a pedagogickí  zamestnanci  na  ZŠ, 
zabezpečený prístup majú aj učiteľky na MŠ. V meste  je hustá sieť  internetu. Je tu celý rád 
spoločností,  ktoré  poskytujú  prístup  na  internet.  Mesto  prispelo  aj  k tomu,  aby  sa 
obyvateľstvo  naučilo  pracovať  s internetom.  Boli  zorganizované  počítačové  kurzy  pre 
seniorov. 
V oblasti životného prostredia boli urobené opatrenia čo sa týka odpadového hospodárstva. 
Veľkou  environmentálnou  záťažou    v minulosti  bola  skládka  Lastomír.  Kde mesto  nemalo 
dostatok  finančných  prostriedkov,  aby  túto  záťaž  odstránilo.  Podarilo  sa  získať  finančné 
prostriedky  vďaka,  ktorým  sa  skládka  v Lastomíre  uzavrela. V súčasnosti  je monitorovaná. 
Podarilo sa vybudovať novú skládku v Žabanoch, kde pribudli nové kazety. Dnes mesto nemá 
zásadný  problém  s uskladňovaním  odpadu.  Počas  celého  obdobia  sa  riešila  aj  separácia 
odpadu.  Vybudovala  sa  dotrieďovacia  linka  na  Lastomírskej  ulici.  Posledná  iniciatíva  je 
vybudovanie  kompostárne  biologický  rozložiteľného  odpadu.  Technický  bolo  urobené 
všetko,  čo  sa  urobiť  dá,  aby mesto  spĺňalo  všetky  podmienky  v rámci    slovenských  a aj 
európskych zákonov. Je ešte dôležité naučiť obyvateľov mesta, aby separovali odpad. Aj keď 
nastalo zlepšenie, stále sú v tomto smere rezervy. 
Pri  zabezpečení  špecifického  cieľa  –  zvýšiť  energetickú  efektivitu  mesta,  bola  urobená 
komplexná  výmena  verejného  osvetlenia.  Dnes  sa  stretávame  s kritikou  nízkej  intenzity 
svietenia, napriek tomu, že pribudlo viac svetelných bodov. Verejné osvetlenie  je šetrnejšie 
a technické zariadenia umožňujú znižovať intenzitu osvetlenia v neexponovanom čase a tým 
šetriť aj finančné prostriedky. Pred mestom sú ďalšie výzvy   a to rozšíriť verejné osvetlenie 
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do  oblastí,  kde momentálne  nie  je  s tým,  aby  to  bolo  čo  najekonomickejšie  aj  z pohľadu 
moderných technológii. 
Budovy, ktoré má mesto vo vlastníctve sa snaží zatepľovať,   aby boli energetické. Mesto sa 
spolieha na nové programovacie obdobie, na výzvy, ktoré sa pripravujú – efektivita budov, 
kde sa mesto chce uchádzať o finančné zdroje za účelom opráv budov, ktoré má vo svojom 
vlastníctve.  Je potešujúce,  že do  tohto procesu  sa  zapojili aj bytové  spoločenstvá, vlastníci 
bytov, a že viac bytových domov v meste prešlo takýmto procesom zatepľovania a výmeny 
okien  čo  prospieva  nielen  energetickej  efektívnosti,  ale  aj  estetickému  vzhľadu  bytových 
domov a celkovému vzhľadu mesta. 
Vedenie mesta veľkú pozornosť venovalo aj bezpečnosti na komunikáciách. Pribudli okružné 
križovatky, urobila sa úprava povrchu ciest a chodníkov. Aj v tomto roku  a v roku 2017 budú 
prebiehať  rekonštrukcie  chodníkov    a ciest,  aby  sa  odstránili  najväčšie  problémy  v meste. 
Jednou z úloh bolo aj riešenie autobusovej stanice, ktorá bola na Kostolnom námestí. Bol to 
dlhodobý  zámer. Mestu  sa podarilo vďaka  financiám od Vlády SR presťahovať autobusovú 
stanicu na  železničnú  stanicu. Boli  s tým  spojené  aj problémy.   Nebolo  to  v prvých dňoch 
prijaté od občanov  priaznivo. V súčasnosti je už situácia stabilizovaná. Občania prichádzajúci 
z okolia  si  už  zvykli.  Verí,  že  v blízkej  budúcnosti  sa  podarí  dobudovať  celý  terminál 
integrovanej dopravy. V roku 2016 by mohli začať prvé práce na elektrifikácii trate Bánovce 
nad Ondavou – Humenné, v rámci ktorého by sa mal dokončiť terminál integrovanej dopravy 
v časti pri železničnej stanici. 
V oblasti  kultúry  bol  cieľ  zlepšiť  kvalitu  kultúrnych  služieb  v meste,  využiť  historický 
potenciál,  ktorý  v meste  je.  Nezabudlo  sa  na  jedno  z najvýznamnejších  výročí,  vydalo  sa 
množstvo publikácii, ktoré sa k osobnostiam a udalostiam viazali, napr. k storočnici  futbalu, 
k 100. výročiu príchodu T.J. Moussona do Michaloviec, k 100. výročiu nedožitých narodenín 
Gorazda  Zvonického.  Bolo  organizovaných  celý  rad  podujatí.  Najvýznamnejším  bolo 
pripomenutie  si  770.  výročia  1.  písomnej  zmienky  o Michalovciach,  ale  aj  ďalšie  výročia 
v tomto  roku ako 70O.  výročie prvej písomnej  zmienky o michalovskom Rímskokatolíckom 
kostole,  70.  rokov  štatútu mesta  a  70.  výročie  oslobodenia mesta.  Kultúrny  program  bol 
bohatý, hodnotný a reprezentatívny. Je potešujúce, že vznikli a doposiaľ aj existujú kultúrne 
podujatia ako Deň na poctu mesta, Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám. Je rád, 
že to všetko nie je len na pleciach mesta a MsKS, ktoré nesie hlavnú ťarchu zodpovednosti za 
kultúrny  život v meste, ale  že  sa do kultúrnych podujatí  zapájajú aj  iné  spoločností, vďaka 
ktorým boli v meste podujatia ako  My sme mi ... festival hudby a zábavy, Zemplín fest a celý 
rad  ďalších  podujatí  a vystúpení  špičkových  umelcov  ako  Ȏsmy  svetadiel,  koncert  Karla 
Gotta, predpremiéra muzikálu Atlantída atď. Z kultúrneho hľadiska sa darí mestu dostávať do 
podvedomia. 
V oblasti  športu  a oddychu  konštatoval,  že  k  vyhodnoteniu  oblasti  športu  je  spracovaný 
samostatný  materiál  –  Koncepcia  športu.  Aj  v tejto  oblasti  sa  urobilo  veľa,  čo  sa  týka 
športovej infraštruktúry, oprava futbalového štadióna, momentálne sa pripravuje projekt na 
opravu  zimného  štadióna.  Zrekonštruovala  sa  mestská  športová  hala  a  istými  úpravami 
prešla  aj  plaváreň.  V značnej  miere  sa  podarilo  aj  v tejto  oblasti  naplniť  Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo môže takto zhodnotiť aj z pohľadu celého programu. 
Určite  sú  aj  oblasti,  kde  sa  nepodarilo  naplniť  všetky  ciele,  napr.  vybudovať  viacúčelové 
kultúrne centrum. Od  tohto plánu  sa upustilo. Nepodarilo sa ho zrealizovať a momentálne 
vedenie mesta  ani  necíti,  že  by  bola  potreba  vybudovať  také  centrum.  Uvidí  sa  ešte  pri 
spracovaní  nového  Programu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  mesta,  na  ktorom  sa 
momentálne pracuje. Všetko to, čo sa nepodarilo doposiaľ zrealizovať a  bude vedenie mesta 
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považovať  za  potrebné  z pohľadu  toho  ako  chceme,  aby Michalovce  vyzerali  o ďalších  10 
rokov bude do programu zakomponované. 
 
R o z p r a v a :  

 
Ing. Jozef Bobík 
Konštatoval,  že  vyhodnotenie  PHaSR  bolo  dobre  a konštruktívne.  Naozaj  ide  o rozsiahly 
program a zámery. Takéto zhodnotenie bolo potrebné už aj z dôvodu prípravy nového PHaSR 
na ďalšie roky. Aj pri zhotovovaní PHaSR, ktorý  je teraz hodnotený boli pochybnosti, ale po 
konzultácii s ľuďmi z agentúry, ktorá pomáhala vytvárať PHaSR si uvedomil, že je to na prahu 
dejinnej  udalosti.  Bola  dobrá  aj  konštelácia  v mestskom  zastupiteľstve  a  boli  do  toho 
zaangažovaní aj  ľudia mimo poslanecký  zbor. Teraz pri hodnotení  je vidno,  že boli  celkom  
dobre  nastavené vízie pre rozvoj mesta. Je vidno, že vedenie mesta a mestské zastupiteľstva 
sa  programom  riadilo. Mesto  tým  získalo  výhodu  oproti  ostatným mestám  na  Zemplíne. 
Očakáva,  že  aj  nový  PHaSR  bude  spracovaný  odborne,  aby  sa  zase  podarilo  nasmerovať 
mesto do ďalších 10 ‐15 rokov dobrým smerom. Odporučil, aby sa nezabudlo teraz je to bod  
č.7  (1.5)  –  pripraviť  územné  a technické  riešenia  parkovania  a garážovania  v meste.  Za 
poslednú dobu sa tento problém značne zdynamizoval. Automobilová doprava sa rozvinula. 
Považuje  to  za  ďalšiu  výzvu  pre mesto.  Bol  by  rád,  aby  sa  kolegom  aj  v národnej  rade 
podarilo  v takýchto  strategických    tézach  pre  Slovensko  dohodnúť  napr.  v zamestnanosti, 
v školstve alebo aj v dopravnej  infraštruktúre. Za predložený materiál bude hlasovať a verí, 
že nový program sa podarí vypracovať aspoň tak, alebo aj lepšie, ako  predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Je  potrebné  oceniť  všetkých  tých,  ktorý  stáli  pri  zrode  predloženého materiálu,  ktorý  je 
naozaj  vyvážený  a triezvy.  Neboli  tam  zakomponované  nezrealizovateľné  ciele.  Vedenie 
mesta  sa  mohlo  o neho  oprieť  pri  podávaní  žiadostí  na  výzvy.  Nový  program  bude 
spracovaný  tak,  aby  zaangažovanosť  pri  jeho  tvorbe  bolo  čo  najväčšia,  odborná  aj  bežná 
občianska  a dôležité  budú  mať  slovo  poslanci,  ktorí  zastupujú  občanov.  Parkovaniu 
a garážovaniu  v meste  sa  venuje  stále  pozornosť,  ale  sú  s tým  problémy.  Napr.  bola 
vytypovaná lokalita na Sídl. Východ na výstavbu garáži a na prekvapenie mesta nie je záujem 
zo  strany obyvateľov. Na  sídliskách  sa  rozširujú  v rámci možnosti parkovacie plochy.  Je  to 
problém v meste, ktorý sa bude musieť v blízkej dobe riešiť. 
 
PhDr. Jana Cibereová 
Vážené mestské zastupiteľstvo, program rozvoja mesta je základný dokument mesta, ktorým 
sa mesto pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a potreby svojich 
obyvateľov. Ako predsedníčka komisie kultúry zareagovala na túto oblasť. Podujatia, ktoré sa 
v meste  uskutočňujú  dotvárajú  pohľad  na mesto  a jeho  obyvateľov.  Nemenej  dôležitá  je 
snaha zachovať národné tradície. Zorganizovať a spropagovať akékoľvek kultúrne podujatie 
je veľmi náročná a záslužná  činnosť,  za ktorú  si MsKS Michalovce   a všetci, ktorí  sa v tejto 
oblasti  angažujú  zaslúžia  pochvalu.  Nie  je  zanedbateľné  aj  to,  že  spoločenské  a kultúrne 
aktivity spestrujú všedný život mesta a sú významným nástrojom pri vzdelávaní a vytváraní 
spoločenstiev  nadšencov,  ktorí  dokážu  urobiť  radosť  sebe,  ale  aj  širokej  verejnosti,  načo 
v dnešnej  uponáhľanej  dobe  občania  reagujú  veľmi  pozitívne.  Veľmi  dobrým  signálom  do 
budúcna  je,  že  medzi  priority  v meste  aj  naďalej  patrí  rozvoj  kultúry,  kultúrnych  aktivít 
a služieb,  umeleckých  aktivít,  starostlivosť  o kultúrne  dedičstvo,  obnova  a revitalizácia 
pamiatkového  fondu  na  čom  spolupracuje  aj  kultúrna  komisia  zložená  s odborníkov 
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a poslancov MsZ a s referátom kultúry MsÚ. Ako občianka mesta hodnotí túto oblasť veľmi 
pozitívne,  ako  poslankyňa  bude  rada,  ak  bude  v tejto  oblasti  nápomocná.  Vyjadrila 
poďakovanie sa spracovanie materiálu a za všetko to, čo sa v oblasti kultúry urobilo. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Poďakoval za hodnotenie zo strany PhDr. Cibereovej a vyjadril presvedčenie, že sa aj naďalej 
bude aktívne podieľať na aktivitách kultúry v meste. 
 
Ing. Ján Ďurovčík,CSc., 
Vážené mestské zastupiteľstvo, pri prekovaní predloženého materiálu si dovolí predložiť štyri 
konštruktívne  poznámky.  Keďže  bol  pri  spracovaní  predloženého  materiálu,  dovolí  si 
povedať,  že  spracovatelia  PHaSR  a predovšetkým  mestské  zastupiteľstvo  v roku  2005 
schválilo  cieľavedomý  a  strategický  materiál,  ktorý  oslovil  širokú  verejnosť  a pripravil 
program  pre  tri  volebné  obdobia  a dvoch  primátorov.  Pozitívne  hodnotí  vyhodnotenie 
programu, ktorý vytvára objektívny pohľad na  jeho desaťročné naplňovanie. Hodnotenie  je 
správne  štruktúrované, dotýka  sa  celého  života mesta. Verí,  že  jeho  aktualizácia,  ktorá  sa 
v tomto období spracováva bude kontinuálne nadväzovať na hodnotený materiál a zároveň  
v ňom budú naformulované ciele pre ďalšie volebné obdobia a rozvoj mesta. Materiál plne 
podporuje a odporúča ho MsZ schváliť. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pri  štruktúre  nového  programu  aj  pri  ďalších  bodoch  sa  bude  vedenie  mesta  opierať 
o hodnotený materiál a verí, že sa do procesu tvorby zapojí čo najviac ľudí. 
 
Mgr. Martin Nebesník 
Vyjadril sa k oblastiam, ktoré sú v rámci kompetencií komisie, ktorú zastupuje jemu najbližšie 
a to    oblasti  vzdelávania  v školstve,  športu  a oddychu.  Obidve  oblasti  tu  už  zo  strany 
primátora boli zhodnotené podrobne, dovolí si upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností. 
Upriamil pozornosť,  aká  veľká  časť  finančných prostriedkov bola použitá na  rekonštrukciu 
troch základných škôl v meste a prístavbu tried na III. ZŠ. Veľká časť sa podarila mestu získať 
z externých zdrojov, čo  je chvályhodná skutočnosť. Podľa  jeho  informácii sa  jedná o čiastku 
vyše  5,5  mil.  EUR.  Zdôraznil,  že  mesto  veľkú  pozornosť  venuje  nielen  rekonštrukcii 
a zlepšeniu technického stavu objektov škôl a školských zariadení a športových zariadení ale 
aj  jeho  ochrane.  Všetky  ZŠ  a MŠ  sú    napojené  na  centrálny  pult  ochrany.  Kamerovým 
systémom sú monitorované nielen   objekty a areály   ale aj športoviská na Ul. okružnej, Ul. 
Komenského,  Sídl.  Západ,  na  Ul.  Švermu.    Je  to  chvályhodná  skutočnosť.  Požiadal 
o doplnenie  informácie,  či  v súvislosti  s výzvou  ohľadom  rekonštrukcie  a výstavby  nových 
telocviční na ZŠ naše mesto uvažuje na tieto výzvy reagovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto má  záujem  získať  finančné  prostriedky  na  rekonštrukciu  telocviční  a požiadal  Ing. 
Polákovú vedúcu odboru školstva o doplnenie informácie, ktoré ZŠ sú do toho zapojené. 
 
