ZÁPISNICA
z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 7. 11. 2014 (piatok) 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 XXV. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov
médií a ostatných prítomných.
Konštatoval, že na XXV. zasadnutí MsZ je prítomných 22 poslancov (stav na začiatku
rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.
‐ V rámci organizačných záležitostí navrhol, aby obed bol po skončení zasadnutia MsZ.
PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XXV. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdržali spolu s pozvánkou na
zasadnutie MsZ.
Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
O slovo požiadal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ.
JUDr. Gabriel Dorič ako predkladateľ materiálu navrhol, aby z programu rokovania bol
vypustený bod č. 12 Návrh VZN Mesta Michalovce o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach. Materiál bude predložený na najbližšie
mestské zastupiteľstvo. Ostatné body budú prečíslované.
(hlasovanie č. 1)
Hlasovanie o návrhu JUDr. Doriča – vypustiť z programu bod č.12
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1

Keďže k tomuto programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy,
primátor dal hlasovať o návrhu programu rokovania XXV. zasadnutia MsZ .
(hlasovanie č. 2)
Hlasovanie o programe rokovania
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐

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

rokovania

XXV.

zasadnutia

MsZ

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XXV. zasadnutia MsZ primátor určil
týchto poslancov:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. Mgr. Ján Eštok

Ďalej informoval, že informátormi zo zasadnutí MsR, ktoré sa uskutočnili
16. 9. 2014 a 21. 10. 2014 sú páni poslanci Ing. Vladimír Braník a MUDr. Jozef Makohus.
Poprosil menovaných poslancov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom.

BOD č. 2
VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej
komisii pracovali poslanci:
‐ MUDr. Pavol Hirjak
‐ Ing. Jaroslav Kapitan
‐ MUDr. Ján Paľovčík
Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej komisie
v zmysle uvedeného návrhu.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐

Primátor mesta konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení: pán
poslanec MUDr. Pavol Hirjak, Ing. Jaroslav Kapitan a MUDr. Ján Paľovčík.
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BOD č. 3
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MsR ZA OBDOBIE
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštatoval, že všetky uznesenia MsR tak, ako boli schválené sa plnia alebo sú v plnení.
Rozprava

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie
september – október 2014
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 4)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 4
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV
PREDLOŽENÝCH NA XXIV. ZASADNUTÍ MsZ MICHALOVCE DŇA 26. 8. 2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ako je uvedené v predloženej správe, na augustovom mestskom zastupiteľstve
interpelácie predložili páni poslanci: MUDr. Jozef Makohus, PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján
Ďurovčík,CSc., MUDr. Ján Paľovčík, MUDr. František Zitrický, Ing. Jaroslav Kapitan a Ing.
Michal Stričík,PhD.
Na predložené interpelácie
dostali
písomné odpovede
a informácie
o týchto
interpeláciách, aj so stanoviskom kompetentných, boli zverejnené v dvoj ‐ týždenníku
Michalovčan.

Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XXIV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 26. 8. 2014.
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 5)
za: 20 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 5
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
Od posledného mestského zastupiteľstva boli vykonané štyri kontroly. Prvá kontrola bola
vykonaná na poskytovanie finančných príspevkov ‐ financovanie sociálnej služby v Meste
Michalovce. Kontrola bola zameraná na kontrolu práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnej
služby, na financovanie sociálnych služieb a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení
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Mesta Michalovce. Kontrola sa končila správou a kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na ich
odstránenie.
Druhá kontrola bola venovaná tiež sociálnemu odboru a to na konanie v sociálnych službách
v Meste Michalovce. Kontrola bola zameraná na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
povinnosti žiadateľa o sociálnu službu a povinnosti Mesta Michalovce – časová nadväznosť
v posudkovej činnosti. Neboli zistené porušenia predpisov, kontrola bola ukončená
záznamom.
Tretia kontrola bola zameraná na vklady Mesta do obchodných spoločností a ich reálnu
hodnotu. Kontrolou bola overená evidencia vkladov v spoločnostiach, kde má mesto 100 %
účasť, ich evidenciu, inventarizáciu vkladov a ich reálnu hodnotu v účtovníctve. Kontrola bola
ukončená záznamom.
Štvrtá kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania VZN č. 157 o procese
a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev a to dodržiavanie
podmienok povoľovania užívania verejných priestranstiev, dodržiavanie postupu činností
v rámci povoľovania a kontrola evidencie a dodržiavanie podmienok spojených s úhradou za
užívanie verejného priestranstva.
Táto kontrola bola ukončená správou a kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov. Na prípadné otázky rada zodpovie.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 6)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.
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V úvode primátor mesta konštatoval, že materiál je predkladaný z dôvodu zmien, ktoré
nastali v poslednom období. Podstatné je, že rozpočet ostáva naďalej vyrovnaný.

Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Opatrením č. 6 sú predložené zmeny bežného a kapitálového rozpočtu, pričom hospodársky
výsledok mesta sa nemení a rozpočet mesta ostáva naďalej vyrovnaný. Zvyšujú sa bežné
príjmy a výdavky o získané granty a transfery od iných subjektov a zo štátneho rozpočtu na
prenesený výkon štátnej správy, ako aj z dôvodu potreby riešenia výdavkov na služby
a tovary. Zároveň dochádza aj k presunom medzi položkami v jednotlivých odboroch.
Presuny sú zdôvodnené v textovej časti.
Kapitálové príjmy sa znižujú o nenávratný finančný príspevok na kompostáreň, z dôvodu
predlženia procesu verejného obstarávania. Uvedené prostriedky sa presúvajú do roku 2015.
Je to premietnuté aj v kapitálových výdavkoch. Všetky zmeny sú zároveň premietnuté aj do
programového rozpočtu.

