MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 1. 2016

číslo: 1

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA II. POLROK 2015
Mestská rada v Michalovciach
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za II. polrok 2015.
2. Ruší
uznesenie MsR č. 111 z 13. 10. 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Pavol Kuchta

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 1. 2016

číslo: 2

K bodu: VYHODNOTENIE OPATRENÍ STRATEGICKÝCH CIEĽOV PROGRAMU
HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta predložiť predmetnú správu na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: v texte
T: február 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Pavol Kuchta

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 1. 2016

číslo: 3

K bodu: SPRÁVA O KONTROLE VYUŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA
ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE ZA II. POLROK 2015
Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrole využívania verejného priestranstva na území mesta Michalovce za II.
polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Pavol Kuchta

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 1. 2016

číslo: 4

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE A PRÍPRAVY
PROJEKTOV ZO ZDROJOV EÚ A DOTAČNÝCH POLITÍK
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru IaG predložiť predmetnú správu na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach.
Z: RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
T: február 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Pavol Kuchta

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 19. 1. 2016

číslo: 5

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach

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

2. Odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach:
2.1 schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedenom v katastri
nehnuteľností ako pozemok 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
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),
2.2 schváliť 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).

3. Ukladá
3.1

ved. odboru hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: február 2016

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Pavol Kuchta