Ing. Katarína Poláková 
Mesto reaguje na výzvu, ktorú dalo Ministerstvo školstva SR. Pripravuje sa žiadosť na IV., V. 
a VII. ZŠ. 
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Ing. Vladimír Braník 
Vyjadril  sa  k bodu,  skvalitnenie  infraštruktúry  v meste.  V prvom  rade  vysoko  kvituje 
vybudovanie  veľkého  počtu  okružných  križovatiek. Vybudovaním  okružných  križovatiek  sa 
zvýšila plynulosť dopravy v meste. Sú ešte lokality, ktoré v rámci komisie dopravy sledujeme, 
kde  by  bolo  vhodné  vybudovať  okružné  križovatky.  Dúfa,  že  sa  to  objaví  v ďalšom 
pripravovanom  programe  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja mesta. Niektoré  by  sa  dali 
zrealizovať  aj  za  nie  veľké  investície.  Pri    rekonštrukcií  ciest  a chodníkov  robí  mesto 
maximum.  Na  každom  zasadnutí  komisie  dopravy  a verejných  priestranstiev  sa  stretáva 
s podnetmi  občanov  na  opravu  výtlkov  v meste.  V rámci  toho  komisia  úzko  spolupracuje 
s TaZS mesta Michalovce. Spätná väzba je, že čo bolo akútne sa v meste opravilo. Komisia sa 
nebráni podnetom od občanov, je to dobre, pretože žiaden poslanec, alebo pracovník mesta 
nemôže mať zmapované celé mesto. Verí, že dobrá spolupráca s TaZS mesta bude naďalej 
pokračovať. Mestská  autobusová  doprava  od  roku  2012,  od  kedy  je  prevádzkovateľ MAD 
spoločnosť  DZS M.K. Trans, s.r.o., sa kvalita tejto poskytovanej služby zvýšila. Je to vidno aj 
v tom,  že  spoločnosť  je  prístupná  akýmkoľvek  zmenám  v grafikone. MAD  je  pokryté  celé 
územie mesta a prímestských častí. Efektivita je niekde vyššia, niekde nižšia. V poslednom sa 
kvalita  v starostlivosti  o verejné  priestranstva  výrazne  zvýšila.  Je  to  spôsobené  lepším 
materiálno‐technickým  vybavením TaZS mesta Michalovce. Podnety  zo  strany občanov na 
kvalitnejšiu kosbu sa v poslednom období minimalizovali. Materiál hodnotí vysoko pozitívne 
a podporí jeho schválenie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Primátor mesta poďakoval za vyjadrenia pochvaly, ktoré zazneli vo vystúpení p. poslanca Ing. 
Braníka.  Zareagoval  na  návrh  na  vybudovanie  ďalších  okr.  križovatiek.  V meste  je  už 
vyskúšané, že plynulosť a bezpečnosť v cestnej premávke križovatky priniesli. Mesto chce ísť 
touto  cestou  aj  naďalej.  Momentálne  prebieha  fáza  určovania,  ktoré  sú  kolízne  miesta 
v meste. Už dnes  sa ukazuje,  že  jednou  takou  lokalitou  je Kuzmányho ulica a jej výjazd na 
Štefánikovu ulicu   keď sa  ide od nemocnice. V tejto  časti  je v zlom stave celá komunikácia, 
ale  kým  sa  nedobuduje  nová  nemocnica,  nie  je  vhodné  začať  s rekonštrukciou.  Nová 
nemocnica by mala byť zrealizovaná v časovom harmonograme, teda začiatkom roka 2018. 
Aktivity Svetu zdravia by nemali končiť  len vybudovaním nového objektu, ale sú v pláne aj 
ďalšie stavebné práce – oprava chirurgického pavilónu a ďalších vecí. Treba si počkať dokedy 
bude prebiehať prevoz ťažkých vozidiel a až potom v tejto lokalite naplánovať rekonštrukcie 
ciest  a chodníkov.  Ďalším  takýmto  kolíznym  miestom  sa  javí  výjazd  z parkoviska  na 
Duklianskej  ulici  na Obchodnú  ulicu. Mesto  komunikuje  aj  s inými  správcami  komunikácii, 
ktoré sú na území mesta a nie sú mestskými ako napr. križovatka pri pravoslávnom chráme. 
Táto  je  zahrnutá  do  RIOS  Košického  samosprávneho  kraja,  ktorý  má  ambíciu  uvedenú 
križovatku riešiť. V tejto  lokalite je z časti vlastníkom aj mesto. Možno sa to bude realizovať 
spôsobom  ako  okr.  križovatka  šíravská,  kedy  to  bola  združená  investícia  KSK  a Mesta 
Michalovce. Treba počkať ako sa vyvinie situácia na novej autobusovej stanici, vybudovaním 
nového nákupného centra. Možno aj tam v budúcnosti bude treba hľadať iné riešenia ako je 
dnes. Možno inou modernejšou svetelnou signalizáciou. 
Je  rád,  že poskytovateľ  služby MAD  v meste  sa  snaží modernizovať dopravu. Najnovšie  sú 
namontované zvukové hlásiče, ktoré sú nápomocné pre ľudí so zrakovými problémami. MAD 
to  nie  sú  len  autobusy,  ale  aj  zastávky  a čakárne,  ktoré  boli  vymenené.  Mesto  prešlo 
komplexnou výmenou autobusových zastávok. 
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Za  uvedené  obdobie  prebehla  úprava  parku  Mieru  (ešte  keď  bol  primátor  Ing.  Bobík). 
V súčasnosti  je ambícia úpravy parku Kerta. Tu  sa museli  vyriešiť najprv  vlastnícke  vzťahy. 
Ďalšou ambíciou mesta je zrekonštruovať  Kostolné námestie, vytvoriť tam oddychovú zónu. 
Námetov je veľa a Program HaSR na roky 2016‐2026 nebude „útlejší“ ako ten, ktorý sa teraz 
vyhodnocuje. 
 
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Rovnako pozitívne hodnotí vyhodnotenie PHaSR mesta za roky 2005‐2015. Sú veci, ktoré  je 
vidieť ako napr. oblasť sociálna, športová, infraštruktúra na území mesta, rozšírenie činnosti 
mestskej polície ( 24 hod. činnosť v meste je citeľná). Získavanie externých fin. prostriedkov 
v oblasti školstva, alebo v oblasti životného prostredia v porovnaní s inými mestami regiónu 
je na vysokej úrovni. Ostatné mestá nám môžu  len závidieť. Pozitívne treba vnímať aj vývoj 
v nezamestnanosti. V roku 2005 bola úroveň v nezamestnanosti 19,20  %, v roku 2010 tesne 
po krízovom období bola úroveň na  17,21 % a k 31. 12. 2015 bola úroveň v nezamestnanosti 
na 15,11 %.  Je  to pozitívny  trend v tomto  smere, ktorý  súvisí  so všetkými oblasťami.  Je  tu 
ešte  priestor  na  zlepšenie,  čo  vytvára  možnosť  zakomponovať  tieto  ciele  do  nového 
programu mesta na roky 2016‐2026. Nezamestnanosť zapríčinila, že množstvo mladých ľudí 
odchádza za prácou z nášho regiónu. V lepšom prípade sa vracajú na víkendy, alebo po dlhšej 
dobe  späť, alebo  čo  je horšie odchádzajú natrvalo preč. V roku 2005‐2015 došlo k poklesu 
počtu obyvateľov  zo 40 607    k 31. 12. 2015 na 38 377 osôb. Nie  je  to  kritika,  je  to určité 
konštatovanie  situácie,  ktoré mesto  nemôže  ovplyvniť.  Treba  do  budúcnosti  vytvárať  čo 
najlepší potenciál, aby  mladí ľudia ostávali v meste, aby sa mesto tak rozvíjalo, aby neklesal 
počet obyvateľov čo sa prejavuje v množstve finančných zdrojov z podielových daní. Materiál 
hodnotí pozitívne. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto  nie  je  hlavným  „hráčom“  pri  vytváraní  pracovných miest. Mesto  je  tým,  ktorý má 
vytvárať podmienky na to, aby tu prišli investori. Toto sa robí aj sa robilo. Na to, aby tu prišiel 
ďalší  veľký  investor  je  v tejto  dobe  málo  pravdepodobné  z viacerých  hľadísk.  Aj  keď  sa 
eviduje pracovná nezamestnanosť vo výške  15 %, použiteľnej pracovnej sily nie je až tak veľa 
ako by zamestnávatelia chceli. Niektorí etablovaní zamestnávatelia sú nútení do Michaloviec 
zamestnancov  voziť. Pozitívne  vníma,  že  zamestnávatelia  rozširujú  svoju  výrobu,  vytvárajú 
nové pracovné príležitosti  a čo  je osobitne  cenné pracovné príležitosti  s vyššou prídavnou 
hodnotou, čiže pre  ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Nielen z východu odchádzajú  ľudia do 
väčších miest. Rozrastajú sa len mesta ako Bratislava a Košice. Celkovo aj v Európe je menej 
ľudí, možno  je  to  aj  jeden  z dôvodov  prečo  sa  deje  v Európe  to,  čo  sa  deje. Mladí  ľudia 
odchádzajú aj preto, že chcú žiť vo veľkých mestách, nie je to tým, že mesto nevytvára dobre 
podmienky. Stále je, ale aj v tejto oblasti čo robiť a čo zlepšovať. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Pri  retrospektíve  (obhliadnutím  sa  do minulosti),  keď  v roku  2005 mestské  zastupiteľstvo 
schvaľovalo  PHaSR  nikto  nebol  proti  a nikto  sa  nezdržal.  Niektoré  veci,  aj  keď  sa  nedajú 
podchytiť vo vyhodnotení sú dôležité. Na príprave sa podieľala aj široká verejnosť  tak, aby 
bolo v ňom zahrnutých čo najviac vecí, ktoré súvisia s rozvojom  a perspektívou mesta. Nikdy 
sa  za  hodnotené  obdobie  nestalo,  aby  mesto  neprimerane  zaťažilo  obyvateľov  mesta 
veľkými daňovými povinnosťami. Bola  tu  stabilita pri  vývoji  verejných  financií. Nestalo  sa, 
aby v mestskom zastupiteľstve veci, ktoré boli prerokované v jednotlivých orgánoch mesta, 
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aby v mestskom  zastupiteľstve neboli dostatočne vyargumentované a teda  získali podporu 
MsZ. Aj to bolo dôležité pre naplňovanie uvedeného programu, bola tu stabilita pre rozvoj 
mesta a na plnenie cieľov PHaSR. Mesto sa nezaťažilo  veľkými úvermi a napĺňalo rozpočtové 
roky tak,  aby dochádzalo k postupnému skvalitneniu života v meste vo všetkých oblastiach. 
Verí, že nový PHaSR, ktorý bude vychádzať z hodnotenia  tohto programu, bude pripravený 
zodpovedne    a nastavený  tak,  aby  veci,  ktoré  dnes  cítime  a vidíme,  že  je  potrebné  ich 
zahrnúť do programu budeme vedieť spracovať. 
Počet obyvateľov klesá, ale vidíme pri počte  žiakov na ZŠ,  že klesá počet  živo narodených 
detí, čo je problém celého Slovenska, nielen mesta Michalovce. 
 
Mgr. Ján Várady 
Vážené mestské zastupiteľstvo, keď sa schvaľoval hodnotený program, bol som v tom  čase 
poslancom mestského zastupiteľstva. Program obsahuje deväť oblastí, ktoré boli naplnené. 
V oblasti školstva vidno, že skoro na každej škole sa niečo udialo a pripravujú sa ešte ďalšie 
programy napr.   rekonštrukcie telocviční. Väčšina škôl prešla rekonštrukciou od zateplenia, 
opravy strechy a výmeny okien až po hygienické zariadenia. Posledná suma vo výške 1,5 mil. 
EUR  išla  na  rekonštrukciu    a prístavbu  tried  na  III.  ZŠ.,  bola  využitá  účelne  a efektívne. 
Rezervy vidí v dopravnej výchove. V meste pribudli nové cyklotrasy, ale vo všeobecnosti na 
Slovensku stúpa nehodovosť. Treba viesť detí v dopravnej výchove od malička. Niektoré MŠ 
sa  toho  už  ujali,  ale  stále  je  to málo,  chýba  centrálne  dopravné  ihrisko  pre  deti. Niekedy 
v meste bolo detské dopravné ihrisko, teraz je tam súkromný podnikateľ, ktorý prevádzkuje 
iné aktivity pre deti a školami  je málo využívaný. Detské  centrálne dopravné  ihrisko podľa 
novelizácie  dopravných  zákonov  by  bolo  dobre  ho  zmodernizovať  a určiť  harmonogram 
školám,  ktoré  by  sa  podieľali  na  dopravnej  výchove    v dopoludňajších  hodinách.  Výchova 
začína od malých detí. Máme aj cyklistov, ktorí nerešpektujú  rozšírenú sieť cyklotrás a jazdia 
aj po chodníkoch. 
V ďalšom  sa  dotkol  osvetlenia  mesta  v okrajových  častiach,  čo  by  sa  malo  zohľadniť 
v pripravovanom  programe  HaSR  na  rok  2016‐2026  hlavne  čo  sa  týka  priechodov  pre 
chodcov a zastávok. 
Zeleň  v meste  vysoko  kvituje.  Sídl.  Východ  bolo  jedno  z prvých  sídlisk,  kde  prebehla 
rekonštrukcia  od  chodníkov,  ciest  až  po  zeleň.  Bohužiaľ  občania  z iných  časti  mesta  ho 
znečisťujú. Navrhol zapojiť tých, ktorí to spôsobujú do prác na  ich odstránenie. Je dobre na 
to  využiť  kamerový  systém.  Verí,  že  prednesené  návrhy  sa  objavia  aj  novom  programe 
mesta. 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Návrh na dopravné ihriská sa už postupne  rieši. Ako už bolo povedané, niektoré MŠ školy ho 
už majú, niektoré ZŠ majú ambíciu ho vybudovať. Bývalé dopravné ihrisko v meste, môžeme 
dnes nazvať detským  ihriskom, ktoré bolo dané do dlhodobého nájmu. Reálnejšiu možnosť 
vidí vo vybudované dopravných ihrísk na základných školách. 
Pri  osvetlení  mesta  sa  využívajú  všetky  možností,  aby  sa  to  vyriešilo.  Existuje  proces 
bezpečnostných aktivít, napr. na svietenie priechodu čo mesto do budúcnosti určite využije. 
Návrh na  trestanie prácou  za  znečisťovanie prostredia môže byť  realizovaný  len občanmi, 
ktorí  sú  vo  výkone  trestu. Nie  je  to  pozícia mesta,  aby  to  tak mohlo  riešiť.  Všetko  záleží 
od výchovy  v rodinách. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Primátor  mesta  poďakoval  za  vystúpenia.  Konštatoval,  že  to  bol  kľúčový  bod  rokovania 
mestského zastupiteľstva. Bolo to zhodnotenie 10 ročnej tvorby a je to zároveň aj  istý štart 
na to,  čo je pred nami. Verí, že rovnako úspešne. Za významné považuje aj to, že na MsÚ bol 
vytvorený  odbor  informatizácie  a grantov,  kde  má  mesto  odborníkov,  ktorí  sa  venujú 
problematike  získavania  finančných  prostriedkov  cez  projekty.  Zaželal  odboru,  aby  do 
budúcnosti malo veľa roboty. 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
vyhodnotenie  opatrení  strategických  cieľov  Programu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja 
mesta Michalovce. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 

za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 9 

Vyhodnotenie  Kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2015 
a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2016 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  
‐  Vyhodnotenie predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
 
PhDr. Milada Tomková 
Vyhodnotenie  kultúrno  –  osvetovej  činnosti  za  zaoberá  úlohami,  poslaním  MsKS  a jeho 
štruktúrou.  Približuje  podujatia  a aktivity,  ktoré  MsKS  organizovalo,  alebo  sa  na  nich 
spolupodieľalo v priebehu roka 2015. V pláne hlavných úloh MsKS na rok 2016 sú zahrnuté 
úlohy stále, ktoré MsKS bude organizovať počas  jednotlivých mesiacov a úlohy, na ktorých 
bude participovať s jednotlivými  inštitúciami na území mesta. 
 
R o z p r a v a :  
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Upozornil prítomných, že MsKS vydalo aj publikáciu Kultúrne aktivity mesta na rok 2016. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Poďakoval riaditeľke MsKS a všetkým pracovníkom za odvedenú prácu v roku 2015. Plán na 
rok 2016 je postavený ambiciózne. Verí, že sa podarí z neho všetko naplniť a Michalovce 
budú žiť v roku 2016 bohatou kultúrou. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
vyhodnotenie Kultúrno‐osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2015 a Plán  hlavných úloh 
MsKS Michalovce na rok 2016. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 9) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 10 

Vyhodnotenie  Koncepcie rozvoja športu v meste Michalovce za roky 2008 ‐ 
2015 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
‐  Vyhodnotenie predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tak,  ako   pri  predchádzajúcom materiáli,  keď  sa  hodnotil  program  rozvoja mesta,  tak  aj 
v prípade  športu  v roku  2008  bolo  skonštatované,  že  aj  v oblasti  športu  je  potrebné 
spracovať koncepciu, akým smerom sa bude mesto uberať, aby sa mestu  čo najviac darilo. 
Do  procesu  boli  zaangažované  aj  jednotlivé  kluby,  ktoré  v meste  sú.  Bola  vytvorená  rada 
športových  klubov  (privítal  na  zasadnutí  jej  predsedu  PaedDr.  Igora  Remáka),  poradné 
orgány,  olympijský  klub  a ďalšie  inštitúcie  a zoskupenia  vďaka,  ktorým  môžeme  dnes 
konštatovať, že športový život v Michalovciach bol bohatý a v celku úspešný. Pri tvorbe tejto 
koncepcie  sa  stanovili  ciele.  Jedným  z cieľov  bolo  zlepšiť  podmienky pre  športovú  činnosť 
v meste  a tiež  podporovať  rozvoj  mládežníckeho  a výkonnostného  športu.  Tieto  ciele  sa 
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v značnej miere podarilo naplniť. Konštatoval, že Koncepcia rozvoja športu prispela, že šport 
v meste napredoval o čom svedčia výsledky našich športovcov. 
 