Rozprava
Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Finančná komisia podrobne rozobrala materiál na svojom zasadnutí. Pozitívne hodnotí, že
rozpočet Mesta ostáva naďalej vyrovnaný. Predkladaný materiál odzrkadľuje predovšetkým
príjmovú stránku – t.j. aktivity mesta, ktoré súvisia s úspešne realizovanými projektmi, kde sa
podarilo získať finančné zdroje. Niektoré zmeny boli zapríčinené procesnými vecami, ktoré
prebiehajú a znamenajú presun finančných prostriedkov do ďalšieho roka. Všetko sú to veci,
ktoré reálne prináša život. Verí, že predovšetkým v oblasti kompostárne budú všetky
náležitosti úspešne dotiahnuté v budúcom roku do zdarného konca s využitím finančných
prostriedkov z európskych fondov.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 6 takto:
1. bežné príjmy sa zvyšujú z 23 231 457 € na 23 547 304 €, zvýšenie o 315 847 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 21 623 889 € na 21 948 904 €, zvýšenie o 325 015 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 347 814 € na 1 817 463 €, zníženie o 530 351 €
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4. kapitálové výdavky sa znižujú z 3 729 374 € na 3 189 855 €, zníženie o 539 519 €
5. finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výške je 2 887 506 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 113 514 €
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 7)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7
NÁVRH DODATKU č. 11 ORAGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ZŠ, UL. ŠVERMU 6 A ZŠ,
UL. MOSKOVSKÁ 1 S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing, Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry
a športu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že na mestskom zastupiteľstve v júni boli schvaľované organizačné
štruktúry na všetkých školách. Vzhľadom k tomu, že na uvedených školách došlo k zmenám,
musí mesto na ne reagovať a to prijatím predkladaného dodatku č. 11.
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry a športu
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Tak, ako bolo uvedené predkladaný návrh dodatku č. 11 organizačnej štruktúry dvoch
základných škôl a to ZŠ na Ul. Švermu 6 a ZŠ na Ul. moskovská 1 je z dôvodu skutočného
stavu žiakov, ktorí nastúpili v mesiaci september 2014 po prehodnotení celkového počtu
žiakov. Riaditeľky uvedených základných škôl písomne požiadali o zmenu, vzhľadom na to, že
dochádza k zmene počtu pedagogických zamestnancov. Ako je uvedené v dôvodovej správe
išlo o dlhodobú PN pedagóga, ktorý nastúpil do zamestnania v septembri. Na ZŠ na Ul.
moskovskej 1 tam tiež ide o zvýšenie počtu zamestnancov o jedného z dôvodu vyššieho
počtu žiakov, migrácie a zloženia žiakov oproti predpokladu.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
dodatok č. 11 organizačnej štruktúry s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2014/2015 .
Škola
ZŠ, Ul. Švermu 6
ZŠ, Ul. moskovská 1

ZŠ ped./ neped.
40,13 /10,1
25/9

ŠKD
6
2

ŠJ
9
5,5

2. U k l a d á
riaditeľom škôl zrealizovať schválenú organizačnú štruktúru v pracovno‐právnych
vzťahoch.

Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 8)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštatoval, že v predkladanom VZN Mesto Michalovce reaguje na legislatívne zmeny.
Mesto má povinnosť každý rok prijímať takéto VZN. Výška poplatkov za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa nemení.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
V predloženom návrhu sú zapracované len legislatívne zmeny, ktoré priniesla novela zákona
č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad. Pre mesto to znamená,
že je doplnené priamo do VZN ustanovenie, ktoré sa dotýka zníženia poplatku pre osoby
v hmotnej núdzi, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP a držiteľom preukazu ŤZP so sprievodcom.
Doteraz nebolo možné toto zapracovať do VZN. Podstatné je, že výška poplatku sa nemení,
nedochádza k zvýšeniu. Vedúca FO upriamila pozornosť občanov mesta, že v prípade ak majú
nárok na akúkoľvek úľavu, ktorá vyplýva z VZN musia o túto úľavu písomne požiadať.
K žiadosti je potrebné doložiť doklady, ktoré sú popísané vo VZN a ktoré preukazujú nárok na
danú úľavu. Žiadosť je nutné podať do 30 dní od vzniku nároku na úľavu, alebo do konca
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januára. Je dôležité, aby si občania uvedomili, že musia písomne požiadať o akýkoľvek druh
úľavy.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mrzí ho, že musí byť zachovaná „byrokracia“ t.j. podávanie písomných žiadostí o akúkoľvek
úľavu.

Rozprava
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Žiadam, aby vystavené platobné výmery za TKO a DAŇ z nehnuteľnosti boli spracované
v jednom časovom období, aby obyvatelia nemuseli chodiť platiť na mestský úrad dvakrát.
Dáva na zváženie, aby úhrady boli prijímané aj iným spôsobom.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Finančný odbor sa snaží rozhodnutia na dane a TKO tlačiť a roznášať v jednom časovom
termíne. Problémy vznikajú, keď dochádza k žiadosti o úľavu, resp. o vydanie nových
rozhodnutí. Rozhodnutia v zmysle zákona musia byť dve, na daň aj TKO osobitne. V týchto
prípadoch sa termíny posúvajú a preto dochádza k oneskorenému doručovaniu rozhodnutí.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Doplnil, že platby bolo a aj je možné uhradiť nielen na mestskom úrade ale aj v ČSOB, ktorá
prijímala úhrady bez poplatku.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Tak ako povedal p. primátor ČSOB prijíma úhrady bez poplatku a dá sa platiť aj cez
internetbanking .
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Z hľadiska technických možností a bezpečnosti je to zložité. Mesto sa snaží situáciu v danom
časovom období riešiť ako najlepšie sa dá.
Ing. Vladimír Braník
Vyzdvihol fakt, že sadzby za TKO a dane sa v našom meste nezvyšujú, čo nie je bežné v iných
mestách. Myslí si, že túto skutočnosť si máme vážiť a aj touto formou apeluje na občanov
mesta, aby venovali zvýšenú pozornosť separácií tuhého komunálneho odpadu. Množstvo
vyseparovaného odpadu úzko súvisí s cenou za zber a uloženie odpadu. Aby sa podarilo
udržať cenu aj do budúcich rokov je nutné sa ešte viac zaoberať otázkou separácie tuhého
komunálneho odpadu a jeho vývozu.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tak ako už bolo neraz na rokovaní mestského zastupiteľstva konštatované, mesto je tým,
ktoré to organizuje, ale realizujú to občania. Pevne verí, že na základe dnešnej výzvy, ale aj
iných, ktoré tu už odzneli sa separácia ešte zintenzívni. Určite je aj na TaZS mesta
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Michalovce, aby hľadali ďalšie možností motivácie občanov k separácii. Podmienky na to
vytvorené sú, je len na vôli občanov, aby to realizovali.
Ďalej konštatoval, že je to naozaj tak, že sadzby sa neupravovali. Posledné zvyšovanie sadieb
za TKO a dane boli v roku 2007. Odvtedy je výška sadzieb zachovávaná, napriek tomu, že
v posledných rokoch mesto zápasilo s finančnými problémami. Pevne verí, že takýto trend
bude pokračovať aj v budúcnosti.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Prezentácia: 23 poslancov
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 9)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE O DANI
Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DANI ZA PSA, DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, DANI ZA
NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE A DANI ZA UBYTOVANIE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Všeobecne záväzné nariadenie nadväzuje na zmenu zákona, tak ako v predchádzajúcom
prípade. Všetky zmeny sú uvedené v dôvodovej správe. Hlavné okruhy zmien sú:
‐ u dani z pozemkov dochádza k zníženiu sadzby dane za lesné pozemky z 1,50 % na 1,25%
z dôvodu zákonnej úpravy
‐ u dani zo stavieb dochádza k zmenám názvu stavieb, ich rozčleneniu a zavedeniu do
nových sadzieb pre garáže. Doteraz všetky garáže mali jednotnú sadzbu. Podľa zákonnej
úpravy sa garáže rozčleňujú na tri samostatné celky
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‐
‐