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu 
Vážené mestské  zastupiteľstvo,  tak  ako  už  p.  primátor  uviedol  Koncepcia  rozvoja  športu 
v meste Michalovce  za  roky  2018‐2015 mala  za  účel  napomôcť  rozvoju  športu  pre  všetky 
vekové kategórie v meste a hlavne pre výkonnostný šport a to  či už zlepšením  technického 
stavu  športovísk  alebo  samotnej  činnosti.  V predloženom  materiáli  sú  úlohy  rozobraté 
v jednotlivých bodoch 3‐7. Hodnotenie je v kurzíve. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Primátor mesta  konštatoval,  že  aj  tu  končí  jedna  etapa  a pripravuje  sa  druhá  koncepcia 
rozvoja  športu.  Aj  kluby  si  stanovili  ciele,  niektoré  sa  podarilo  naplniť  v tom  konkrétnom 
čase, napr. mužská hádzaná, ktorá bola v 1.  lige a získala bronzovú medailu a vzápätí tento 
klub zanikol.  Takto môžeme hodnotiť viaceré športové odvetvia. 
 
R o z p r a v a :  
 
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Vysoko pozitívne vníma predložený dokument. Pri rozhovore s obyvateľmi iných miest, nám 
v dobrom závidia úspechy, ktoré mesto Michalovce, jednotlivé kluby  a jednotlivci dosahujú. 
Športových  aktivít  v meste  je  toľko,  že  ani  takto  rozsiahly  dokument  nedokáže  obsiahnuť 
všetko.  Pripomenul  aktivity  a výsledky  ďalších  jednotlivcov  a klubov  ako  je  motorizmus, 
aerobik,  fitnes,  jazdectvo,  športové  rybárstvo,  box,  kickbox,  oblastná  bežecká  liga. Naozaj 
mesto robí pre šport veľa a verí, že to tak bude aj v budúcnosti. 
 
Mgr. Martin Nebesník 
Koncepcia rozvoja športu v našom meste je veľmi dôležitým dokumentom. Rád by sa pristavil 
pri dvoch kapitolách, ktoré spolu súvisia a to šport na školách a výkonnostný šport. V rámci 
športových súťaží veľkým prínosom bolo zahájenie súťaží o pohár primátora mesta. V rámci 
základných a stredných škôl sa cez súťaž o pohár primátora mohli zapojiť žiaci až do 29‐tich 
športových súťaží. Športové súťaže na školách sú dôležité nielen preto, že poskytujú možnosť 
športovať žiakom, ale budujú aj základ, na ktorom môžu stavať športové kluby v meste pri 
výkonnostnom športe. Na ôsmich základných školách fungujú športové triedy pre 8 druhov 
športu, čo je chvályhodné. Na dvoch základných školách fungujú  školské strediská záujmovej 
činnosti. Na viacerých ZŠ boli zriadené centrá voľného času s rôznym športovým zameraním. 
V oblasti výkonnostného športu zdôraznil, že naša mládež je cez športové kluby zapojená do 
6 klubov v rámci individuálnych športov a do 6 klubov v rámci kolektívnych športov, čo nie je 
málo.  Sú  zamerané  hlavne  na  prioritné  športy  v rámci  koncepcie  rozvoja  športu  napr. 
hádzaná,  futbal,  ľadový  hokej,  basketbal,  ale  aj  atletika, plávanie,  stolný  tenis  a tenis.  Aj 
v tejto súvislosti je veľmi dôležité budovanie a rekonštrukcia športových zariadení, pretože sa 
výkonnostného športu priamo týka. Bola tu už spomína rekonštrukcia futbalového štadióna, 
atletického ovalu na  IV. ZŠ,  čiastočná  rekonštrukcia  zimného  štadióna  i mestskej  športovej 
haly a prevedené opravy na mestskej plavárni. To všetko vytvára podmienky pre športovcov, 
ktoré prinášajú ovocie v podobe dobrých výsledkov. Športové úspechy  jednotlivých klubov 
potvrdzujú,  že  šport  v našom  meste  je  naštartovaný  veľmi  dobre.  Menšie  rezervy  sú 
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v spolupráci škôl a športových klubov, alebo menšie zapojenie škôl do prioritných športov. To 
môže byť podnetom pre novú koncepciu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Nová  koncepcia,  ktorá  sa  pripravuje môže    predložené  návrhy  obsahovať. Vedenie mesta 
bude rado, ak ešte väčšmi budú školy participovať, ak spolupráca bude ešte lepšia. Základná 
línia mesta by sa však nemala meniť v tom, že mesto chce vytvárať podmienky budovaním 
športovej  infraštruktúry. Ak sa podarí zrekonštruovať   zimný štadión, plaváreň a vybudovať 
ďalšie športové ihriská na školách a ihriskách tak, z tohto pohľadu urobí mesto maximum čo 
môže. Ďalšou  základnou  líniou  je podpora mládežníckeho  športu. V meste nie  je ani  jeden 
klub,  aby  nepocítil  finančnú  podporu  od  mesta.  A vďaka  tomu  dnes  máme  futbalistov 
v najvyšších  súťažiach,  takisto  hádzanárky.  Hokejisti  sa  o to  momentálne  usilujú.  Taká 
podpora je adresná a presná a vracia sa vo výsledkoch. 
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Vyjadril spokojnosť, že taký materiál sa prerokováva v mestskom zastupiteľstve. V roku 2008 
bolo určite ťažko predvídať ako dopadne a aké budú mať výsledky jednotlivé športy. Šport sa 
posunul  veľmi  dobrým  smerom,  čo  je  zásluhou  aj  mesta  tým,  že  prispieva  finančne  na 
činnosť mládežníckych  klubov. Mesto má  záujem,  aby  čím  viacej mladých  ľudí dostalo do 
športových klubov,  telocviční  športových  ihrísk. Verí,  že všetko  to dobré  sa prenesie aj do 
prípravy novej koncepcie. 
 
‐ O slovo požiadal predseda KŠK  PaedDr. Igor Remák. 
Primátor dal hlasovať, či môže vystúpiť na rokovaní MsZ  PaedDr. Remák. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 10) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, mestské zastupiteľstvo umožnilo vystúpiť na rokovaní PaedDr. 
Remákovi. 

 
PaedDr. Igor  Remák 
V mene športovcov aktívnych aj pasívnych vyjadril poďakovanie vedeniu mesta Michalovce 
a poslancom  za  podporu  športu  počas  celého  obdobia  rokov  2008‐2015.  Vyslovil 
presvedčenie,  že  aj  do  budúcnosti  minimálne  takouto  formou  mesto  prispeje  k rozvoju 
športu. Je rád, že môže v takom meste žiť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto bude aj naďalej šport podporovať, čoho dôkazom bude vypracovanie novej koncepcie 
rozvoja športu v meste Michalovce. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
vyhodnotenie Koncepcie rozvoja športu v meste Michalovce za rok 2008 – 2015. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 11) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 11 

Informatívna správa o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ 
a dotačných politík 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
‐  Vyhodnotenie predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG. 
 
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG 
Informovala  prítomných,  že  hodnotenie  v takomto  stave  je  predkladané  poslednýkrát  
z dôvodu, že končí programové obdobie 2007‐ 2013, kde platí pravidlo N+2. Všetky projekty, 
ktoré boli k tomu obdobiu podané museli byť zúčtované do konca decembra 2015. Ako už 
bolo spomínané pri plnení PHaSR v tomto období sa podávali nielen projekty zo zdrojov EÚ, 
ale aj  z iných dotačných politík a možností, ktoré  sa ponúkali. Bolo vypracovaných  celkom 
146 projektov, z ktorých 77  bolo úspešných. Úroveň úspešnosti je nad 50 %. Z celkovej výšky 
schválených  NFP  19,5  mil.  EUR  najväčší  podiel  tvoria  projekty  práve  zo  štrukturálnych 
fondov, je to cca 18 mil. EUR. Zvyšné fin. prostriedky tvoria rôzne projekty z dotačných politík 
či  iných  zdrojov. Za  spomenutie  stoja aj maličké projekty,  lebo  často pri  ich  implementácii 
a zúčtovaní  je  tak  isto  roboty ako pri  tých  veľkých. Celý prehľad, 77 projektov  je uvedený 
v materiáli. 
V ďalšom hodnotení aj keď už uvedené projekty sa nebudú spomínať  to neznamená, že sa 
s nimi nepracuje. Všetky projekty sa musia monitorovať po dobu minimálne 5 rokov teda až 
do roku 2020. 
Z projektov,  ktoré  sa  ukončujú  stojí  za  zmienku,  ukončenie  a financovanie  kompostárne 
a realizácie  kontrolného procesu spolu so sprostredkovateľským orgánom. Súčasne prebieha 
preberacie kolaudačné konanie na III. ZŠ a Ul. mlynskej. Ukončuje sa stavba multifunkčného 
ihriska na V. ZŠ Ul. školská. 
Začína  sa  nový  projekt  financovaný    z nórskeho  finančného  mechanizmu  pod  názvom 
Inovatívne  informačné  produkty  cezhraničnej  spolupráce.  Nórske  fondy  sa  riadia  iným 
programovým obdobím. Je to obdobie rokov 2009‐2014. Celé toto obdobie končí až v roku 
2017.  Úvodná  tlačová  konferencia  k predstaveniu  projektu  sa  uskutoční  vo  štvrtok 
25.2.2016. 
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Začalo  sa  už  aj  nové  obdobie  a prvým  úspešným  projektom  –  žiadosť  na  podporu 
opatrovateľskej  služby  v meste  Michalovce,  kde  sa  získala  podpora  až  do  júla  2018,  na 
financovanie opatrovateľskej služby pre 45 opatrovateliek od 1.2.2016. 
Bolo podaných niekoľko projektov v oblasti kultúry, bezpečnosti, kamerového systému. Čaká 
sa  za výsledným procesom. Verí,  že  takto o rok  sa budú podávať projekty  z tohto obdobia 
ako aj ďalších dotačných politík. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Centrálny koordinačný orgán národného strategického referenčného rámca v programovom 
období 2007 – 2013 mesto Michalovce bolo  hodnotené ako 3. najúspešnejšie na Slovensku. 
Čo svedčí o dobrej práci odboru IaG, za čo im ďakuje a verí, že rovnako dobre sa bude dariť aj 
v ďalšom období. 
 
R o z p r a v a :  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu správu o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 12) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 12 

Správa o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície Michalovce 
a stave kriminality na území Mesta Michalovce za rok 2015 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
‐  Vyhodnotenie predkladal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 
 
  V úvode primátor privítal na rokovaní riaditeľa odboru poriadkovej polície OR PZ pplk. 
Berešíka a zástupcu riaditeľa OO PZ Michalovce mjr. Kevélyho. 
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JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 
V zmysle § 6 zákona č. 564/1991 Zb. zbierky o obecnej polícii predložil na rokovanie správu 
o stave  VP,  činnosti  MsP  a stave  kriminality  na  území  Mesta  Michalovce  za  rok  2015. 
V správe  sú  vyhodnotené  jednotlivé  úseky  činnosti  MsP.  Číselne  je  vyhodnotená  oblasť 
priestupkov, z ktorej vyplýva, že oproti roku 2014 došlo k poklesu priestupkov o 210. Pokles 
je  čiastočne  spôsobný  opatreniami,  ktoré  MsP  prijíma  napr.  rozdelenie  mesta  do 
jednotlivých  služobných  obvodov.  Policajti  získali  vo  svojich  obvodoch miestnu  a osobnú 
znalosť, poznajú problematiku a výkon služby orientujú do problémových oblastí. V tejto veci 
napomohol aj nový kamerový systém. V roku 2015 bol doplnený kamerový systém o 4 nové 
kamery  na  problémové  sídliska.  Ide  o Ul. moskovskú,  Ul.  nad  Laborcom,  Švermovu  ulicu  
a Komenského ulicu. V neposlednom rade to bolo spôsobené preventívnou činnosťou, ktorej 
bol venovaný väčší priestor ako v minulom období. 
Verejný  poriadok  v meste  bol  na  požadovanej  úrovni.  Počas  roka  nedošlo  k žiadnej 
mimoriadnej  udalosti  ani  k vážnejšiemu  narušeniu  verejného  poriadku.  Vysoko  ocenil 
nadštandardnú spoluprácu zo štátnou políciou či už na úseku dopravnej, poriadkovej alebo 
kriminálnej. Všetky kultúrne a športové podujatia sa zabezpečujú spoločne. V tomto trende 
sa bude pokračovať aj v roku 2016. 
 
R o z p r a v a :  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Poďakoval náčelníkovi MsP za odvedenú prácu v roku 2015. Činnosť MsP  je vnímaná veľmi 
pozitívne. Mestských policajtov    je  vidieť  v uliciach,  čo  sa prejavuje aj  vo  výsledkoch MsP. 
Teší  ho  dobrá  spolupráca  so  štátnou  políciou.  Spoločnými  aktivitami  sa  darí  predchádzať 
neželaným  javom.  Tým,  že michalovskí  futbalisti  postúpili  do  najvyššej  futbalovej  súťaže, 
okrem  toho,  že  môžeme  vidieť  kvalitné  zápasy,  hrozí  tu  aj  návšteva  nie  celkom 
reprezentatívnych fanúšikov. Najbližší zápas bude v sobotu a verí, že MsP aj štátna polícia je 
na to pripravená. 
 
RNDr. Lýdia Sidivárová  
Činnosť  MsP  polície  je  rozsiahla  a nezastupiteľná.  Ako  členka  komisie  školstva  vyslovila 
poďakovanie  všetkým  príslušníkom MsP  na  čele  s náčelníkom  JUDr.  Dušanom  Šantom  za 
dlhoročnú  spoluprácu  so  všetkými  školami  pôsobiacimi  na  území mesta.  Ocenila  aktívny 
prístup  a zvýšený  záujem  príslušníkov  MsP  hlavne  v protidrogovej  prevencie,  prevencie 
kriminality, dopravnej prevencie ako aj pozitívne pôsobenie na mládež v meste. Výsledkom 
ich pravidelného monitorovania mládeže,  jej aktivít počas vyučovania aj vo voľnom  čase  je 
podchytenie  a zníženie  kriminality  a počtu  konzumentov  návykových  látok  na  základných 
a stredných školách. Príslušníkom MsP nie je ľahostajná a v súčasnej dobe aktuálna téma a to 
obchodovanie  s ľuďmi. Projekt MV  SR a aktivity,  ktoré  súviseli  s týmto projektom,  vnímala 
široká  verejnosť  veľmi pozitívne. Prax ukazuje,  že aktivity  realizované príslušníkmi MsP na 
poli prevencie majú nezastupiteľné postavenie pri práci s mládežou v meste a verí, že budú 
pokračovať aj naďalej. 
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Prácu MsP  naozaj  v meste  vidno,  čo  spoluobčania  oceňujú.  Sú  nápomocní  vždy,  keď  ich 
občania potrebujú. Na poli   prevencie sa robí každý rok viac, a netýka sa to  len škôl, ale aj 
seniorov. Poďakoval MsP za ich činnosť. 
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Ing. Jozef Bobík 
Správa je veľmi prehľadná a sú tam zhodnotené výsledky MsP aj štátnej polície. Príslušníkov 
MsP vidno aj vo IV. volebnom obvode. Občania tohto VO by uvítali väčšiu prevenciu v dotyku 
s Masarykovou ulicou sú Ulice sv. Cyrila a Metoda, Ul. kmeťova, Moyzesova, Dobrianského 
a Ul.  gen.  Petrova. Na  všetkých  týchto  bočných  uliciach,  tým  že  sa  tam  vyskytujú  objekty 
prevádzkujúce  činnosť  je  zvýšený počet  zaparkovaných  áut.   Klienti,  ktorí  tam prichádzajú 
nerešpektujú  dopravné  značenie  a parkovaním  svojich  aut  vytvárajú  dopravné  problémy 
a zneprehľadňujú  Masarykovu ulicu. Požiadal MsP o dôslednejšiu kontrolu uvedenej oblasti. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Občania  tam  bývajúci  chcú,  aby  tam  parkovanie  v istom  čase  bolo  povolené.  Situácia 
sa preveruje a pripravuje sa riešenie. 
 
Ing. Jaroslav Kapitan 
Bezpečnosť  v meste  patrí  medzi  priority  mesta  za  čo  úprimne  ďakuje.  Osobne  sa  chce 
poďakovať za spoluprácu MsP škôl, ktorá je na vysokej úrovni. V poslednom čase však chýba 
aktivita,  ktorá  tu  bola  praktizovaná  za  účasti  aj  štát.  polície  so  psom  na  vyhľadávanie 
návykových látok. Poprosil o informáciu, či sa uvedené aktivity obnovia a kedy. 
 
Mgr. Ján Várady 
Vyslovil pochvalu MsP a aj štátnej polícii za odvedenú činnosť. Konkrétne to vidno vo VO č.2 
na  Sídl.  Východ.  Je  tam  oveľa menej  problémov.  Policajti  sa  pohybujú  v obvode  aktívne. 
Zlepšila sa situácia s psičkármi. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V uliciach  vidno  aj  štátnu  políciu.  Zlepšilo  sa  aj  technické  vybavenie.  Za  čo  štátnej  polícii 
poďakoval. 
 
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 
Reagoval  na  vystúpenia  poslancov.  Kontroly  na  návykové  látky,  ktoré  sa  v minulosti 
vykonávali, tak túto činnosť MsP nemá v kompetencii. V tejto oblasti môže MsP pôsobiť len 
preventívne a prípadne poznatky sa odstupujú štátnej polícii. 
Parkovanie motorových vozidiel na  jednotlivých uličkách pod Hrádkom,  je tam problém. Sú 
to  úzke  uličky  a stretávame  sa  aj  s návrhmi  za  parkovanie  a s návrhmi  proti  parkovaniu. 
Obmedzenie parkovania dopravnými značkami nevyhovuje všetkým, ktorí tam bývajú. Môže 
sa zvýšiť kontrola na dohliadnutie, aby sa neparkovalo min. 5m od križovatky. 
Miestnosť  1.  kontaktu,  ktorá  je  zriadená  sa  využíva  v plnej miere.  Občania majú  záujem 
o túto službu. 
 
pplk. Berešík, riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ 
V krátkosti  zareagoval na otázku prevencie vyhľadávania drog na  školách. Minulý  rok bolo 
vykonaných 7 akcií na 7 školách a to na Gymnáziu, ZŠ a vybraných stredných školách. Teraz je 
menší problém  so psom. Pes, ktorý bol cvičený na drogy musel byť vyradený. Na akcie  sa 
zapožičiava pes z Košíc. Uvítajú, ak majú riaditelia poznatky, treba to písomne oznámiť polícii 
a požiadať o preventívnu kontrolu. 
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Na  futbalový  zápas  sa  očakáva  cca  200  fanúšikov.  Napriek  časovému  posunu,  je  polícia 
pripravená. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o stave verejného poriadku,  činnosti Mestskej polície Michalovce a stave kriminality 
na území mesta Michalovce za rok 2015. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 13) 

za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 

BOD č. 13 

Rozpočtové opatrenie č. 1 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
‐  Vyhodnotenie predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru 
 
Ing. Oľga Bereznaninová 
Predložila na schválenie 1. zmenu rozpočtu v roku 2016, ktorá sa týka napojenia finančných 
prostriedkov poskytnutých  zo  štátneho  rozpočtu  v roku  2015,  ktoré neboli do  konca  roku 
2015 použité. Tieto  finančné prostriedky  je potrebné vrátiť alebo  ich vyčerpať v súlade  so 
zmluvnými  podmienkami  od  začiatku  roka  2016  aj  s podmienkou  napojenia  vlastných 
zdrojov. K napojeniu  finančných prostriedkov dochádza v celkovej výške 418 509 € a s tým, 
že  budú  napájané  aj  vlastné  zdroje  z fondu  rezerv  vo  výške  29 432  €,  čo  je  podmienkou 
spolufinancovania  projektu  multifunkčné  ihrisko  pre  ZŠ  na  Ul.  školskej.  Zároveň  je  do 
rozpočtu napojený  aj projekt  týkajúci  sa  III.  ZŠ,  ktorý nebol dofinancovaný do  konca  roka 
2015.  Preto,  že  nebol  projekt  ukončený  do  konca  roka  2015,  dochádza  k napojeniu 
finančných prostriedkov v roku 2016 a s tým aj spojená zmena rozpočtu. 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Finančná komisia  sa  zaoberala podrobne  finančných opatrením  č. 1 na  svojom poslednom 
zasadnutí.  Je pravda,  ako  to už povedala  ved.  FO,  že  rozpočtové opatrenie  je  spracované 
v zmysle  zákona  a rozpočtových  pravidlách,  kde  do  príjmových  operácii  sa  napájajú 
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jednotlivé  transfery,  ktoré  sú  uvedené  v materiáli  a zároveň  sú  premietnuté  do  bežných, 
resp. kapitálových výdavkov. Komisia odporúča schváliť Rozpočtové opatrenie č. 1. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:  

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 26 188 370 € na 26 418 128 €,  zvýšenie o 229 758 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 23 344 315 € na 23 371 925 €, zvýšenie o 27 610 € 
3. kapitálové príjmy sa nemenia, ich výška je 1 722 890 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 570 600 € na 1 220 689 €, zvýšenie o 650 089 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 101 420 € na 549 361 €, zvýšenie o 447 

941 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 097 765 €. 

 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 14) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 14 

Majetkovoprávne záležitosti 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  
‐  Vyhodnotenie predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
Do  rokovania mestského  zastupiteľstva  preložil majetkovoprávne  záležitosti  v jednotlivých 
častiach. 
V časti  1.  Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  odpredaj  pozemkov  a stavieb 
nachádzajúcich  sa  na Ul. Masarykovej  v Michalovciach.  Ide  o bývalé  zariadenie  sociálnych 
služieb.  Do súťaže sa prihlásil iba jeden záujemca. Komisia navrhuje ponuku neprijať. 
V časti  2.Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  odpredaj  pozemkov  a stavieb 
nachádzajúcich  sa  na  Ul. močarianskej  v Michalovciach.  Do  súťaže  sa  prihlásil  iba  jeden 
záujemca, ponuka nespĺňala všetky náležitosti súťaže. Komisia navrhuje ponuku neprijať. 
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V časti 3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na predaj pozemkov nachádzajúcich  sa 
pri Sobraneckej ceste v Michalovciach.  
V časti  4.  Predaj  pozemkov    zastavaných  stavbou  garáží.  Jedná  sa  o lokalitu  pri  bývalom 
Chemkpiku a Ul. špitálskej. 
V časti 5. Výkup pozemkov na Ul. Kuzmányho – Markušovej. Schválenie ceny. 
V časti 6. Róbert Várady, Moldavská 176/2, Michalovce. Schválenie ceny 
V časti  7.  Výkup    pozemkov  pod  objektom  Zimného  štadióna    na  Ul.  športovej 
v Michalovciach. Schválenie ceny 
V časti  8.  Schválenie  formy  a podmienok  predaja  pozemkov  nachádzajúcich  sa  na  nároží 
Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa v Michalovciach. Schválenie ceny 
V časti 9. Schválenie formy a podmienok odpredaja objektu a pozemkov na Ul. prof. Hlaváča 
v Michalovciach. 
V časti 10. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj. 
V časti 11. Schválenie formy a podmienok predaja rozostavanej stavby zdravotného strediska 
na sídl. SNP. 
V časti 12. Zámena pozemkov medzi Mestom Michalovce a spoločnosťou HM REAL  INVEST 
s.r.o. 
V časti 13. Návrh na zrušenie uznesení. 
V časti 14. Návrh na opravu uznesenia č. 133. 
V časti  15.  Predĺženie  termínu  splatnosti  kúpnej  ceny  za  odpredaj  pozemkov  v areáli 
Autoškoly na Ul. okružnej v Michalovciach. 
V časti 16. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Ul. Fr. Kráľa 
7, Michalovce – ponuka predkupného práva – stanovisko. 
 
R o z p r a v a  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
K bodu č.16 informoval, že v minulosti Mesto Michalovce nehnuteľnosť, ktorá potom slúžila 
na  bohoslužobné  obrady  evanjelickej  cirkvi.  Ide  o objekt  pri  Zemplínskom  múzeu.    Po 
výstavbe  nového  kostola,  boli  plány,  že  z toho  urobia  zariadenie  pre  seniorov.  Nedostali 
k tomu  súhlas  pamiatkarov    a preto  v zmysle  platnej  zmluvy  ponúkajú  objekt  späť Mestu. 
Mesto by malo tiež problém, čo s uvedeným objektom. O objekt má záujem KSK konkrétne 
Zemplínske  múzeum,  aby  bol  objekt  využívaný  ako  súčasť  Zemplínskeho  múzea.  Z toho 
dôvodu, je návrh, aby Mesto neakceptovalo navrhnutú ponuku, ale aby objekt získal KSK. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
Predseda  návrhovej  komisie  informoval  prítomných,  že  vzhľadom  na  tom,  že  písomný 
materiál  obdŕžal  každý  zainteresovaný  a materiál  je  zverejnený  aj  na  webovej  stránke 
v zmysle  zákona a vzhľadom na  to,  že neboli  vznesené pripomienky, ktoré by menili obsah 
uznesenia, budú predložené len kľúčové časti jednotlivých návrhov. 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
I .  S c h v a ľ u j e  
1. Odmietnutie  ponuky  na odkúpenie  objektu  Zariadenia  opatrovateľskej  služby  na 

Ul. Masarykovej   súpisné číslo 1942 na parcele C‐KN č. 2532 a pozemkov p.C‐KN č. 2532, 
zastavané  plochy  a nádvoria  o celkovej  výmere  1 981  m2,  č.  2533,  zastavané  plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú 
vedené na  LV  č. 5157  v k.ú. Michalovce a predložený návrh  zmluvy  spoločnosti Dobrex, 
s.r.o.,  Ul.  kpt.  Nálepku  20,  Michalovce,    neprijať  s tým,  že  súťaž  sa  zopakuje  za 
schválených podmienok. 

 
Hlasovanie k bodu I.1 uznesenia 

(hlasovanie č. 15) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.1  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
2. Odmietnutie  ponuky  na odkúpenie  nehnuteľností  vo  vlastníctve  Mesta  Michalovce 

(predmet predaja): stavby  č. súp. 1457  (autoservis Močarianska), postavenej na parcele 
p.č.  4950,  vedenej  na  LV  č.  5157  v k.ú.  Michalovce,  stavby  bez  č.  súp.  (vrátnica), 
postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a časti pozemku 
C‐KN p.č. 4955 vo výmere 359 m2 a predložený návrh zmluvy Martina Paulovčáka, Ul. gen. 
Petrova  č.  21,  Michalovce,    neprijať  s tým,  že  súťaž  sa  zopakuje  za  schválených 
podmienok. 

 
Hlasovanie k bodu I.2  uznesenia 

(hlasovanie č. 16) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.2  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
3. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj: 

 novovytvoreného  pozemku  C‐KN  p.č.  3267/32,  druh  pozemku  záhrada,  výmera 
4185 m2, k.ú. Michalovce, 

 novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 3267/33, druh pozemku ostatné plochy, výmera 
87 m2, k.ú. Michalovce, 

ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 02/16, zo dňa 13.1.2016, 

 pozemku  registra  C‐KN  p.č.  3267/21,  druh  pozemku  ostatné  plochy,  výmera  20 m2, 
k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom na Liste vlastníctva č. 5157,  

spoločnosť LABAŠ s.r.o., Ul. textilná 1, 040 01 Košice, ktorá ponúkla za predmet predaja 
kúpnu  cenu vo výške 128 760 €  s  tým,  že preberie od kupujúceho pozemky  tak, ako  sú 
k dnešnému dňu užívané, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie k bodu I.3  uznesenia 

(hlasovanie č. 17) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.3  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .  
4. schváliť:  

a) v garážovej lokalite na  Ul. Timravy ‐ Chempik, 
 odpredaj pozemku  registra C‐KN p.č. 1976/216, druh pozemku  zastavané plochy 

a nádvoria,  výmera 21 m2,  ktorý  je  evidovaný na  LV 5157,  v k.ú. Michalovce,  za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  

 odpredaj podielu 118/8614 z pozemku registra C‐KN p.č. 1976/222, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria,  výmera 2094 m2,  ktorý  je  evidovaný na  LV 10172, 
v k.ú. Michalovce,  za  jednotkovú  cenu 0,0331  €  /m2  (pozemok medzigarážových 
priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Ladislava Mattu, rod. Mattu, bytom Tušice 
č. 15, 

b) na  Ul. špitálskej, 
 odpredaj  pozemku  registra  C‐KN  p.č.  3995,  druh  pozemku  zastavané  plochy 

a nádvoria,  výmera  17 m2,  ktorý  je  evidovaný na  LV  5157,  v k.ú. Michalovce,  za 
cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), 

 odpredaj  podielu  1/178  z pozemku  registra  C‐KN  p.č.  4070/64,  druh  pozemku 
zastavané  plocha  a nádvoria,  výmera  4853 m2,  ktorý  je  evidovaný  na  LV  9974, 
v k.ú. Michalovce,  za  jednotkovú  cenu  0,0331 €/m2  (pozemok medzigarážových 
priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže,  Ing Mateja Babjaka, rod. Babjaka, bytom 
Ul. vyškovská 8, Michalovce. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie k bodu I.4  uznesenia 

(hlasovanie č. 18) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.4  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
5. odkúpenie  pozemku  registra  E‐KN,  p.č.  2077/1,  druh  pozemku  orná  pôda,  výmera 

1423 m2,  k.ú.  Michalovce,  vedeného  Okresným  úradom  Michalovce  na  LV  7395,  od 
Dagmar  Erdélyiovej, bytom Vinné  č.  12,  vo  výške  spoluvlastníckeho podielu  4/6, Márie 
Kopasovej, bytom Ul. Timravy č. 3610/29, Michalovce, vo výške spoluvlastníckeho podielu 
1/6,  a Ľudmily  Čuchranovej,  bytom  Ul.  sibírska  165/4,  Michalovce,  vo  výške 
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spoluvlastníckeho podielu 1/6, za jednotkovú cenu pozemku 18 €/m2. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie k bodu I.5  uznesenia 

(hlasovanie č. 19) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.5  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
6. odkúpenie pozemku registra E‐KN, p.č. 8860, druh pozemku orná pôda, výmera 228 m2,  

k.ú.  Michalovce,  vedeného  Okresným  úradom  Michalovce  na  LV  10597,  od  Róberta 
Váradyho,  bytom  Ul.  moldavská  176/2,  Michalovce,  za  jednotkovú  cenu  pozemku 
18,80 €/m2. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie k bodu I.6  uznesenia 

(hlasovanie č. 20) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.6  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
7. odkúpenie pozemkov registra E‐KN v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce: 

 p.č. 5835/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1142 m2,  

 p.č. 5840/1, druh pozemku orná pôda, výmera 2335 m2, 

 p.č. 5840/2, druh pozemku orná pôda, výmera 2157 m2,, 
ktoré  sú  evidované  na  Liste  vlastníctva  č.  7062,  vo  vlastníctve  nezistených  vlastníkov: 
Hrehovčíková Mária, r. Hajdučková, (m. Ján (SPF)), v správe SPF. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie k bodu I.7  uznesenia 

(hlasovanie č. 21) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.7  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
8. spôsob prevodu novovytvoreného pozemku, na nároží Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa, C‐

KN, p.č. 3036/117, druh pozemku zastavané plochy, výmera 293 m2, ktorý vznikol určením 
Geometrického  plánu  č. 14328810‐104/2016,  zo  dňa  21.1.2016,  obchodnou  verejnou 
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súťažou za nasledujúcich podmienok: 

 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 

 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   

 prehlásenie  súťažiaceho,  že  stav  predmetu  predaja  pozná, berie  ho  na  vedomie 
a v takomto stave ho kupuje, 

 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 

 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred 
podaním  zmluvy  na  vklad  v katastri  nehnuteľnosti,  maximálne  do  60  dní  od 
právoplatnosti  a účinnosti  uznesenia  mestského  zastupiteľstva,  inak  má  právo 
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi  sieťami,  ktorých  prípadné  preložky  zabezpečí  na  vlastné  náklady,  bez 
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov, 

 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu 
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, 
členom,  štatutárom,  alebo  v obdobnom  vzťahu,  nemajú  podlžnosti  voči  Mestu 
Michalovce vrátane  jeho organizácií,  resp. bol alebo boli  členom,  štatutárom, alebo 
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie 
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS, 

 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu 4204223001/5600 
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu.  Záujemca  uvedie  vlastné  číslo  účtu,  na  ktoré mu  bude  vrátená  finančná 
zábezpeka  v prípade, ak bude  v  súťaži neúspešný. Vrátená  finančná  čiastka bude  v 
hodnote 1000 €, 

 uchádzači  môžu  zasielať  návrhy  kúpnych  zmlúv  i na  jednotlivé  novovzniknuté 
pozemky,  ak  dodržia  podmienku,  že  zostávajúca  časť  o ktorú  nemajú  záujem  bude 
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení, 

 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    
1000 € sa mu nevracia, 

 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet  kúpy  a zámer  využitia  za  predpokladu,  že  súťažný  návrh  je  predložený 
v súlade  s vyhlásenými  podmienkami  súťaže  a v požadovanom  rozsahu.  Do  súťaže 
môže byť  zahrnutý návrh,  len keď  jeho obsah  zodpovedá uverejneným podmienkam 
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

 účastník  súťaže nemá nárok na  náhradu nákladov  spojených  s účasťou  v obchodnej 
verejnej súťaži, 

 vyhlasovateľ  súťaže  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť  predložené  ponuky  alebo  zrušiť 
súťaž. 