u dani za psa je zmena – doplnenie oslobodenia od dane za psa u tých, ktorí si psa
adoptujú z útulku mesta Michalovce
najdôležitejšou zmenou je čo sa týka oslobodenia a zníženia daní, je dôležitá tá
skutočnosť, že uplatnenie nároku na zníženie alebo odpustenie dane si daňovník musí
uplatniť v daňovom priznaní, alebo čiastkovom daňovom priznaní na zdaňovacie
obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok a to najneskôr do 31. januára. V praxi to
znamená, že nestačí napísať žiadosť na zníženie dane napr. z titulu poberania dávky
v hmotnej núdzi, alebo že je držiteľom preukazu ŤZP kedykoľvek počas roka, ale musí
podať daňové priznanie do konca roka buď čiastkové, alebo nové daňové priznanie. Táto
informácia je pre občanov veľmi dôležitá.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zopakoval, že pri TKO musí občan podať žiadosť. Pri žiadaní o úľavu na dani musí občan
podať čiastkové alebo nové daňové priznanie do konca januára s tým, že tam uvedie o akú
úľavu žiada. Poprosil zástupcov médií, aby túto skutočnosť zvýraznili, aby každý kto ma nárok
na úľavu si ju mohol podať.
V ďalšom informoval, že útulok pre psíkov je plný a aj touto formou vyzval občanov, že kto
chce psíka, aby ho nekupoval, ale zobral si ho zadarmo z útulku.
Rozprava
Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Vyjadrujem spokojnosť, že odporúčania, ktoré zazneli na zasadnutí finančnej komisii boli
zapracované do tohto materiálu a to, že budú zvýhodnení majitelia psíka z útulku mesta
Michalovce a nie plošne zo všetkých miest.
Podal ďalší návrh v súvislosti s článkom 9 – daň za ubytovanie bod 9.2 „ Prevádzkovateľ vedie
evidenciu vybratých daní v písomnej alebo elektronickej forme pre potreby kontroly dane
a mať v nej zapísaných všetkých hostí“. V tejto súvislosti navrhuje upraviť text .... pre
potreby kontroly dane za ubytovanie a je povinný v nej mať (alebo musí mať) v nej
zapísaných všetkých hostí.
Uviedol, že pokiaľ sa predkladateľ materiálu stotožní s navrhovanou zmenou nebude dávať
pozmeňujúci návrh.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO
Zmena bude zapracovaná priamo do VZN.

Ing. Jozef Sokologorský
Dovoľuje si nadviazať na príspevok pána primátora. Doteraz bola taká prax, že každý občan
pokiaľ u neho nedošlo k zmene majetku, nemusel dávať daňové priznanie z titulu
oslobodenia dani vzhľadom na vek. Teraz, po novom tí občania, ktorí majú nárok na zníženie
dani z titulu veku alebo iného oslobodenia, musia prvýkrát podať daňové priznanie čiastkové
alebo nové daňové priznanie do konca januára, aby mohla byť u nich uplatnená úľava na
dani.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zmeny sa budú predovšetkým týkať občanov, ktorí majú vyšší vek. Odporúča im, aby svoje
právo využili tým, že podajú nové daňové priznanie.
Ing. Michal Stričík,PhD. – faktická poznámka
Keď nastane zmena v priebehu roka napr. občan začne poberať dávku v hmotnej núdzi môže
si dať čiastkové daňové priznanie na zníženie dane do jedného mesiaca, kedy nastanú nové
okolností, ktoré vedú k zníženiu dane.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za
predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie.
Prezentácia: 23 poslancov
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 10)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 10
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE O DANI
ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V MESTE MICHAOVCE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽP a MR za účasti
Ing Petra Kolbenhayera, odborného referenta MR.

Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Novelizáciou a doplnením zákona č. 582/2014 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zo dňa
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16. 9. 2014 sme povinní doplniť body 5.3 a pozmeniť bod 6.3 v danom VZN (166/2014), aby
boli v súlade s predmetným zákonom.
Návrh znenia:
5.3. Správca dane písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o
vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť
kratšia ako osem dní. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe
výzvy, správca dane zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Správca dane oznámi
daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa
pomôcok je deň uvedený v oznámení.
Návrh znenia:
6.3. Ak vyrubená daň presiahne čiastku 1 500 €, správca dane môže určiť v rozhodnutí
úhradu dane v splátkach. Prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, splatnosť ďalších splátok určí správca dane v rozhodnutí
primerane v závislosti od výšky daňovej povinnosti. Daňovník môže vyrubenú daň,
ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o dani za užívanie verejného priestranstva
v meste Michalovce.
Prezentácia: 23 poslancov

Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 11)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 11
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE NA
ROK 2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry
a športu
V úvode primátor mesta konštatoval, že povinnosťou mesta je každoročne prijímať uvedené
VZN.
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru ŠKaŠp
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladané VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2015 je predkladané
v zmysle zákona 325/2012, ktorým sa mední a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných, stredných škôl a školských zariadení. Zákon ukladá povinnosť obcí určiť výšku
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa zákl. škôl všeobecným záväzným nariadením.
V zmysle ďalších platných zákonov sa výška zohľadňuje na základe výkazov k 15. 9. v roku.
V zmysle citovaného zákona je výška dotácie pre súkromného a cirkevného zriaďovateľa
88 % z výšky dotácie poskytovanej na dieťa a žiaka poskytovanej na ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce. Výška dotácie sa vypočítava z výnosu dane z príjmov, ktoré mesto dostáva
od štátu. Navrhovaná výška dotácie je uvedená v prílohe č. 1 a je vypočítaná z očakávanej
výšky dane z príjmov na rok 2015. V predkladanom VZN sú zohľadnené všetky doteraz platné
náležitosti.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na
rok 2015.
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Prezentácia: 24 poslancov
Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 12)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 12
NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY 2015‐2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Primátor mesta v úvode konštatoval, že predkladaný materiál je jedným z najdôležitejších
materiálov dnešného rokovania.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2015‐2017 je zostavený v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy. Rozpočet
rešpektuje odporúčania stanovené Ministerstvom financií SR vo vzťahu k zvýšeniu
podielových daní. Zohľadňuje všetky prevádzkové potreby mesta pre nasledujúce obdobie
a rešpektuje všetky zmluvné vzťahy, ktoré sú platné pre rozpočtované obdobie. Pre rok 2015
sú rozpočtované bežné a kapitálové príjmy vo výške 30,15 mil. EUR a bežné a kapitálové
výdavky vo výške 27,3 mil. EUR. Rozpočet Mesta bez finančných operácií je predložený ako
prebytkový vo výške 2,8 mil. EUR. Prebytkom je krytý schodok finančných operácií v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách. Všetky výdavky sú zapracované zároveň aj do
programového rozpočtu. Zdôvodnené sú v textovej časti, kde sú zároveň uvedené ciele
a ukazovatele na ďalšie obdobia. Rozpočet na rok 2015 je predložený ako záväzný a rozpočet
na rok 2016‐2017 je orientačný.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Doplnil, že k navrhovanému materiálu predložila stanovisko hlavná kontrolórka, ktorá
odporučila materiál na schválenie. Stanovisko predložila aj finančná komisia tiež
s odporúčajúcim stanoviskom.
Rozprava
Ing. Michal Stričík,PhD. –predseda finančnej komisie
Informoval o stanovisku finančnej komisie, ktorá zhodnotila, že Viacročný rozpočet Mesta
Michalovce, bol spracovaný zodpovedne. Komisia prerokovala aj rozpočty organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré tiež odporučila na schválenie. Už teraz je jasné, že
na budúci rok budú zmeny v rozpočte tak, ako to bolo tento rok. Rozpočet pre rok 2015 je
predkladaný ako vyrovnaný, čo vytvára pevný základ pre nové vedenie mesta (alebo
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staronové), aby v kľudnom finančnom režime sa mohlo pracovať ďalej v rozpracovaných
projektoch.
Viliam Záhorčák, primátor mesta
V posledných rokoch mesto malo stále vyrovnaný rozpočet, nikdy nebolo provizórium.
V tomto trende by malo mesto pokračovať aj v budúcom období.
Ing. Jozef Sokologorský
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Ďakujem finančnému odboru za kvalitne a prehľadne spracovaný materiál. Výška
podielových daní pre rok 2015 (pevne verí, že je stanovená na reálnych základoch) je viazaná
aj na štátny rozpočet a vývoj celej ekonomiky v SR. Keď sa podarí naplniť aj ostatné
nedaňové príjmy, je presvedčený, že ciele a zámery mesta budú naplnené. Z toho vyplýva, že
mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondícií a dokáže svoje zámery v roku 2015 zrealizovať.
MUDr. František Zitrický
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
Vo svojom vystúpení chcem upozorniť na separáciu komunálneho odpadu. Upriamil
pozornosť na str. 7 – v tabuľke – plánované výdavky na separáciu budia dojem, že mesto
stratilo záujem zvyšovať výdavky na separáciu odpadu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Uvedené čísla nenaznačujú, že by mesto poľavilo v separácií odpadu, ale skôr vychádzajú
z toho, že sa mestu podarilo vybudovať kompostáreň, čo znižuje náklady na separáciu.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2015‐2017:
1. ako záväzný na r. 2015 takto:
- bežné príjmy vo výške
24 197 853 €
bežné výdavky vo výške
21 592 453 €
- kapitálové príjmy vo výške
5 948 276 €
5 708 601 €
kapitálové výdavky vo výške
- príjmové peňažné operácie vo výške
750 000 €
z toho: úver
600 000 €
‐ výdavkové peňažné operácie vo výške 3 595 075 €
2. ako orientačný na r. 2016‐2017
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Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 13)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
NÁVRH ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2015 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2016 – 2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Rozpočet MsKS Michalovce na roky 2015‐2017 je spracovaný v súlade s platnými normami
a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Rozpočet na rok 2015 je záväzný, rozpočet
na roky 2016‐2017 je orientačný. Aj napriek nižšiemu príspevku od zriaďovateľa na rok 2015,
MsKS sa bude snažiť v rámci svojich finančných možností zachovať všetky svoje aktivity,
ktoré sa doposiaľ realizovali. Jednotlivé náklady a výnosy sú podrobne spracované
v tabuľkách. Rozpočet je predkladaný ako vyrovnaný.
Rozprava
Ing. Vladimír Braník
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
Poďakoval pani riaditeľke MsKS a všetkým zamestnancom MsKS za realizáciu aktivít, ktoré
v meste prebiehajú. Z rozhovorov s občanmi iných miest vyplýva, že v našom meste je
podstatne viac kultúrnych aktivít ako v iných mestách a obciach. Pozitíve vníma skutočnosť,
že od roku 2012 výnosy z roka na rok stúpajú. Je presvedčený, že pri takejto aktivite budú
stúpať aj naďalej. Materiál je spracovaný veľmi prehľadne.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pripojil sa k názoru pán poslanca a tak isto kladne zhodnotil prácu celého MsKS Michalovce.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
I. Rozpočet MsKS Michalovce na rok 2015 a roky 2016 ‐ 2017:
a) ako záväzný na rok 2015 takto:
-

náklady vo výške
výnosy vo výške
príspevok vo výške

841 807 €
636 807 €
205 000 €.

b) ako orientačný na roky 2016 – 2017

Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 14)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14
NÁVRH ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOCE NA ROK 2015 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2016‐2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladaný materiál zohľadňuje vývoj v predchádzajúcich rokoch a očakávanú skutočnosť
v roku 2014. Vytvára podmienky pre plnenie úloh a zabezpečovanie činností podľa
zriaďovacej listiny.
Oproti roku 2014 dochádza k niektorým zmenám a to k zvýšeniu prínosov z prenájmu
nebytových priestorov (objekt autoservis na Ul. okružnej), k zníženiu nákladov na správu
objektu práčovňa na Ul. lastomírskej a k zníženiu rozpočtu o príspevok vo výške 50 tis. EUR,
ktorý bol v roku 2014 účelovo poskytnutý na rozvoj a údržbu zeleni v meste. V návrhu
rozpočtu sú uvedené predpokladané príjmy a náklady podľa jednotlivých položiek ako aj
jednotlivých prevádzok.
Rozprava
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Aj k tomuto materiálu predložila stanovisko hlavná kontrolórka mesta a finančná komisia.
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TaZS mesta Michalovce hospodárili dobre a naplnili očakávania a verí, že i vďaka takto
pripravenému rozpočtu sa podarí všetko naplánované na rok 2015 naplniť.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2015 a roky 2016 – 2017
a) ako záväzný na rok 2015 takto:
‐ náklady celkom v HČ vo výške
‐ výnosy celkom v HČ vo výške
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok)
od zriaďovateľa vo výške

4 881 863 EUR
4 881 863 EUR

2 520 000 EUR

b) ako orientačný na roky 2016 – 2017

Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 15)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15
MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Michal Kukulos v zastúpení ved. odboru HsM.
Ing. Jozef Doležal vedúci OHsM sa z rokovania ospravedlnil.