 
Hlasovanie k bodu I.8  uznesenia 

(hlasovanie č. 22) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.8  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
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9. spôsob prevodu: 
 spoluvlastníckeho  podielu  stavby  súpisné  číslo  1885,  druh  stavby  budova  obchodu 

a služieb, popis  stavby obchodné priestory,  ktorá  je postavená na pozemkoch C‐KN, 
p.č.  2977  až  2993,  ktorá  je  evidovaná  Okresným  úradom  Michalovce  na  Liste 
vlastníctva  č.  6617,  k.ú. Michalovce,  o  veľkosti  spoluvlastníckeho  podielu  vo  výške 
127/10000 

a časti pozemkov registra C‐KN o veľkosti podielu 435/40000 k   

 p.č. 2977, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 81 m2, 

 p.č. 2978, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 72 m2,  

 p.č. 2979, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 77 m2, 

 p.č. 2980, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 78 m2, 

 p.č. 2981, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 306 m2, 

 p.č. 2982, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 83 m2, 

 p.č. 2983, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 77 m2,  

 p.č. 2984, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 84 m2, 

 p.č. 2985, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 299 m2, 

 p.č. 2986, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 159 m2, 

 p.č. 2987, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 75 m2, 

 p.č. 2988, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 162 m2,  

 p.č. 2989, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 391 m2, 

 p.č. 2990, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 84 m2,  

 p.č. 2991, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 226 m2, 

 p.č. 2992, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 295 m2,  

 p.č. 2993, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 91 m2, 
ktoré  sú  evidované  Okresným  úradom  Michalovce  na  Liste  vlastníctva  č.  7331,  k.ú. 
Michalovce, ako časť spoluvlastníckeho podielu, ktorá prislúcha odpredávaným WC,   
obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 

 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 

 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   

 prehlásenie  súťažiaceho,  že  stav  predmetu  predaja  pozná, berie  ho  na  vedomie 
a v takomto stave ho kupuje, 

 v návrhu  kúpnej  zmluvy  záujemca  ponúkne  osobitne  kúpnu  cenu  za  odpredávaný 
podiel stavby a osobitne za odpredávanú časť pozemkov, 

 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred 
podaním  zmluvy  na  vklad  v katastri  nehnuteľnosti,  maximálne  do  60  dní  od 
právoplatnosti  a účinnosti  uznesenia  mestského  zastupiteľstva,  inak  má  právo 
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu 
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, 
členom,  štatutárom,  alebo  v obdobnom  vzťahu,  nemajú  podlžnosti  voči  Mestu 
Michalovce vrátane  jeho organizácií,  resp. bol alebo boli  členom,  štatutárom, alebo 
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie 
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS, 

 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1 000 € na číslo účtu 4204223001/5600 
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky 
záujemcu.  Záujemca  uvedie  vlastné  číslo  účtu,  na  ktoré mu  bude  vrátená  finančná 
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zábezpeka  v prípade, ak bude  v  súťaži neúspešný. Vrátená  finančná  čiastka bude  v 
hodnote 1 000 €, 

 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    
1 000 € sa mu nevracia, 

 rozhodujúcim  kritériom pre  vyhodnotenie  súťažných návrhov bude  zámer  využitia a 
cena    ponúknutá  za  predmet  kúpy  za  predpokladu,  že  súťažný  návrh  je  predložený 
v súlade  s vyhlásenými  podmienkami  súťaže  a v požadovanom  rozsahu.  Do  súťaže 
môže byť  zahrnutý návrh,  len keď  jeho obsah  zodpovedá uverejneným podmienkam 
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

 účastník  súťaže nemá nárok na  náhradu nákladov  spojených  s účasťou  v obchodnej 
verejnej súťaži, 

 vyhlasovateľ  súťaže  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť  predložené  ponuky  alebo  zrušiť 
súťaž. 

  Vyhlásenie súťaže sa uskutoční až po márnom konaní uskutočnenom v súlade s § 140, 
zákona  č.  40/1964  Zb.,  Občiansky  zákonník,  za  minimálnu  cenu  10 185  €  v zmysle 
všeobecnej hodnoty stavby podľa znaleckého posudku. 

 
Hlasovanie k bodu I.9  uznesenia 

(hlasovanie č. 23) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.9  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
10. zaradenie nehnuteľností  do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj: 

 v k.ú. Michalovce,  obec Michalovce,  okres Michalovce,  pozemky  vedené  Okresným 
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to: 

 pozemky na Ul. F. Kráľa:  
 pozemok C‐KN, p.č. 4233/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 733 m2,   
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 642 m2,   
 pozemok  C‐KN,  p.č. 4252/13,  druh  pozemku  zastavané  plocha  a  nádvoria, 

výmera 73 m2,   
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/14, druh pozemku ostatné plochy, výmera 81 m2,   
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/15, druh pozemku ostatné plochy, výmera 83 m2,   
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/16, druh pozemku ostatné plochy, výmera 44 m2,   
 pozemok C‐KN, p.č. 4252/19, druh pozemku ostatné plochy, výmera 198 m2, 

 pozemok na Nám. osloboditeľov č. 13 
 pozemok C‐KN, p.č. 1098, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

168 m2, do výmery 30 m2,   

 pozemok na Ul. M. okružnej: 
 pozemok C‐KN, p.č. 3732/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 6 710 m2, 

do výmery 1 700 m2,  

 pozemok na Ul. M. Gorkého: 
 pozemok C‐KN, p.č. 1073, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

238  m2,  

 stavba „Pod kupolou“ na Ul. M. Gorkého: 
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 stavba súpisné číslo 2954, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby 
obchodné priestory, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1073 (evidovaná 
kultúrna pamiatka v UKZP č. 4113) 

 v k.ú. Michalovce,  obec Michalovce,  okres Michalovce,  pozemky  vedené  Okresným 
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to: 

 pozemok na Nám. osloboditeľov č. 13 
 pozemok C‐KN, p.č. 1098, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

168 m2, do výmery 30 m2,   
 pozemok  E‐KN,  p.č.  2970/1,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria, 

výmera 208 m2, do výmery 20 m2,   
 pozemok E‐KN, p.č. 2971/1, druh pozemku záhrady, výmera 109 m2, do výmery 

25 m2,   
 pozemok E‐KN, p.č. 2977, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

83 m2, do výmery 10 m2,   
 pozemok C‐KN, p.č. 2978, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

47 m2, do výmery 25 m2,   
 pozemok C‐KN, p.č. 2979, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

142 m2, do výmery 10 m2,   

 pozemky na Ul. A. Sládkoviča 
 pozemok E‐KN p.č. 2668, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

139 m2, 
 pozemok E‐KN p.č. 2669, druh pozemku záhrady, výmera 193 m2, 

 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce: 

 sídl. SNP 
 rozostavaná  stavba  zdravotného  strediska  (skelet)  postavená  na  časti 

pozemkov  registra  E‐KN,  p.č.  5884/1,  p.č.  5885/1  a  5886/1,  v  ploche 
zastavaného pozemku skeletom  cca 550 m2. 

 
Hlasovanie k bodu I.10  uznesenia 

(hlasovanie č. 24) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.10  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
11. spôsob prevodu  rozostavanej  stavby  zdravotného  strediska bez  súpisného  čísla na  sídl. 

SNP obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 

 záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho využívania objektu v súlade s 
územným plánom mesta, 

 návrh kúpnej ceny za objekt  (pozemky pod rozostavanou stavbou nie sú predmetom 
ponuky obchodnej verejnej súťaže, nie sú vlastníctvom mesta), 

 úhrada kúpnej ceny za objekt po podpísaní kúpnej zmluvy, najneskôr však do 60 dní od 
schválenia v mestskom zastupiteľstve, 

 čestné prehlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to na vedomie, 

 predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
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Hlasovanie k bodu I.11  uznesenia 

(hlasovanie č. 25) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.11  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
12. zámenu medzi Mestom Michalovce a  spoločnosťou HM REAL  INVEST  s.r.o., na  základe 

ktorej si vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov takto:  

 HM REAL INVEST, s.r.o., Michalovce, zámenou prevedie na Mesto Michalovce: 
a) v celosti  pozemky: 
 E‐KN p.č. 2758, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 697 m2,  
 E‐KN p.č. 2761, druh pozemku záhrady, výmera 444 m2,  
 E‐KN p.č. 2763, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 668 m2,  
 E‐KN p.č. 2883, druh pozemku záhrady, výmera 606 m2,  
 E‐KN p.č. 2888, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 32 m2,  
 E‐KN p.č. 2890, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 228 m2,  
v k.ú.  Michalovce,  ktoré  sú  evidované  Okresným  úradom  Michalovce  na  liste 
vlastníctva číslo 771,  
 E‐KN p.č. 2775, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 187 m2,  
 E‐KN p.č. 2756, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 128 m2, 
v k.ú.  Michalovce,  ktoré  sú  evidované  Okresným  úradom  Michalovce  na  liste 
vlastníctva číslo 1304. 
 novovytvorený  pozemok  C‐KN  p.č.  1165/25,  druh  pozemku  zastavané  plochy, 

výmera 121 m2, 
 novovytvorený  pozemok  C‐KN  p.č.  1165/26,  druh  pozemku  zastavané  plochy, 

výmera 103 m2, 
 novourčený pozemok E‐KN p.č. 2629, druh pozemku záhrady, výmera 464 m2, 
ktoré  vznikli na  základe určenia Geometrického plánu  č. 36582972‐12/2016,  zo dňa 
26.1.2016,  

b) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4/20 k pozemkom: 
 E‐KN p.č. 2887, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 444 m2,  
v k.ú.  Michalovce,  ktorý  je  evidované  Okresným  úradom  Michalovce  na  liste 
vlastníctva číslo 772, 

c) spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/14 k pozemkom: 
 E‐KN p.č. 2752, druh pozemku ostatné plochy, výmera 375 m2,  
v k.ú.  Michalovce,  ktorý  je  evidované  Okresným  úradom  Michalovce  na  liste 
vlastníctva číslo 3830, 

t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 3847,16 m2. 

 Mesto  Michalovce  zámenou  prevedie  na  HM  REAL  INVEST,  s.r.o.,  Michalovce, 
v celosti pozemky 
 E‐KN p.č. 2668, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 139 m2, 
 E‐KN p.č. 2669, druh pozemku záhrady, výmera 193 m2, 
v k.ú.  Michalovce,  ktoré  sú  evidované  Okresným  úradom  Michalovce  na  liste 
vlastníctva číslo 6438 
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a novovytvorené pozemky 
 C‐KN p.č. 1121/42, druh pozemku zastavané plochy, výmera 1535 m2, 
 C‐KN p.č. 1165/28, druh pozemku zastavané plochy, výmera 35 m2, 
 C‐KN, p.č. 1192/65, druh pozemku zastavané plochy, výmera 717 m2,  
 C‐KN p.č. 1192/66, druh pozemku zastavané plochy, výmera 207 m2, 
 C‐KN p.č. 5378/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 892 m2, 
ktoré  vznikli na  základe určenia Geometrického plánu  č. 36582972‐12/2016,  zo dňa 
26.1.2016, t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 3718 m2,  
ktorá  sa  uskutočni  v zmysle  Zák.  č.  138/1991  Zb.,  §  9a,  ods.  8e,  ako  prípad  hodný 
osobitného  zreteľa  z dôvodu,  že  Mesto  nadobúda  pozemky  prostredníctvom 
nefinančného plnenia majetkovoprávneho vysporiadania zmluvných strán. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
Hlasovanie k bodu I.12 uznesenia 

(hlasovanie č. 26) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.12  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
13. odkúpenie  pozemku  E‐KN  p.č.  4866/1,  druh  pozemku  trvalé  trávne  porasty,  výmera 

193 m2,  k.ú.  Stráňany,  ktorý  je  evidovaný  okresným  úradom Michalovce,  katastrálnym 
odborom,  na  Liste    vlastníctva  č.  6925,  od  Gabriela  Rodinu,  bytom Ul.  T.J. Moussona 
2498/27, za cenu 5 €/m2, ako opravu uznesenia. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
Hlasovanie k bodu I.13  uznesenia 

(hlasovanie č. 27) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.13  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
14. predĺženie termínu splatnosti kúpnej ceny z uznesenia MsZ č. 133 z 10.12.2015 o 60 dní, 

kupujúcemu Ing. Pavlovi Dlugošovi, bytom Ul. minská 3880/3, Michalovce. 
 
Hlasovanie k bodu I.14  uznesenia 

(hlasovanie č. 28) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.14  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  
15. neuplatnenie  predkupného  práva,  v súlade  s  Článkom  V.  ods.  4.,  Kúpnej  zmluvy 

č. 54/2006/SM, na budovu na vykonávanie náboženských aktivít, súp. č. 2, postavenú na 
pozemku C‐KN p.č. 3 a na pozemky C‐KN p.č. 3 a p.č. 8/3 v k.ú. Michalovce. 

 

Hlasovanie k bodu I.15  uznesenia 

(hlasovanie č. 29) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.15  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM 

Ako  predkladateľ  materiálu  sa  ospravedlnil  za  spracovateľa  materiálu  a poprosil 
o doschválenie  uznesenie  č.  I.7  –  doplnenie  textu:  v celosti,  za  jednotkovú  cenu 
maximálne 20,23 €/m2. 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Navrhol, aby sa pôvodné schválenie uznesenia  I.7   sa zrušilo a hlasovalo sa o bode  I.7 ešte 
raz. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
R u š í    
návrh uznesenia  k bodu I.7 tak ako bol prečítaný. 
 
Hlasovanie k zrušenie  uznesenie v bodu I.7 

(hlasovanie č. 30) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.7  tak ako bolo prečítané bolo zrušené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I .   S c h v a ľ u j e  

7. odkúpenie  pozemkov  registra  E‐KN  v  k.ú.  Stráňany,  obec  Michalovce,  okres 
Michalovce: 

p.č. 5835/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1142 m2,  
p.č. 5840/1, druh pozemku orná pôda, výmera 2335 m2, 
p.č. 5840/2, druh pozemku orná pôda, výmera 2157 m2,, 

ktoré  sú  evidované  na  Liste  vlastníctva  č.  7062,  vo  vlastníctve  nezistených  vlastníkov: 
Hrehovčíková Mária, r. Hajdučková, (m. Ján (SPF)), v správe SPF, v celosti, za jednotkovú 
cenu maximálne 20,23 €/m2. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
Hlasovanie k bodu I.7  uznesenia 

(hlasovanie č. 31) 

 37



za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie I.7  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I I .  R u š í  

 uznesenie MsZ  č. 89,  zo  dňa  25.8.2015,  v  bode  12,  s  platnosťou  zrušenia  odo  dňa 
23.2.2016. 

 
Hlasovanie k bodu II.  uznesenia 

(hlasovanie č. 32) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie II.  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
III.       S p l n o m o c ň u j e   

      primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov    
             I/3,4,5,6,7,12. 
  T: marec 2016 
  Z: v texte 
Hlasovanie k bodu III.  uznesenia 

(hlasovanie č. 33) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie III.  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 

BOD č. 15 

Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  
‐  Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
Do  rokovania  mestského  zastupiteľstva  predložil  správu  o priebehu  rokovaní  komisií  na  
prenájom  majetku  zo    7.  12.  2015  a zo  dňa  25.  1.  2016.  Predmetom  rokovaní  bolo 
prerokovanie  žiadostí o prenájom nebytových priestorov a pozemkov,  vyhodnotenie  súťaží 
na  prenájom  nebytových  priestorov  a pozemkov,  vecné  bremená  a analýza  neobsadených 
priestorov. V návrhu uznesenia  je predložených 10 riešení vecných bremien na pozemkoch 
mesta. 
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R o z p r a v a  
 
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Požiadal o vysvetlenie k 1.7 na strane 4. – v akom stave je rekonštrukcia objektu Amfiteáter 
Hrádok – prenajatých priestorov. Zmluva je dlhodobá, nebola naplnená a neplynú z toho pre 
mesto žiadne finančné prostriedky. Všetci si želáme, aby priestory slúžili tým účelom na čo  
boli určené. 
 
Ing. Jozef Doležal 
Dlhodobo bol monitorovaný proces rekonštrukcie, ktorý začal v tomto objekte. Vzhľadom na 
vývoj aktivít v tomto priestore, komisia dňa 7. 12. 2015 prerokovala návrh na vypovedanie 
tejto zmluvy a budú sa hľadať nové riešenia na využitie tohto priestoru. 
   
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Ako poslanca a občana tohto mesta ho táto informácia nepotešila. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vedenie mesta by bolo  rado, keby  to bolo  ináč, žiaľ musí konštatovať  len  to  čo  tu už bolo 
povedané. Mesto malo záujem nájsť partnera, ktorý by dokázal využiť celý amfiteáter.   Žiaľ 
nájomník sa dostal do finančných ťažkostí a nie je schopný svoj zámer naplniť. 
 