Ing. Michal Kukolos
Odbor hospodárenia s majetkom predkladá majetkovoprávne záležitosti v jednotlivých
častiach nasledovne:
1. Vyhodnotenie dražby bytu na Ul. narcisovej č. 7 v Michalovciach
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2. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží
3. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na
odpredaj
4. Odpredaj elektroenergetického zariadenia – Mestský cintorín Biela
hora – predĺženie termínu splatnosti.

Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odpredaj bytu č. 1, pozostávajúceho z dvoch obytných miestností s príslušenstvom, v
bytovom dome A3, 1. poschodie, vchod F7 na Ulici Narcisovej v Michalovciach, súpisné číslo
3593, orientačné číslo 7, na parcele C‐KN č. 1699/12 v k.ú. Stráňany, spolu s podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5324/1007616, pre vydražiteľa Slávka
Jakubču, nar. 19. 10. 1967, r. č. 671019/7032, bytom Staré nábrežie č. 3286/9, Michalovce,
za sumu 25 100 €.
Prezentácia k bodu I.1
prezentovaných : 23 poslancov
Hlasovanie o bode I.1 uznesenia
(hlasovanie č. 16)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod I.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odpredaj pozemku, zastavaného objektom garáže v garážovej lokalite na Ul. okružnej,
vedeného na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ako pozemok C‐KN p.č. 3287, vo výmere 18 m2,
zastavané plochy a nádvoria, pre vlastníka stavby, Ladislava Džurinu, bytom Ul. okružná č.
96, Michalovce, za cenu 3,3193 €/m2.

Prezentácia k bodu I.2
prezentovaných : 23 poslancov
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Hlasovanie o bode I.2 uznesenia
(hlasovanie č. 17)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod I.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj, evidovaných na LV
6438 v k.ú. Michalovce, ako pozemky registra E‐KN:
 p.č. 2870/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 463 m2 – na odpredaj výmera
do 30 m2
 p.č. 2876/5, ostatné plochy o výmere 177 m2 – na odpredaj výmera do 5 m2
 p.č. 2877, ostatné plochy o výmere 962 m2 – na odpredaj výmera do 25 m2
 p.č. 2879/1, ostatné plochy o výmere 71 m2 – na odpredaj výmera do 10 m2
 p.č. 2880/1, ostatné plochy o výmere 165 m2 – na odpredaj výmera do 10 m2
 p.č. 2881/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 037 m2 – na odpredaj výmera do
20 m2.

Hlasovanie o bode I.3 uznesenia
(hlasovanie č. 18)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1
Primátor konštatoval, že bod I.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská č. 31 Košice, predĺženie termínu splatnosti
kúpnej ceny za odplatný prevod vlastníckeho práva k elektroenergetickému zariadeniu: VN
prípojka od BR368‐AS k úsekovému odpojovaču a predmetný úsekový odpojovač UV368‐1AS
(UVE 25/400 A PPN), vedenej v majetku Mesta ako Mestský cintorín Biela hora – VN prípojka
22 kV – časť A, inv. č. 2/222/00037, za cenu vo výške 6 235,22 € bez DPH, do 31.12.2014.

Hlasovanie o bode I.4 uznesenia
(hlasovanie č. 19)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1
Primátor konštatoval, že bod I.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1, 2, 4 návrhu
uznesenia.
T: 2014
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Hlasovanie o bode II. uznesenia
(hlasovanie č. 20)
za: 23 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 16
PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie pre prenájom

MUDr. Benjamín Bančej
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Na rokovanie sú predložené materiály zo zasadnutia dvoch komisií a to z 24. 9. 2014 a z 22.
10. 2014. V komisií boli prerokované všetky body, ktoré sú dnes predložené. Zároveň ku
všetkým bodom je priložené stanovisko komisie.
Komisia prerokovala žiadostí o prenájom nebytových priestorov, záverečné vyhodnotenie
ponúk k prenájmu nebytových priestorov a pozemkov, prerokovanie žiadostí o prenájom
pozemkov, vecné bremená a analýza neobsadených priestorov.
Do mestského zastupiteľstva komisia odporúča schváliť body 2.1 ‐2.5 uznesenia tak, ako sú
uvedené v písomnej podobe. V bode 3. odporúča neschváliť uloženie inžinierskych sietí
a v bode 4. splnomocňuje primátora podpísaním zmlúv.
Viliam Zahorčák, primátor mesta uviedol dôvody (zrekonštruované mesto) neschválenia
uloženia inžinierskych sietí.

Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Pavol Hirjak v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

Hlasovanie o bode č. 1 uznesenia
(hlasovanie č. 21)
za: 21 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod č.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spoločnosti JURMIL s.r.o., Štefánikova 1392/14, Michalovce, investorovi a budúcemu
vlastníkovi kanalizačnej prípojky, jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN, p.č. 3845/1, v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 6 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
v rámci plánovanej stavby „Adaptácia a prístavba NZZ, Štefánikova 14, Michalovce“ 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.
Prezentácia k bodu 2.1
prezentovaných : 22 poslancov
Hlasovanie o bode č. 2.1 uznesenia
(hlasovanie č. 22)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod č. 2.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.2.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spoločnosti DEUM s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 77, Michalovce, investorovi a budúcemu
vlastníkovi elektrickej NN prípojky, jej uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 9523, p.č. 2781, p.č.
2780/1, p.č. 2779, p.č. 2776, p.č. 2775, p.č. 2774, p.č. 2772, p.č. 2771, p.č. 2776/1, p.č.

23

2776/2, p.č. 2764/1 a p.č. 2764/3, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 135 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných
inžinierskych
sietí
v rámci
plánovanej
stavby
„Novinový stánok Ul. A. Sládkoviča“ 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.