Mgr. Ján Várady 
Upriamil  pozornosť  na  bod  1.8  strana  č.  4 materiálu.  Súkromná  škola Malčice  požiadala 
o prenájom  priestorov  –  bývalý  byt  školníka  na  III.  ZŠ    za  účelom  zriadenia  elokovaného 
pracoviska pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Stanovisko školy 
je, že priestory sú neobývané a vyžadujú rekonštrukciu. Po rozhovore s pedagógmi  III. ZŠ  je 
ich stanovisko negatívne, odmietavé. Obávajú sa prílevu žiakov, ktorí nemajú ukončené ani 
základné vzdelanie. Riaditeľka III. ZŠ sa obáva, že neskôr budú požadovať ďalšie priestory ako 
napr. dielenské. Nie  je vhodné, aby tieto priestory boli odsúhlasené na prenájom.  III. ZŠ sa 
obáva odlivu svojich žiakov, kvôli žiakom prílevu nových (neprispôsobivých) žiakov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Reagoval na vystúpenie p. poslanca Váradyho. Je to proces, ktorý beží aj na úrovni KSK, kde 
sa  vytvárajú  elokované  pracoviská.  Je  snaha  detí  z nevýhodného  sociálneho  prostredia 
dostať do vyučovacieho procesu a vytvoriť podmienky pre odborné vzdelanie. Na KSK bolo 
schválených niekoľko  takých pracovísk. Môžu  vzniknúť aj nejaké problémy,  ale  zámer učiť 
tieto detí je chvályhodný. Je tiež pravda, či III. ZŠ je vhodným objektom, ale iné priestory na 
prenájom Mesto nemá. 
 
Mgr. Ján Várady 
Pri schválení sa nebude brať ohľad na stanovisko rady školy? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ide len o prenájom priestorov. Primátor oslovil vedúceho odboru, či má Mesto stanovisko od 
III. ZŠ, a či tá má k tomu výhrady. 
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Ing. Jozef Doležal 
Odbor dostal od školy súhlasné stanovisko. Je to uvedené v dôvodovej správe. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Konštatoval, že SOŠ Malčice má dostať šancu ukázať, či sú schopný  tento zámer zrealizovať. 
Ak vzniknú problémy, tak sa tým komisia, alebo iné orgány budú zaoberať. 
 
Mgr. Martin Nebesník 
Ako  člen  rady  školy na  III. ZŠ, aké má  škola neľahké postavenie  z hľadiská počtu  žiakov na 
škole,  kreditu  a ďalšej  vízie  čo  sa  týka  fungovania  školy.   Uvedený prenájom  zrejme  škole 
nepomôže, skôr bude mať opačný účinok. 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Bude predložený návrh na zmenu uznesenia? 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
Uvedený problém má aj spoločenský dosah. Zatiaľ sú skúsenosti, že aj na iných školách bolo 
školenie  žiakov.  Aj  títo  rómski  občania  sú  potenciál  pracovnej  sily.  Pôjde  o získanie 
stredoškolského vzdelania. Odporučil ošetriť v zmluve riziká, ktoré by mohli hroziť. 
 
Ing. Jozef Doležal 
Z procesného  hľadiska  bola  táto  správa  informatívna  o rozhodnutí  komisie.  Komisia 
rozhodovala  o jednotlivých  prípadoch  hlasovaním  a rozhodnutie  je  konečné.  Na  druhej 
strane  to  nevylučuje,  že  do  ďalšieho  rokovania  komisie môže  byť  táto  problematika  opäť 
predložená. 
 
Mgr. Ján Eštok 
Odporučil,  aby  bod  1.8  bol  schválený  s tým,  aby  prenájom  bol  po  určitom  čase 
prehodnotený. 
 
Mgr. Ján Várady 
Ide tu o systém vzdelávania a podľa neho to malo byť prerokované aj v školskej rade. Stretnú 
sa tam dva typy škôl. Žiaci, ktorí majú nad 15 rokov a sú ťažko vychovávateľní budú morálne 
zle pôsobiť na žiakov ZŠ. Škole hrozí odliv žiakov. K danému prenájmu sa ozývajú aj rodičia 
žiakov. 
 
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Mesto Michalovce má už s podobnými prenájmami skúseností napr. V. ZŠ,  IV. ZŠ, kde sú aj 
súkromné    stredné  školy. V  rámci vzdelávacích aktivít, potencie pracovnej  sily  je potrebné 
hľadať na zvýšenie vzdelávania aj týchto skupín obyvateľstva či to bude na III. ZŠ, alebo inde. 
Túto iniciatívu treba podporiť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tak ako už tu bolo povedané, treba tomu dať priestor a po istom čase (tak ako navrhol Mgr. 
Eštok) to prehodnotiť a zaujať stanovisko. 
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MUDr. Benjamín Bančej 
Stanovisko  III. ZŠ  je – v súčasnosti sú priestory nevyužívané, vyžadujú si rekonštrukciu,  čiže 
investovanie.   Je potrebná aj rekonštrukcia vykurovania. Mesto do toho  investovať nebude. 
Škola nemala námietky k tomu, aby priestory  išli do prenájmu.  SOŠ Malčice si musí vybaviť 
stavebné  povolenie, musí mať  dostatok  finančných  prostriedkov  na  rekonštrukciu.  Ak  je 
záujem o tento priestor treba ho prenajať. Sú skúsenosti pri takýchto prenájmoch napr. na 
IV. ZŠ a V. ZŠ. Je za schválenie predmetného prenájmu. 
 
Mgr. Ján Várady 
Súhlasí so všetkým, ale stanovisko školy nie je jednoznačné, je neutrálne. Byt je malý, nevie 
si tam predstaviť vyučovanie žiakov. Na takúto činnosť treba aj dielenské priestory. Na IV. ZŠ 
je súkromná škola hotelová, ktorá je s maturitou. Je to neporovnateľné. 
  
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

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

 
Hlasovanie k bodu 1.  uznesenia 

(hlasovanie č. 34) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 1.  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mgr. Martin Nebesník 
Požiadal  primátora mesta,  aby  sa  hlasovalo  ešte  raz  z dôvodu  zlyhania  jeho  technického 
zariadenia. Chcel hlasovať za návrh a nie, že sa zdržal. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Konštatoval,  že  návrh  uznesenia  v bode  1.  bol  schválený.  Požiadal  predsedu  návrhovej 
komisií, aby pokračoval v návrhu na uznesenie ďalším bodom. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

2 .  S c h v a ľ u j e  
2.1 zriadenie  vecného  bremena,  za  účelom  uloženia  vodovodnej  a  kanalizačnej 

prípojky  na  pozemku  vo  vlastníctve  Mesta  Michalovce,  vedenom  v katastri 
nehnuteľností  ako  pozemok  registra  C‐KN  p.č. 4774/37,  v k.ú.  Michalovce  (v 
celkovom rozsahu 42 m2 v súlade s Geometrickým plánom č. 36582972‐182/2015, 
zo dňa 29.10.2015), v zmysle   VZN  č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o zriadení 

 41



vecného  bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí,  v rámci  stavby 
„Prístavba  2.  etapy  výrobno  –  skladovacej  haly  ConvaTec“,  zriaďovaných  pre 
potreby  stavby, navrhovanej na pozemku C‐KN p.č. 4774/104,  k.ú. Michalovce – 
priemyselný  park,  s  CPA  18  Con  s.r.o.,  Cintorínska  3/a,  Bratislava,  investorom 
a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené 
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia 
byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, 
podvrtávkou),  resp. v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto stavby na vlastné 
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom  i priečnom 
profile  (vecné  bremeno  bude  právom  súčasného,  ako  aj  akéhokoľvek  iného 
budúceho vlastníka kanalizačnej a vodovodnej prípojky, alebo ich častí). 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.1.  uznesenia 

(hlasovanie č. 35) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.1.  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.2 zriadenie  vecného bremena,  za účelom uloženia  kanalizácie  s príslušenstvom, na 
pozemkoch  vo  vlastníctve Mesta Michalovce,  vedených  v katastri  nehnuteľností 
ako  pozemky  registra  C‐KN  p.č. 5381/1  a  E‐KN  p.č.  9437/1,  v k.ú. Michalovce  (v 
celkovej  dĺžke  cca  387  m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom), 
s ochranným  pásmom  1 meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia,  v  zmysle    VZN  č. 
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie 
podzemných  inžinierskych  sietí,  v rámci  stavby  „Michalovce  Ul.  farská  – 
rekonštrukcia  kanalizácie“,  zriaďovaných  pre  potreby  občianskej  vybavenosti  v 
lokalite  Ul.  farskej  a  Kostolného  námestia,  s  Východoslovenskou  vodárenskou 
spoločnosťou,  Ul.  Komenského  č.  50,  Košice,  investorom  a budúcim  vlastníkom 
s tým,  že všetky dotknuté plochy na ktorých  sú umiestnené  stavby vo vlastníctve 
Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.)  musia  byť  zo  strany 
žiadateľa  technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom, 
podvrtávkou),  resp. v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto stavby na vlastné 
náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou  dotknutých  mestských  komunikácií  a 
chodníkov  v  celej  dĺžke,  šírke  a  priečnom  profile  (vecné  bremeno  bude  právom 
súčasného,  ako  aj  akéhokoľvek  iného  budúceho  vlastníka  kanalizácie,  alebo  jej 
častí). 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.2.  uznesenia 

(hlasovanie č. 36) 
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za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.2.  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.3 zmenu  uznesenia  MsZ  č.  114  zo  dňa  27.10.2015  pre  uloženie  vodovodu  na 
pozemkoch Mesta,  vedených na Okresnom úrade  v Michalovciach,  katastrálnom 
odbore, ako pozemky  

 v k.ú.  Stráňany:  pozemky  C‐KN  p.č.  1555/4,  E‐KN  p.č.  5029,  p.č.  5030,  p.č. 
5031, p.č. 5032, p.č. 5036, p.č. 5033, p.č. 4715/1, p.č. 4686/4, 

 v k.ú. Michalovce: pozemky C‐ KN p.č. 4730/5, p.č. 4714/9, p.č. 4714/1, p.č. 
4659/1, p.č. 5399, 4714/10, E‐KN p.č. 9447/1, p.č. 9593, p.č. 31/33, p.č. 8872, 
p.č. 8871, p.č. 8870, p.č. 8869, p. č. 8866, p.č. 8868, p.č. 8867, p.č. 8866, p.č. 
8881, p.č. 8880, p.č. 8879, p.č. 8878, p.č. 8877, p.č. 8876, p.č. 8874, p.č. 8873,  

 v k.ú. Močarany: pozemky E‐KN p.č. 48/104 
(v  celkovej  dĺžke  cca  2000  m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom), 
s ochranným  pásmom  1 meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia,  v  zmysle    VZN  č. 
101/2007,  t.j.  uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného 
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie 
podzemných  inžinierskych  sietí,  v rámci  stavby  „ÚV  Lastomír  – VDJ Biela Hora  – 
výtlačné  potrubie“,  realizovanej  za  účelom  obnovy  verejných  rozvodov  vody, 
s Východoslovenskou  vodárenskou  spoločnosťou,  a.s.,  Ul.  Komenského  č.  50, 
Košice,  investorom  a budúcim  vlastníkom  s tým,  že  všetky  dotknuté  plochy  na 
ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve  Mesta  (cestné  teleso,  chodník, 
spevnené  plochy  a pod.) musia  byť  zo  strany  žiadateľa  technologicky  prekonané 
bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom,  podvrtávkou),  resp.  v prípade  rozkopávky, 
investor  uvedie  tieto  stavby  na  vlastné  náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou 
vrchnej  vrstvy  v jej  pozdĺžnom  i priečnom  profile  (vecné  bremeno  bude  právom 
súčasného,  ako  aj  akéhokoľvek  iného  budúceho  vlastníka  kanalizácie,  alebo  jej 
častí). 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.3.  uznesenia 

(hlasovanie č. 37) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.3.  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.4 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla na pozemkoch vo 
vlastníctve  Mesta  Michalovce,  vedených  na  Okresnom  úrade  v  Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 5277/3, p.č. 1248/7 a p.č. 1248/58 v 
k.ú.  Michalovce,  (dĺžka  bude  spresnená  geometrickým  plánom),  s ochranným 
pásmom  1 meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia,  v  zmysle    VZN  č.  101/2007,  s 
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uzatvorením  zmluvy o budúcej  zmluve na  zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie  podzemných 
inžinierskych  sietí,  v rámci  stavby  „INS  FTTH MI Michalovce  P.O.  Hviezdoslava“, 
zriaďovaných za účelom pripojenia lokality IBV Michalovce – Ul. P.O. Hviezdoslava 
k optickej  sieti,  so  Slovak  Telekom,  a.s.,  Bajkalská  28,  Bratislava,  investorom 
a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené 
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia 
byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, 
podvrtávkou),  resp. v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto stavby na vlastné 
náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou  dotknutých  mestských  komunikácií  a 
chodníkov  v  celej  dĺžke,  šírke  a  priečnom  profile  (vecné  bremeno  bude  právom 
súčasného,  ako  aj  akéhokoľvek  iného  budúceho  vlastníka  optického  kábla  alebo 
jeho častí). 

Vecné bremeno sa bude považovať za bremeno pre verejno prospešnú stavbu 
v rozsahu  v zmysle  zmluvy  o spolupráci  s OIG  MsÚ  Michalovce,  ak  dôjde  k jej 
podpísaniu. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.4  uznesenia 

(hlasovanie č. 38) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.4   tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.5 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla na pozemkoch vo 
vlastníctve  Mesta  Michalovce,  vedených  na  Okresnom  úrade  v  Michalovciach, 
katastrálnom  odbore,  ako  pozemky  C‐KN  p.č.  1976/2,  p.č.  5308,  p.č.  5306,  p.č. 
5307, p.č. 5305, p.č. 1837/172, p.č. 5302, p.č. 5301, p.č. 5300/1, p.č. 5300/2, p.č. 
5297;  5298,  p.č.  5293,  5293,  p.č.  5292/1,  p.č.  5294/2,  p.č.  5322,  p.č.  5323,  p.č. 
2816/2, p.č. 5320, p.č. 5318, p.č. 5317, p.č. 5316, p.č. 5315 a p.č. 2228/8  v  k.ú. 
Michalovce, (dĺžka bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 
1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle   VZN  č. 101/2007, s uzatvorením 
zmluvy o budúcej  zmluve na  zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením 
zmluvy  o zriadení  vecného bremena pre  uloženie podzemných  inžinierskych  sietí, 
v rámci stavby „INS FTTH MI Michalovce Pod Hrádkom“, zriaďovaných za účelom 
pripojenia  IBV  v lokalite  Michalovce  –  Pod  Hrádkom  k optickej  sieti,  so  Slovak 
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že 
všetky  dotknuté  plochy  na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta 
(cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.) musia  byť  zo  strany  žiadateľa 
technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom,  podvrtávkou),  resp. 
v prípade  rozkopávky,  investor  uvedie  tieto  stavby  na  vlastné  náklady  do 
pôvodného stavu s obnovou dotknutých mestských komunikácií a chodníkov v celej 
dĺžke,  šírke  a  priečnom  profile  (vecné  bremeno  bude  právom  súčasného,  ako  aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optického kábla alebo jeho častí). . 
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Vecné bremeno sa bude považovať za bremeno pre verejno prospešnú stavbu 
v rozsahu  v zmysle  zmluvy  o spolupráci  s OIG  MsÚ  Michalovce,  ak  dôjde  k jej 
podpísaniu. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.5  uznesenia 

(hlasovanie č. 39) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.5   tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.6 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla na pozemkoch vo 
vlastníctve  Mesta  Michalovce,  vedených  na  Okresnom  úrade  v  Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 1000/2, p.č. 1002/2 a p.č. 1010/2 v 
k.ú.  Topoľany,  (dĺžka  bude  spresnená  geometrickým  plánom),  s ochranným 
pásmom  1 meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia,  v  zmysle    VZN  č.  101/2007,  s 
uzatvorením  zmluvy o budúcej  zmluve na  zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie  podzemných 
inžinierskych  sietí,  v rámci  stavby  „INS FTTH MI Michalovce Polygon3 Topoľany“, 
zriaďovaných  za  účelom  pripojenia  mestskej  časti  Topoľany  k optickej  sieti,  so 
Slovak  Telekom,  a.s., Bajkalská  28, Bratislava,  investorom  a budúcim  vlastníkom 
s tým,  že všetky dotknuté plochy na ktorých  sú umiestnené  stavby vo vlastníctve 
Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.)  musia  byť  zo  strany 
žiadateľa  technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom, 
podvrtávkou),  resp. v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto stavby na vlastné 
náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou  dotknutých  mestských  komunikácií  a 
chodníkov  v  celej  dĺžke,  šírke  a  priečnom  profile  (vecné  bremeno  bude  právom 
súčasného,  ako  aj  akéhokoľvek  iného  budúceho  vlastníka  optického  kábla  alebo 
jeho častí). 