Prezentácia k bodu 2.2
prezentovaných : 22 poslancov
Hlasovanie o bode č. 2.2 uznesenia
(hlasovanie č. 23)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod č. 2.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spoločnosti Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN, Partizánska 6093/12A, Michalovce,
investorovi a budúcemu vlastníkovi elektrickej NN prípojky, prípojok vody, kanalizácie
a plynu, ich uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 1702/1, E‐KN p.č. 9552/1, p.č. 5833/3, p.č.
9540/3 a p.č. 5886/22, v k.ú. Stráňany (s celkovým záberom o výmere cca 922,16 m2, spolu
s ochranným pásmom, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), 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 „Bytový dom a garáže SNP, ul. Narcisová“ 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.
Prezentácia k bodu 2.3
prezentovaných : 22 poslancov
Hlasovanie o bode č. 2.3 uznesenia
(hlasovanie č. 24)
za: 21 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod č. 2.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Rastislavovi Kovaľovi, M. Rázusa 1867/15, Michalovce, investorovi a budúcemu vlastníkovi
kanalizačnej prípojky, jej uloženie na pozemku Mesta, vedenom na správe katastra ako
pozemok C‐KN p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 2,5 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby Rodinný dom s tým, že všetky
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (chodník, cestná komunikácia)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky budú cesta a chodník uvedené do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v celom jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia k bodu 2.4
prezentovaných : 22 poslancov
Hlasovanie o bode č. 2.4 uznesenia
(hlasovanie č. 25)
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod č. 2.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spoločnosti Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava investorovi a budúcemu
vlastníkovi telekomunikačnej prípojky, jej uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 9444 a C‐KN
p.č. 4645/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 230 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „Rozšírenie optickej siete Orange na Ul. J.
Hollého
v Michalovciach“ s tým, že:
 všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta
(miestna komunikácia, chodník) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného
stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
 investor pred uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena uzatvorí s Mestom Michalovce samostatnú zmluvu o technickom
riešení požiadaviek Mesta v rámci predmetnej stavby a ďalšej spolupráci
v súvislosti so spoločným užívaním uložených chráničiek.
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Prezentácia k bodu 2.5
prezentovaných : 22 poslancov
Hlasovanie o bode č. 2.5 uznesenia
(hlasovanie č. 26)
za: 21 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod č. 2.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
neschvaľuje
uloženie inžinierskych sietí – prípojok plynu, kanalizácie, vody a preložky jestvujúceho NN
vedenia na pozemkoch v k.ú. Michalovce, vedených v katastri nehnuteľnosti ako pozemky C‐
KN p.č. 2870/1, 5281/8 a 3845/1, ktoré sú vo vlastníctve Mesta.
Prezentácia k bodu č. 3
prezentovaných : 22 poslancov
Hlasovanie o bode č. 3 uznesenia
(hlasovanie č. 27)
za: 21 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod č. 3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č. 4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených v bode 2 návrhu
uznesenia.
Hlasovanie o bode č. 4 uznesenia
(hlasovanie č. 28)
za: 21 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
Primátor konštatoval, že bod č. 4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 17
INTERPELÁCIE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
MUDr. Jozef MAKOHUS
Na základe podnetu občanov, hlavne z Ul. svornosti, žiadam o inštaláciu dopravného zrkadla
na križovatku Ul. svornosti a Ul. J. Gagarina. Osadenie zrkadla je nutné z dôvodu prudkého
výjazdu a zlého výhľadu do križovatky z Ul. svornosti.

26

Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že kompetentné orgány sa daným problémom
budú zaoberať. Na vystúpenie p. poslanca MUDr. Makohusa reagoval Ing. Július Oleár,
riaditeľ TaZS mesta Michalovce: spomínané zrkadlo je už objednané. Po dodaní bude
nainštalované.
PhDr. Jana Cibereová
Občania Sídliska Východ na Bieloruskej ulici sa na mňa obrátili s problémom, ktorý sa týka
cesty smerom k podchodu OC IDEA. Cesta aj keď bola rekonštruovaná, je v nevyhovujúcom
stave. V nepriaznivom počasí tam neodteká voda a tým sa k obchodnému centru, ale aj
celkovo, ťažko prechádza. Prosím TaZS mesta Michalovce o vyriešenie uvedeného problému.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Daným problémom sa budú zaoberať kompetentní pracovníci. Preveria to TaZS Mesta
Michalovce.
Ing. Jozef Sokologorský
1. Oslovili ma obyvatelia Kuzmányho ulice ohľadom riešenia dopravno‐bezpečnostnej
situácie na Kuzmányho ulici, hlavne v medzi blokových priestoroch a pred jasliami
a materskou školou. Situácia hlavne v ranných hodinách, kedy rodičia vozia deti do
školy a škôlky a v poobedňajších, kedy ich vyzdvihujú, je pre tam bývajúcich
neúnosná. Občania prechádzajú a odstavujú svoje vozidlá v medzi blokových
priestoroch. Jediný prístup vstupu a výstupu od škôlky a detských jaslí je
z Kuzmányho ulice, kde sa všetky vozidlá otáčajú a ohrozujú tam bývajúcich
obyvateľov a bránia východu obyvateľov z Kuzmányho ulice. Parkujú mimo cesty na
zeleni (je tam málo miesta). V nepriaznivom počasí, hlavne v zime a na jeseň špinia
fasády jednotlivých blokov.
Je potrené riešiť komunikáciu, ktorá vedie popri materskej škole a Ul. Kuzmányho,
aby mohla slúžiť ako cestná komunikácia, čím by sa odbremenila doprava cez medzi
blokové priestory a uvoľnil by sa priestor pre tam bývajúcich. Osobne som si bol
obzrieť túto situáciu na mieste spolu s dopravným inžinierom a zástupcom
dopravného inšpektorátu a skutočne je zložitá a treba ju riešiť. Taktiež sa popri
garážach stretávajú hlavne vo večerných hodinách (piatok a v sobotu večer) rôzne
skupiny ľudí, ktorí tam robia neporiadok a rušia kľud tam bývajúcich. Chcem požiadať
pracovníkov mestskej polície, aby v rámci svojich možností zintenzívnili hliadky v tejto
časti mesta. Týmto vyzývam všetkých kompetentných, aby sa tomuto problému
intenzívne venovali a našli riešenie, ktoré by bolo v prospech bývajúcich, lebo situácia
je čím ďalej, tým viac neúnosná.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto o danom probléme vie. Nedá sa riešiť len čiastkovými opatreniami. Je ho nutné riešiť
komplexne a to tým, že mesto sa snaží získať pozemky do svojho vlastníctva. Momentálne
prebiehajú rokovania medzi mestom a príslušným ministerstvom, ktoré je vlastníkom
uvedených pozemkov.
Po nadobudnutí pozemkov do vlastníctva mesta sa môže prikročiť k projektovým prácam tak,
aby sa celá táto oblasť rekonštruovala a v rámci toho by sa urobili prístupové komunikácie
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k obidvom objektom. V dohľadom čase sa daným problémom bude mesto zaoberať.
Problémom rušenia nočného kľudu a neporiadku v danej oblasti sa bude zaoberať MsP.
2. Na základe vlastnej skúsenosti, rád by som upozornil na situáciu, ktorá vznikla
premiestnením autobusovej stanice. Hlavná zastávka v centre mesta vznikla pri OC
Zemplín, z ktorej ľudia prechádzajú krížom cez Park študentov a navštevujú hlavne
polikliniku, kadiaľ to majú najbližšie. Problém je ten, že prechádzajú krížom cez zeleň,
kde by bolo dobre na tých miestach vybudovať chodníky. Hlavný problém, ale vidím
v tom, že hlavne starší ľudia, majú veľký problém prejsť cez cestu na Obchodnej ulici,
ak idú krížom, nakoľko nie je v týchto miestach žiadny priechod pre chodcov. Sám
som bol svedkom, kedy staršia pani skoro vošla pod kolesá auta a takýchto situácii sa
tam stalo viac, nakoľko je to dosť frekventovaná cesta.
Týmto chcem požiadať kompetentných v meste, aby sa tomuto problému venovali
a spolu s ďalšími štátnymi inštitúciami ako sú dopravný inšpektorát, Okresný úrad
Michalovce, odbor cestnej dopravy, našli riešenie tejto situácie v prospech
zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. (interpelácia č.2
bola daná len písomne).
Mgr. Martin Nebesník
V poslednom období dochádza v obvode Juh, ale aj v iných častiach mesta, pomerne často
k prípadom odkrývania kanalizačných vpustov, presúvaniu kovových príklopov a dokonca
k ich odcudzeniu. Tým je ohrozená bezpečnosť našich občanov. Chcel by som požiadať
mestskú políciu, aby venovali zvýšenú pozornosť tomuto problému.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
MsP môže zvýšiť pozornosť na daný problém, ale je hlavne na občanoch, zberačov kovov,
aby si uvedomili, že ohrozujú spoluobčanov. TaZS mesta Michalovce budú hľadať riešenia
a technické možnosti, aby príklopy nebolo možné tak ľahko zobrať. Niektoré nie sú v majetku
mesta.
MUDr. František Zitrický
Žiadam zvážiť opravu cesty na križovatke pri Gymnáziu P. Horova. V priestore chodníka pre
chodcov je tento úsek v čase dažďa úplne pod vodou, čo značným spôsobom komplikuje
prechod chodcom.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tam sa stretávajú cesty mestská a cesta košického samosprávneho kraja. Podobná situácia
sa riešila na Markušovej ulici a pevne verí, že sa vyrieši aj tento problém.