Vecné bremeno sa bude považovať za bremeno pre verejno prospešnú stavbu 
v rozsahu  v zmysle  zmluvy  o spolupráci  s OIG  MsÚ  Michalovce,  ak  dôjde  k jej 
podpísaniu. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.6  uznesenia 

(hlasovanie č. 40) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.6   tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.7 zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia optického kábla na pozemkoch vo 
vlastníctve  Mesta  Michalovce,  vedených  na  Okresnom  úrade  v  Michalovciach, 
katastrálnom  odbore,  ako  pozemky  E‐KN  p.č.  6400/1  a  C‐KN  p.č.  1837/64,  p.č. 
1837/173, p.č. 1837/172, p.č. 1837/4, p.č. 5308, p.č. 1837/175, p.č. 1838/1 a p.č. 
1838/298  v  k.ú.  Michalovce,  (dĺžka  bude  spresnená  geometrickým  plánom), 
s ochranným  pásmom  1 meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia,  v  zmysle    VZN  č. 
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie 
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „INS FTTH MI Michalovce Polygon4 
Tehelné  pole“,  zriaďovaných  za  účelom  pripojenia  mestskej  časti  Tehelné  pole 
k optickej  sieti,  so  Slovak  Telekom,  a.s.,  Bajkalská  28,  Bratislava,  investorom 
a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené 
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia 
byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, 
podvrtávkou),  resp. v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto stavby na vlastné 
náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou  dotknutých  mestských  komunikácií  a 
chodníkov  v  celej  dĺžke,  šírke  a  priečnom  profile  (vecné  bremeno  bude  právom 
súčasného,  ako  aj  akéhokoľvek  iného  budúceho  vlastníka  optického  kábla  alebo 
jeho častí). 

Vecné bremeno sa bude považovať za bremeno pre verejno prospešnú stavbu 
v rozsahu  v zmysle  zmluvy  o spolupráci  s OIG  MsÚ  Michalovce,  ak  dôjde  k jej 
podpísaniu. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.7  uznesenia 

(hlasovanie č. 41) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.7  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.8 zmenu uznesenia MsZ č. 267, zo dňa 23.4.2013 pre zriadenie vecného bremena, za 
účelom  uloženia  vodovodnej,  kanalizačnej,  plynovej,  VN  a  telekomunikačnej 
prípojky  na  pozemkoch  vo  vlastníctve  Mesta  Michalovce,  vedených  v katastri 
nehnuteľností  ako  pozemky  registra  E‐KN  p.č.  2903/1,  p.č.  2918,  p.č.  2920,  p.č. 
2865, p.č. 2903/2, p.č. 2924, p.č. 2909, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 69 
m,  ktorá bude  spresnená geometrickým plánom),  s ochranným pásmom 1 meter 
na obe strany od osi vedenia, v zmysle   VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o 
budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy 
o zriadení  vecného bremena pre uloženie podzemných  inžinierskych  sietí,  v rámci 
stavby  „Obchodné  centrum  ÁTRIUM“,  zriaďovaných  za  účelom    zabezpečenia 
dodávok médií a služieb pre potreby tejto stavby, s APV Investment s.r.o., Dlhá 88, 
Žilina,  investorom  a budúcim  vlastníkom  s tým,  že  všetky  dotknuté  plochy  na 
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ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve  Mesta  (cestné  teleso,  chodník, 
spevnené  plochy  a pod.) musia  byť  zo  strany  žiadateľa  technologicky  prekonané 
bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom,  podvrtávkou),  resp.  v prípade  rozkopávky, 
investor  uvedie  tieto  stavby  na  vlastné  náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou 
dotknutých mestských  komunikácií  a  chodníkov  v  celej  dĺžke,  šírke  a  priečnom 
profile  (vecné  bremeno  bude  právom  súčasného,  ako  aj  akéhokoľvek  iného 
budúceho vlastníka optického kábla alebo jeho častí), 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.8  uznesenia 

(hlasovanie č. 42) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.8  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.9 zriadenie  vecného  bremena,  za  účelom  uloženia  elektrického  NN  vedenia 
s príslušenstvom  na  pozemkoch  vo  vlastníctve  Mesta  Michalovce,  vedených 
v katastri  nehnuteľností  ako  pozemky  C‐KN  p.č. 5278/1  –  E‐KN  9381/1,  a  p.č. 
4955/1  v  k.ú.  Michalovce,  (v  celkovej  dĺžke  cca  310  m,  ktorá  bude  spresnená 
geometrickým  plánom),  s ochranným  pásmom  1  meter  na  obe  strany  od  osi 
vedenia,  v  zmysle   VZN  č. 101/2007,  s uzatvorením  zmluvy o budúcej  zmluve na 
zriadenie  vecného  bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného 
bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí,  zriaďovaných  za  účelom  
zabezpečenia dodávok elektrickej energie pre potreby  jestvujúcich  stavieb na Ul. 
močarianskej  (autoservis)  a Ul.  priemyselnej  (bývalý Otex),  s Východoslovenskou 
distribučnou  spoločnosťou,  a.s.,  Ul.  mlynská  31,  Košice,  investorom  a budúcim 
vlastníkom  s tým,  že všetky dotknuté plochy na ktorých  sú umiestnené  stavby vo 
vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené plochy  a pod.) musia  byť  zo 
strany  žiadateľa  technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom, 
podvrtávkou),  resp. v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto stavby na vlastné 
náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou  dotknutých  mestských  komunikácií  a 
chodníkov  v  celej  dĺžke,  šírke  a  priečnom  profile  (vecné  bremeno  bude  právom 
súčasného,  ako  aj  akéhokoľvek  iného  budúceho  vlastníka  optického  kábla  alebo 
jeho častí. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.9  uznesenia 

(hlasovanie č. 43) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.9  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 

2.10 zmenu  uznesenia MsZ  č.  69,  zo  dňa  16.6.2015  pre  uloženie  inžinierskych  sietí  – 
prípojok  plynu,  kanalizácie,  vody  a preložky  jestvujúceho  NN  vedenia  na 
pozemkoch Mesta,  vedených na Okresnom úrade  v Michalovciach,  katastrálnom 
odbore,  ako  pozemky  C‐KN  p.č.  2870/1,  5281/8  a 3845/1,  v k.ú. Michalovce  (v 
celkovej  dĺžke  cca  48  m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom), 
s ochranným  pásmom  1 meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia,  v  zmysle    VZN  č. 
101/2007,  t.j.  uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného 
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena  pre uloženie 
podzemných  inžinierskych  sietí  v rámci  plánovanej  stavby  „„Polyfunkčný  objekt 
„JCH““, ktorá má byť umiestnená na pozemku C‐KN, p.č. 3845/10, k.ú. Michalovce, 
s Jasminepharm  s.r.o.,  Štefánikova  853,  Michalovce,  investorom  a budúcim 
vlastníkom  s tým,  že všetky dotknuté plochy na ktorých  sú umiestnené  stavby vo 
vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené plochy  a pod.) musia  byť  zo 
strany  žiadateľa  technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom, 
podvrtávkou),  resp. v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto stavby na vlastné 
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom  i priečnom 
profile a ďalších podmienok v zmysle Dohody o postúpení povinností a záväzkov zo 
záruky za dielo vyplývajúcich zo Zmluvy  o dielo č. 82/Z/10.   

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie k bodu 2.10  uznesenia 

(hlasovanie č. 44) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 2.10  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

3 .  S p l n o m o c ň u j e  
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení   
v bode 2 Návrhu na uznesenie. 

 
Hlasovanie k bodu 2.10  uznesenia 

(hlasovanie č. 45) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  v bode 3.  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 16 

Návrh na udelenie titulu Čin roka 2015 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
‐  Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Konštatoval,  že  v zmysle  Štatútu mesta Michalovce MsZ  raz  ročne  udeľuje  titul  Čin  roka 
jedincovi  alebo  kolektívu,  ktorý  v predchádzajúcom  roku  dosiahol  mimoriadny  výsledok 
v oblasti športu, kultúry, architektúry, humanizmu, školstva, pedagogiky a zdravotníctva. Na 
základe návrhov a ich prerokovaní v komisiách  je predložený nasledujúci návrh: 
V oblasti humanizmu: MUDr. Martina Muchová 
V oblasti kultúry: Mgr. Katarína Čornejová, Nika Karch 
V oblasti pedagogiky: Mgr. Mária Adamčíková, Mgr. Martin Melník, Bc. Alena Niklasová 
V oblasti školstva: Mgr. Hengrich Marcinčák, Phdr. Anna Kaputová 
V oblasti športu: Ella Franková, Marco Lazar, Mgr. Gerhard Puchír. 
Kolektívy: 
v oblasti architektúry: HEON, s.r.o., RAHAR, s.r.o. a DENNON s.r.o. 
V oblasti  kultúry: Detský  spevácky  zbor  PRO MUSICA,  Tanečná  skupiny  Estrella  a Estrellka 
a Spevácko‐dychový súbor Flauto Cantabile 
V oblasti školstva: Kolektív 4.B triedy ZŠ T.J. Moussona, ZŠ TJ Moussona, ZŠ Ul.okružná 
V oblasti športu: Florbalový klub ‐ Eastern Wings, IUVENTA Michalovce – ženy, MFK Zemplín 
Michalovce – muži. 
 
 
R o z p r a v a :  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
u d e ľ u j e 
 
titul Čin roka 2015 
 
jednotlivci   
oblasť humanizmu:   MUDr. Martina MUCHOVÁ  
oblasť kultúry:  Mgr. Katarína ČORNEJOVÁ 
      Nika KARCH 
oblasť pedagogiky:  Mgr. Mária ADAMČÍKOVÁ 
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      Mgr. Martin MELNÍK 
      Bc. Alena NIKLASOVÁ 
oblasť školstva:  Mgr. Henrich MARCINČÁK 
      PhDr. Anna KAPUTOVÁ 
oblasť športu:   Ella FRANKOVÁ 
      Marco  LAZAR 
      Mgr. Gerhard PUCHÍR 
       
kolektívy 
oblasť architektúry:  HEON, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1/940, Michalovce 
      RAHAR,.s.r.o. Michalovce, Ing. Radoslav Harbuľák 
      DENNON, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, Michalovce 
 
oblasť kultúry:  Detský spevácky zbor PRO MUSICA  
      Tanečná skupina Estrella a Estrellka pri ZUŠ Michalovce   
      Spevácko ‐ dychový súbor Flauto Cantabile 
 
oblasť školstva:  Kolektív 4.B triedy na ZŠ T.J.Moussona  

Základná škola  T.J.Moussona, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce 
      Základná škola, Ul. okružná 17, Michalovce 
 
oblasť športu:   Florbalový klub (FBK) Michalovce  ‐ Eastern Wings 
      IUVENTA Michalovce ‐ ženy 
      MFK Zemplín Michalovce ‐ muži 
 
Hlasovanie   

(hlasovanie č. 46) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
Primátor mesta pripomenul prítomných, že slávnostné odovzdávanie cien bude 18.3.2016. 
 
 
BOD č. 17 

Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  
‐  Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V úvode  konštatoval,  že  tak  ako  každý  rok  aj  teraz  sa  organizuje  zvolanie  zhromaždení 
obyvateľov mesta, na ktorom bude vedenie mesta  informovať obyvateľov mesta s plnením 
Programu rozvoja na roky 2015‐2018. Návrh termínov na uskutočnenie ZOM  je na obdobie 
od 7.3. 2016 – 16. 3. 2016. 
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R o z p r a v a :  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a)  s c h v a ľ u j e 

 
1. Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta v mesiaci  marci 2016 
2. Harmonogram zhromaždení obyvateľov mesta 
  
b)  u k l a d á 
 
vedúcej organizačného odboru  zabezpečiť zhromaždenia obyvateľov mesta. 
 
                Z: Mgr. Natália Slaninková 
                T: podľa harmonogramu 
 
 
 
Hlasovanie   

(hlasovanie č. 47) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 18 

Návrh na vydanie publikácie Michalovce a ich podoby na fotografiách a 
pohľadniciach 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  
‐  Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V súvislosti s predloženým bodom primátor mesta konštatoval, že v meste je zaužívaná prax, 
že popri  iných aktivitách  sa vydávajú publikácie prispievajú k poznaniu histórie  i súčasnosti 
mesta.  Zároveň  sú  aj  propagačným  materiálom  mesta.  Doposiaľ  najreprezentatívnejšou 
publikáciou mesta sú Dejiny Michaloviec. Už pri tvorbe tejto publikácie, bolo konštatované, 
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že fotografického materiálu je dostatok na vytvorenie samostatnej publikácie. Po konzultácii 
s odborným pracovníkmi je predložený návrh na vydanie publikácie Michalovce a ich podoby 
na  fotografiách a pohľadniciach. Návrh obsahuje predbežnú štruktúru publikácie, technickú 
špecifikáciu, finančný rozpočet a časovým harmonogram napísania publikácie – rok 2018. 
Finančný rozpočet je navrhnutý vo výške 50 tis. EUR. Nie všetko bude hradiť mesto, hľadajú 
sa sponzori na financovanie uvedeného diela. 
 
R o z p r a v a :  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 

1. S c h v a ľ u j e 
        Návrh na vydanie publikácie MICHALOVCE A ICH PODOBY NA FOTOGRAFIÁCH A   
        POHĽADNICIACH. 

 

2. U k l a d á 
vedúcej organizačného odboru  začať  s prácami na príprave a vydaní publikácie   podľa 
schváleného harmonogramu. 
                       
            Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. OrgO 
            T: v texte 

 
Hlasovanie   

(hlasovanie č. 48) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 19 

NÁVRH  NA  DELEGOVANIE  ZÁSTUPCOV  ZRIAĎOVATEĽA  DO ŠKOLSKÝCH  RÁD 
ZÁKLADNÝCH, MATERSKÝCH ŠKÔL A ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  
PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE  V  ZMYSLE  ZÁKONA  NR  SR  Č.  596/2003  O ŠTÁTNEJ  SPRÁVE 
V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.  
‐  Návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu. 
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Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu 
Predložený  návrh  je  spracovaný  v zmysle  zákona  č.  596/2003,  ktorý  stanovuje  funkčné 
obdobie rád škôl a zloženie rád škôl. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa sú v počte štyri. Zo 
strany  zriaďovateľa  sú  to  traja  poslanci  mestského  zastupiteľstva  a jeden  zamestnanec. 
Delegovanie  poslancov  do  rád    škôl  bolo  schválené  uznesením  č.  1/2014  pre  volebné 
obdobie  2014‐2018.  Funkčné  obdobie  rád  je  2016‐2020.  Vzhľadom  na  vyššie  uvedené 
skutočnosti je predložený návrh na schválenie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ide o opätovné delegovanie v súlade so zákonom. 
 
R o z p r a v a :  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
  
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Ľubomír Rohoň  v tomto 
znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
1. S c h v a ľ u j e  
delegovanie  zástupcov  zriaďovateľa  do školských  rád  základných, materských  škôl  a 
základnej umeleckej  školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce  v  zmysle  zákona 
NR SR  č. 596/2003 o štátnej  správe  v školstve a  školskej  samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na nové funkčné obdobie 2016 – 2020 : 
 
  Základná škola (I.)  Moussona 4  Ing. Vladimír Braník  

RNDr.Lýdia Sidivárová  
Ing. Jozef Bobík  
Mgr. Juliana Pregová 

 

  Základná škola (II.)  Švermu 6  MUDr. Benjamín Bančej  
PhDr. Marta Horňáková   
MUDr. Ján Mihalečko  
Ing. Katarína Poláková  

 

  Základná škola (III.)  Moskovská 1  Mgr. Martin Nebesník 
MUDr. Dušan Goda  
Mgr. Ján Várady   
MUDr. Benjamín Bančej  

 

  Základná škola (IV.)  Komenského 1  MUDr. Benjamín Bančej 
MUDr. Jozef Valiska  
MUDr. Ľubomír Rohoň 
Mgr. Lívia Kalaninová   
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  Základná škola (V.)  Školská 2  PhDr. Marta Horňáková   
Ing. Jaroslav Kapitán  
Doc.Ing. Michal Stričík, 
PhD.  
JUDr. Gabriel Dorič  

 

  Základná škola (VI.)  Okružná 17  Ing. Mgr. Mirko Gejguš  
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.  
Mgr. Ján Eštok 
MUDr. Benjamín Bančej  

 

  Základná škola (VII.)  Krymská 5  MUDr. Pavol Kuchta  
MVDr. Vladimír Kostovčík  
MUDr. Tibor Prunyi  
Anna Hrehovčíková  

 

.  Základná škola (VIII.)  Kpt. Nálepku 16  Ing. Jozef Sokologorský 
Mgr. Martin Nebesník  
PhDr. Jana Cibereová  
Ján Bumbera  

 

.  Základná umelecká 
škola 

Štefánikova 20  Ing. Ján Ďurovčík, CSc.  
MUDr. Ľubomír Rohoň  
MUDr. František Farkaš  
Ing. Zdenko Vasiľ 

 

  Materská škola (II.)  Fraňa Kráľa 78  PhDr. Jana Cibereová  
Mgr. Martin Nebesník  
MUDr. Jozef Valiska  
Ing. Katarína Poláková  

 

  Materská škola (IV.)  Školská 5  Doc.Ing. Michal Stričík, 
PhD.  
Mgr. Ján Várady   
MUDr. Ján Mihalečko  
JUDr. Gabriel Dorič  

 
 

  Materská škola (IX.)  Komenského 2  MUDr. Štefan Lipčak 
Ing. Vladimír Braník  
Mgr. Martin Nebesník  
Mgr. Lívia Kalaninová  

 

  Materská škola (XI.)  Masarykova 30  Ing. Vladimír Braník  
Ing. Jozef Sokologorský  
RNDr. Lýdia Sidivárová  
PhDr. Beáta Paľovčíková   

 
 

  Materská škola(XIII.)  Okružná 19  Ing. Mgr. Mirko Gejguš  
MUDr. Ján Paľovčík  
Ing. Ján Ďurovčík, CSc. 
Mgr. Juliana Pregová  

 

  Materská škola(XVIII.)  Leningradská 1  MUDr. Pavol Kuchta  
MUDr. Dušan Goda  
Mgr. Ján Várady  
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Anna Hrehovčíková  
 
 
 

  Materská škola (XXI.)  Vajanského 5  MUDr. Jozef Makohus  
Mgr. Ján Eštok  
MVDr. Vladimír Kostovčík 
Ing. Iveta Čelovská 

 
 

  Materská škola (XXII.)  Švermu 8  Ing. Jozef  Bobík  
Ing. Vladimír Braník  
MUDr. František Farkaš 
Alžbeta Varoščáková  
 

 

 
 
2. U k l a d á  
vedúcej  odboru  školstva  a športu  písomne  informovať  riaditeľov  škôl  a školských  zariadení 
o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do školských rád na funkčné obdobie 2016 – 2020. 