Ing. Michal Stričík,PhD.
1. Po letnom období sa na mnohých miestach našich ciest (Sídlisko SNP, Stráňany,
Topolianska ulica, Kuzmányho ulica...) objavili výtlky. V tejto súvislosti prosím
pracovníkov Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce o využitie
vhodných klimatických podmienok na opravu výtlkov ešte pred zimnou sezónou.
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Pokiaľ bude obaľovačka dodávať zmes, výtlky sa budú vyspravovať. V dohľadnej dobe budú
opravené výtlky aj na vami spomínaných uliciach.
2. Počas prebiehajúcej kampane na komunálne voľby 2014 dochádza často k
porušovaniu platných Všeobecne záväzných nariadení a znečisťovaniu verejných
priestranstiev, stĺpov verejného osvetlenia, či autobusových zastávok a k ich
oblepovaniu plagátmi. Na základe tohto stavu prosím kompetentných, aby
dohliadli na dodržiavanie VZN a vyhodnotili počet porušení počas prebiehajúcej
kampane a tí, ktorí takéto znečistenie spôsobia, aby ho dali do pôvodného stavu.
Je škoda, že niektorí kandidáti nevyužívajú svoju energiu radšej na skrášľovanie
svojho okolia.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je pravda, že v poslednom období je zvýšené vylepovanie plagátov. MsP to kontroluje
a zaznamenáva a verí, že aj uplatní kompetencie voči porušovateľom.

Ing. Ján Ďurovčík,CSc. (písomná interpelácia)
Požiadali ma rybári pri jazierku Baňa, aby som interpeloval na Mesto a TaZS mesta
Michalovce o riešenie nedostatku sociálnych zariadení. Je žiaduce, aby rybári aj občania mali
možnosť v uvedenej lokalite použiť sociálne zariadenia.

MUDr. Ľubomír Rohoň (písomná interpelácia)
Obdŕžal som list od obyvateľov Zvončekovej ulice na Sídlisku SNP. Odovzdávam tento list
kompetentným a prosím o zaujatie stanoviska.
Opis listu:
Vážený pán primátor!
V úvode tohto listu, Vás chceme pekne poprosiť o dôkladné vyčistenie porastov a starých
stromov na Sídlisku SNP – bývalá nedostavaná škôlka pri nedostavaných bytovkách.
Obyvatelia sa tam stávajú objektom neustálych prepadov. Pod hrozbou zabitia pýtajú vandali
finančné prostriedky na alkohol a drogy. Taktiež to nie je v noci osvetlené. Pýtame sa, je to
pre občanov bezpečné? Mládež, ktorá je pod vplyvom alkoholu a omamných látok – drog sa
tam pravidelne stretáva. Hádžu po ľuďoch fľaše a iné predmety. Láskavo žiadame vedenie
mesta a hlavne pána primátora, aby uvedenú lokalitu – pri nedostavanej škôlke dôkladne
vyčistili a tým sa predíde zbytočným komplikáciám, ale hlavne sa zvýši bezpečnosť občanov
a návštevníkov mesta Michaloviec.
Ďakujeme za pochopenie.
Obyvatelia Sídliska SNP – Zvončeková ulica.
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BOD č. 17
RÔZNE
PhDr. Jana Cibereová
Poďakovala za promptné vyriešenie interpelácie prednesenej na augustovom mestskom
zastupiteľstve, ktorá sa týkala detského ihriska na Jilemnického ulici. Život ukázal, že
osadenie značiek má svoj význam. V ďalšom sa poďakovala za spoluprácu TaZS mesta
Michalovce za celé volebné obdobie pri riešení vznesených problémov a nedostatkov
sídliska Východ. Pevne verí, že aj občania Sídliska Východ to takto vnímajú a v budúcnosti to
určite ocenia.
Ako predsedníčka kultúrnej komisie sa poďakovala za spoluprácu MsKS Michalovce pri
organizovaní všetkých kultúrnych aktivít, ktoré si pochvalu určite zaslúžia a želá im aj do
budúcnosti veľa nápadov a tvorivých síl. Občania nášho mesta to určite ocenia.
MUDr. Benjamín Bančej
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Naše funkčné obdobie končí, dnešné XXV. mestské zastupiteľstvo je posledné v tomto
funkčnom období, ale život v meste nekončí a pokračuje rozbehnutými aktivitami.
V najbližšom období v spolupráci s MsKS Michalovce sa uskutoční:
11.11. 2014
4. ročník na Zemplíne tak
13. 11. 2014 o 9,00 hod. v MsKS
38. ročník v umeleckom prednese Horovov Zemplín
18. 11. 2014 v kine Centrum
filmový festival SNOW
21. 11. 2014
Program „Láááska!
26. 11. 2014
Kladenie vencov na cintoríne ČA pri príležitosti 70.
výročia oslobodenia
26. 11. 2014
Beh o štít mesta XXII. ročník
5. 12. 2014
rozsvietenie vianočného stromčeka, príchod Mikuláša
11. 12. 2014
Orgánový koncert
12. 12. – 13. 12. 2014
Vianočné trhy
13. 12. 2014
odovzdávanie cien Michalovčana „LUCIA 2014“
14. 12. 2014
Vianočný koncert Katky Koščovej
31. 12. 2014
súťaž vo vystreľovaní zátok šampanského o 12,00 hod.
a o 23,00 hod. oslavy štátnosti a vítanie Nového roka.
Na všetky spomínané akcie pozýva občanov mesta Michalovce, poslancov mestského
zastupiteľstva i pracovníkov MsÚ Michalovce.
Z pozície zástupcu primátora a predsedu poslaneckého klubu poďakoval za
štvorročné obdobie dobrého fungovania jednak pracovníkom mestského úradu, jednotlivým
vedúcim odborov i organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ďalej poďakoval
všetkým pracovníkom, ktorí pracovali v jednotlivých komisiách pri MsZ a pripravovali
materiály na rokovania mestského zastupiteľstva. Poďakoval za dobrú a korektnú spoluprácu
aj členom poslaneckého klubu, kde rokovania niekedy trvali dlhšie ako samotné zasadnutie
MsZ. Za dobrú spoluprácu poďakoval prednostovi MsÚ a zástupcovi MsÚ pri právnych
záležitostiach. Na záver poďakoval primátorovi mesta za veľmi dobrú spoluprácu počas
celého funkčného obdobia.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pozval všetkých prítomných a občanov mesta Michalovce na všetky spomínané kultúrne
akcie. Ich množstvo svedčí o tom, že do konca decembra bude v meste bohatý kultúrny život.
p. Rudolf Klein
Poďakoval pracovníkom TaZS mesta Michalovce za vyriešenie požiadavky občianky zo SNP
ohľadom osvetlenia priechodu, ktorý je už teraz bezpečný. V ďalšom poďakoval kolegom
a kolegyniam za dobrú spoluprácu počas celého funkčného obdobia. Rozhodnutia poslancov
mestského zastupiteľstva boli dobré a pomohli k dobrému fungovaniu mesta ako celku
i jednotlivým občanom.
MUDr. František Zitrický
Pri poslednom stretnutí s občanmi na Sídlisku Západ bola vyslovená požiadavka, aby v rámci
korektných vzťahov bola cesta, ktorá bola zničená v dôsledku obchádzky pri budovaní
kruhového objazdu, opravená v čo najkratšej dobe. Dnes je cestá opravená. Poďakoval za
dodržanie sľubu. Vyjadril presvedčenie, že v danej lokalite v krátkom čase budú opravené aj
chodníky a parkoviská.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Neodkladné veci budú riešené už teraz. Všetko ostatné už bude riešené v rámci
rekonštrukcie Sídliska Západ.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážené kolegyne, kolegovia!
V mene všetkých prítomných si dovolím povedať, že štyri roky sme pracovali pre mesto
a dúfa, že správne, pretože mesto za toto obdobie sa rozvíjalo správny smerom. Poďakoval
primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, prednostovi MsÚ, zástupcovi MsÚ , všetkým
vedúcim odborov a pracovníkom MsÚ, ktorí veľmi kvalitne pripravovali materiály na
rokovania MsZ. Materiály na rokovania MsZ boli pripravované po odbornej stránke na veľmi
vysokej úrovni a preto rokovania mestského zastupiteľstva prebiehali bez konfliktov a
v príjemnej atmosfére. Osobne si myslí, že aj nový poslanecký zbor, ktorý vznikne po
voľbách, bude pokračovať v plnení úloh v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Poďakoval všetkým prítomným, osobitne poslancom bez ohľadu na stranícku príslušnosť, bez
ohľadu na zaradenie, za dobre odvedenú prácu. Myslí si, že tu bol vytvorený tím, ktorého
snahou bolo, aby mesto počas štyroch rokov napredovalo. Nie tak dávno bol hodnotený
program rozvoja mesta, ktorý bol predložený občanom. Zo zhromaždení nadobudol pocit, že
sa nemáme za čo hanbiť, že tieto štyri roky neboli márne, že neboli premrhané a Michalovce
napredovali. Pribudlo tu mnoho dobrých vecí a verí, že tí, ktorí budú mesto riadiť
v nasledujúcom volebnom období na všetko pozitívne nadviažu. V každej robote sa vyskytnú
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chyby aj problémy. Zaiste sme sa ich dopustili aj my, ale aj z toho sa dá poučiť. Verí, že nový
poslanecký zbor i vedenie mesta sa z nich poučí.
Poďakoval za spoluprácu celému poslaneckému zboru, prednostovi MsÚ, vedúcim odborov,
pracovníkom MsÚ i riaditeľom organizácií za prácu v tomto období. V ďalšom poďakoval
médiám, že o výsledkoch práce mesta informovali. V neposlednom rade poďakoval občanom
mesta, lebo i vďaka ich dôvere i tolerancie mohol tento kolektív pracovať posledné štyri
roky. Uistil občanov mesta, že pokiaľ budú mať do toho čo hovoriť aj v budúcnosti, že dôvera
bude opätovaná.
Poďakoval za spoluprácu hlavnej kontrolórke mesta, ktorá má tiež zásluhu na dobrých
výsledkoch mesta.
Dnes sa ešte poslanecký zbor zíde na slávnostnom mestskom zastupiteľstve, kde budú
odovzdané ceny mesta, ceny primátora a čestné občianstvo mesta Michalovce. Po skončení
MsZ bude ešte VZ SMM s.r.o. Michalovce.

BOD č. 18
ZÁVER
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
Zaželal všetkým príjemné chvíli počas celého dňa. Všetkým, ktorí kandidujú želá úspech vo
voľbách a teší sa na ďalšie stretnutia.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. MUDr. Ján Mihalečko
2. Mgr. Ján Eštok

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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