 
Z: v texte 
T: ihneď 

 
Hlasovanie   

(hlasovanie č. 49) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

Primátor konštatoval, že uznesenie  tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 20 

Interpelácie 

 
Ing. Jaroslav Kapitan 
Obyvatelia  Sídl.  SNP  sa  na  mňa  obrátili  s požiadavkou,  že  voda  vo  verejnom  vodovode 
obsahuje pomerne veľké množstvo prímesí, čo sa prejavuje nadmerným zanášaním potrubia, 
vodovodných batérií, pračiek, umývačiek riadu ako aj  iných spotrebičov využívajúcich vodu. 
Tieto sú znehodnocované vodným kameňom. 
Pýtam  sa,  ako  je možné  riešiť  tento problém, pretože nie  všetky  časti mesta majú  takúto 
vodu. 
Nasledujúcu interpeláciu obdŕžal od obyvateľky mesta Mgr. Podstavskej. 
Týmto Vás žiadam o prejednanie vývozu komunálneho odpadu v MsZ v individuálnej bytovej 
výstavbe. Odpad navrhujem vyvážať 1‐4x mesačne, pričom budú kontajnery označené podľa 
potrieb  občana  vzhľadom  na  kompostovanie,  triedený  odpad  a individuálne  množstvo 
komunálneho odpadu pri vývoze. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Prvá  interpelácia  sa  preverí  u dodávateľa  vody  t.j.  VVaK    Michalovce  o kvalite  vody 
a technických možnostiach. Druhú interpeláciu vyhodnotia TaZS mesta Michalovce. 
 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Na  základe  intervencií  obyvateľov  volebného  obvodu  č.  4  predkladám  nasledujúce 
interpelácie: 

1. Obyvatelia  obytného  bloku  A7  na  Ul.  M.  Rázusa  ma  oslovili  v súvislosti 
s nevyhovujúcim  stavom  parkovacej  plochy  nachádzajúcej  sa  pred  spomínaným 
obytným blokom. Parkovacia plocha má veľké množstvo výtlkov a dier, ktoré sa ďalej 
prehlbujú,  čím  dochádza  k znižovaniu  počtu  parkovacích  miest  pred  blokom.  Je 
možné tieto výtlky a diery opraviť? 

 
2. Za  penziónom  Hviezda  na  Ul.  J.  Švermu  v priestore  parkoviska  sú  umiestnené 

kontajnery na komunálny odpad. Tieto kontajnery využívajú aj obyvatelia obytného 
domu na Ul. J. Švermu č. 9. Najbližší prístup k uvedeným kontajnerom je cca 20 m cez 
trávnatú  plochu,  hneď  oproti  vchodu  obytného  domu.  Na  spomínanej  trávnatej 
ploche vznikol náhodný chodník, ktorý je za nepriaznivého počasia rozbahnený, alebo 
zamrznutý  a môže  sa  stať  zdrojom  úrazov.  Je možné,  aby  Technické  a záhradnícke 
služby mesta Michalovce  prehodnotili  tento  stav  a vytvorili  dočasný  chodník  napr. 
pomocou panelov, dlažobných kociek a pod., prípadne zvážili možnosť presunu časti 
kontajnerov bližšie k obytnému bloku? 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Sídlisko západ   sa bude rekonštruovať. Do   doby rekonštrukcie sa budú vykonávať  len malé 
opravy. Druhú interpeláciu vyhodnotia TaZS mesta Michalovce 
 
doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – faktická poznámka 
Tak ako p. poslanec Kapitan, aj obdŕžal tesne pred zasadnutím MsZ interpeláciu od občianky 
mesta. Dostali ju asi všetci poslanci za volebný obvod Stráňany. V podnete ide asi o zníženie 
poplatku za vývoz TKO,  hoci to v návrhu nie je uvedené a o farebné označenie kontajnerov. 
Poplatok  je  jednotný  v celom meste,  farebným  označením  kontajnerov  TaZS  asi  nepôjdu 
a obyvatelia môžu  kontajnery  vykladať podľa potreby. On  sám  sa  s predloženým návrhom 
nestotožňuje a preto to nepredkladá ako interpeláciu. 
 
 
Ing. Jozef Bobík 

1. Do prevádzok Zlatého Bažanta v smere od parkoviska sa prichádza cez schod, ktorý je 

po  celej  šírke  značne poškodený. Tento  stav  je nielen neesteticky,  ale môže byť aj 

zdrojom úrazu. Preto navrhujem urýchlenú opravu. 

 

2. Vo  volebnom obvode  č.4  v križovatkách Masarykovej ulice a Ul.  s. Cyrila a Metoda, 

Kmeťova,  Moyzesova,  Dobrianského,  gen.  Petrova  dochádza  v ostatnom  čase 

k parkovaniu osobných motorových vozidiel vo výhľadovom trojuholníku uvedených 

križovatiek.  Tento  stav  spôsobuje  neprehľadnosť  križovatiek  a  kolízne  dopravné 

situácie. Preto žiadam o zvýšený dohľad mestskej polície. 
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3. Na Ul. T. Vansovej sa po daždi vytvárajú kaluže. Keďže ulica má pomerne malú šírku, 

prejazdom motorových  vozidiel  dochádza  k poškodzovaniu  chodcov  a  plotov  resp. 

omietok na rodinných domoch. Preto žiadam o odborný zásah Technických služieb. 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Celé parkovisko je zahrnuté do plánu rekonštrukcie Sídliska Juh. 
 
PhDr. Marta Horňaková 

1. Vykonať rekonštrukciu cesty nachádzajúcej sa na Ul. lipovej v časti od Ul. partizánskej 
po Ul.  lieskovú a to novým celoplošným asfaltovým kobercom. Ako dôvod uvádzajú, 
že cesta  je už minimálne 30 rokov opakovane  len vyspravovaná a je na nej už  jedna 
záplata na druhej. V mesta Michalovce je to cesta s najhorším povrchom. 

 
 

2. Pokryť asfaltovým kobercom povrch spojovacieho chodníka, ktorý vedie od konca Ul. 
lipovej po Ul. Laca Novomeského. Tento spojovací chodník je obyvateľmi mesta často 
využívaný a betón na chodníku sa už rozpadáva. 

 
 

3. Aspoň raz ročne vyčistiť od pohodených odpadkov stromoradie nachádzajúce sa od 
regulačnej  stanice  plynu  na  konci  Ul.  Laca  Novomeského  smerom  na  Zemplínsku 
Šíravu. 

 
Obyvatelia bytového domu Nad Laborcom 1775 žiadajú: 
 

4. Vykonať  opravu  kanalizačného  vpustu  nachádzajúceho  sa  na  parkovisku  pred 
vchodom  č.  30.  Počas  dažďov  voda    z parkoviska  neodteká  a zaplavuje  parkovisko. 
Stojatá voda na parkovisku znemožňuje často využívať až osem parkovacích miest. 

 
 

5. Zabezpečiť,  aby  po  trávniku,  ktorý  sa  nachádza  na  konci  parkoviska  pri  kotolni 
bytového domu nejazdili motorové vozidla.  V súčasnosti sú už na uvedenom trávniku 
vyjazdené  hlboké  koľaje.  Zároveň  vozidlá  prechádzajúce  cez  uvedené  parkovisko 
a trávnik svojím konaním vytvárajú nebezpečné situácie. 
Obyvatelia  sa  pýtajú,  ako  a v akom  termíne  tieto  ich  požiadavky  môžu  byť 
realizované. 

             
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Uvedené  lokality  budú  vyčistené  TaZS  vrátane  kanálového  vpustu.  Interpelácie  budú 
vyhodnotené a prijaté návrhy na odstránenie. 
 
 
Mgr. Ján Várady 

1. Na  podnety  občanov  okrajových  častí mesta,  zvlášť  Ul.  kapušianskej  a vrboveckej, 
žiadame  orgány mesta,  aby  bolo  zintenzívnené  osvetlenie  priechodu  pre  chodcov, 
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križovatiek a zastávok MHD. Verím, že aj iné správcovské organizácie budú ústretové 
a nápomocné  pri  realizácií  týchto  cieľov.  Verejné  osvetlenie  chodníkov má  slabšiu 
intenzitu  kvôli  prerastenej  zeleni  v predzáhradkách.  Zeleň  je  potrebné  regulovať 
a citlivo orezávať. 

 
2. Osobne ma požiadali občania – obyvatelia bloku B2 na Sídl. Východ (Ul. užhorodská), 

aby pracovníci TaZS   mesta Michalovce vyčistili vpust do kanála na parkovisku pred 
blokom, konkrétne oproti vchodu č.31, ktorý je úplne upchaný.  

 
3. V mene  vedenia  školy  Obchodnej  akadémie  na  Ul.  kapušianskej  aj  SOŠT,  s ktorou 

zdieľame  spoločné  parkovisko  na Ul.  užhorodskej  žiadame  TaZS mesta Michalovce 
o umiestnenie aspoň 2 odpadkových košov na tomto parkovisku. 

 
4. V súvislosti  s prípravou  nového  Programovacieho  obdobia  na  roky  2016‐2020 

a prípravou  Programu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  mesta  Michalovce  na 
ďalšie  obdobie,  chcem  upozorniť  na  oblasť  školstva  a vzdelávania,  konkrétne 
dopravnú  výchovu,  projektovanie  ďalších  mini  dopravných  ihrísk  pri  materských 
školách,  ale  aj  rekonštrukciu  bývalého  centrálneho  parku  pri  8.  ZŠ,  respektíve 
vybudovanie nového dopravného ihriska. 

 
5. Chcem  upriamiť  pozornosť  vedenia  TaZS  mesta  Michalovce  na  skutočnosť,  že 

v poslednom období poľavila upratovacia činnosť na našom sídlisku. Neviem či  je to 
menším počtom pracovníkov, alebo ich nekvalitnou prácou, alebo slabšou kontrolnou 
činnosťou  ich  práce.  Veľa  odpadkov  je  aj  popri  stanovištiach  veľkoobjemových 
kontajnerov  a  KUKA  nádob.  Tento  stav  je  v niektorých  lokalitách  už  neúnosný 
a nemotivuje  ostatných  občanov  k dodržiavaniu  čistoty  a poriadku  na  verejných 
priestranstvách. 

 
Písomné interpelácie predložili: 
 
MUDr. Dušan GODA 
Oslovili má obyvatelia Sídl. Východ z Ul. J. Hollého. Znepokojuje  ich veľký počet reklamných 
plôch  (bilbordov),  popri  ceste  pred  obytnými  blokmi.  Tvrdia,  že  znehodnocujú  vcelku 
príjemné  prostredie  v okolí  bytoviek.  Preto  navrhujem  moratórium  na  výstavbu  ďalších 
reklamných plôch v danej lokalite. 
              
Ing. Mgr. Mirko Gejguš 

1. Obyvatelia  III.  volebného  obvodu ma  oslovili  s požiadavkou  opravy  chodníkového 
telesa na Ul. Fraňa Kráľa hlavne v jeho priebehu od cintorína po Ul. kpt. Nálepku. Vo 
viacerých  rodinných  domoch  ich  užívatelia  prevádzkujú  obchodnú  činnosť,  alebo 
činnosť  služieb. Motorové  vozidla  slúžiace  k zásobovaniu  alebo  vozidla  zákazníkov 
parkujú  z časti aj na  chodníkovom  telese, ktoré má  súvislé  rozrušený asfaltový kryt 
a mnoho preliačin a nerovností. Hlavne v sychravom počasí  sa stáva nepriechodným. 
Prosím správcu miestnych komunikácií o prevedenie opráv. 

 
2. Ďalšia  lokalita v havarijnom stave  je na Ul. saleziánov v mieste vstupu na parkovisko 

k vežiakom  K,L,  M.  Túto  opravu  povrchu  komunikácií  som  navrhoval  v novembri 
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2015,  no  v tom  čase  už  neboli  vhodné  podmienky  pre  opravu  asfaltových  krytov. 
Prosím o prevedenie opráv hneď ako to poveternostná situácia dovolí. 

 
3. Obyvatelia Ul. špitálskej ma  informovali o zrušení dočasného predajného miesta pri 

objekte  „Televízor“.  Miesto  bolo  využívané  k predaju  potravín,  hlavne  ovocia 
a zeleniny. Uvažuje sa s jeho opätovným zriadením? 

 
MUDr. Ján Mihalečko 
Prosím  o opravu  výtlkov  na  Ul.  užhorodskej  pred  semaforom  pri  Okresnom  riaditeľstve 
policajného zboru Michalovce. 
         
 
doc. Ing. Michal Stričík, PhD. 

1. Z dôvodu  upozornenia  občanov  zo  Stráňan Vás  chcem  touto  cestou  poprosiť  o 
opravu  chodníka  na  Ul.  borovicovej.  Podľa  informácie  od  občanov  je  chodník 
mestským majetkom,  je v dezolátnom  stave, asfalt  je popraskaný a drobí  sa na 
malé kúsky. 
 
Pre názornosť pripájam k tomu bodu aj fotodokumentáciu. 

     
Opakovaná interpelácia zo dňa 10.12.2015.   
 

1. Na základe podnetov od viacerých občanov Vás opakovane prosím o kontrolu 
             a opravu svetiel, ktoré osvetľovali dominantu nášho mesta Kaplnku na  
             Hrádku, a ktoré v súčasnosti dostatočne nesvietia. 
 

 
2. Na Ul. A. Sládkoviča ‐ okružná križovatka pri OC Zemplín v odbočovacom 

pruhu  v smere  k hotelu  Družba  na  priechode  pre  chodcov  pri  každom  aj 
menšom  daždi  opäť  stojí  na  tomto  priechode  voda  z dôvodu  nefunkčnosti 
blízkeho  kanálového  vpustu.  V tejto  súvislosti  prosím  kvôli  bezpečnosti 
občanov o jeho opravu. 

               
 

BOD č. 21 

Rôzne 

MUDr. Tibor Prunyi 

Upozornil  poslancov  na  povinnosť  do  konca marca  2016  podať majetkové  priznanie.  Od 
komisie dostanú poslanci žiadosť o vyplnenie spomínaného  tlačiva. Tlačivo má novú  formu 
ale  obsahovo  nie  sú  veľké  rozdiely.  S vyhodnotením  uvedenej  povinnosti  budú  poslanci 
oboznámení. 
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Mgr. Martin Nebesník 

Poďakoval  TaZS  mesta  Michalovce,  zvlášť  riaditeľovi  Ing.  Oleárovi,  ktorý  promptne 
a ústretovo  vychádza  požiadavkám  základných  škôl,  ktoré    v rámci  projektu  zelenej  školy 
prechádzajú na proces separačného zberu. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Informoval o pripravovanom programe pri odovzdávaní cien Čin roka 2015. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Informoval  prítomných,  že  v týchto  dňoch  prebiehajú  výročné  členské  schôdze  denných 
centier. Poďakoval poslancom, ktorí sa týchto schôdzi zúčastňujú. 
Na záver pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 19. 4. 
2016.    Zaželal  všetkým    prítomných  a aj  občanom  mesta  príjemné  veľkonočné  sviatky  
a zároveň ich  pozval na pašiový sprievod. 
 

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 VIII.  zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 
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