
Z á p i s n i c a  
 
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 23. júna 2009 (utorok)  o 10.00 hod. v malej zasadačke 
MsKS v Michalovciach 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Prítomní:  
- podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice 
 
 
1.   O t v o r e n i e  

 
        V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadenie a v znení neskorších 
predpisov XVI. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach otvoril 
primátor mesta Viliam ZÁHORČÁK.  

 
        Po úvodnom privítaní poslancov MsZ  primátor mesta ďalej privítal: zástupcu 
primátora MUDr. Bančeja, prednostu MsÚ Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu MsÚ JUDr. 
Doriča, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, vedúcich zamestnancov MsÚ a mestských organizácií, zástupcov 
médií a ostatných prítomných.  

 
Konštatoval, že  na tomto zasadnutí MsZ je prítomných 21 poslancov  a že mestské 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Informoval, že z toho rokovania sa ospravedlnili: 
poslanci: MUDr. Makohus a MUDr. Baťalík, CSc. 

 
   - V rámci organizačných záležitostí obedňajšiu prestávku navrhol o 13.00 hod. 
 

 
 
 
PROGRAM: 
Návrh programu poslanci obdržali na písomnej pozvánke (tvorí prílohu č. 2 zápisnice). 
 
 
K navrhovanému  programu rokovania MsZ, uvedenému na písomnej pozvánke,  boli 
predložené tieto doplňujúce návrhy:
 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Predložil návrh na doplnenie programu o dva body. 
Prvý návrh predložil na doplnenie programu o bod : Oznámenie o vzdaní sa funkcie 
riaditeľa Technických  a záhradníckych služieb mesta Michalovce – Ing. Jána  Džugana. 
Zároveň odporučil, aby tento bod  bol zaradený ako nový bod č. 7 s tým, že pôvodný  
bod 7 a ďalšie  body navrhovaného programu sa prečíslujú na body č. 8, 9 atď. 
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Hlasovanie o tomto doplňujúcom  bode a o jeho zaradení: 
(hlasovanie č. 1) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že návrh na doplnenie o nový bod č. 7 bol schválený. 
 
 Následne primátor mesta predložil svoj druhý návrh na doplnenie programu 
rokovania MsZ  o bod:   
Zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie  NFP v rámci OP Životné 
prostredie Prioritnej osi 4 – Odpadové hospodárstvo na realizáciu projektu  „Centrum pre 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach“ a jeho  
zaradenie za pôvodný bod č. 16  
- s tým, že poradie nasledujúcich bodov sa prečísluje.  
 
Hlasovanie o tomto druhom návrhu na doplnenie programu rokovania MsZ: 
(hlasovanie č. 2) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že aj tento návrh na doplnenie programu rokovania MsZ bol  
   schválený. 
 
Ďalšie hlasovanie bolo o celom programe rokovania XVI. zasadnutia MsZ, vrátane 
schválených doplňujúcich bodov: 
(hlasovanie č. 3) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 

- Primátor konštatoval, že program XVI. zasadnutia MsZ  bol schválený. 
 
 
 Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  mestského zastupiteľstva určil 
týchto poslancov MsZ: 
 
 1. Ing. Mirka Gejguša 
         2. Zlatušu Popaďákovú 
 
 Ďalej informoval, že  informátormi zo zasadnutí mestskej rady, ktoré sa uskutočnili 
v dňoch 19. mája a 8. júna 2009, sú poslanci Ing. Ďurovčík a Ing. Gejguš.  
 

 
 
BOD č. 2: 
Voľba návrhovej komisie 
 
 Primátor mesta Viliam Záhorčák odporučil, aby v návrhovej komisie pracovali  
poslanci MsZ v zložení: 
 
 - Mgr. Martin Nebesník 
 - MUDr. Pavol Kuchta 
            - MUDr. František Zitrický 
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 Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej 
komisie v zmysle ním predložené návrhu: 
(hlasovanie č. 4) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení, ako bola navrhnutá. 
 
 
 
BOD č. 3: 
Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra a schválenie  
volebnej komisie 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu  číslo 3 zápisnice. 
 
Materiál k tomuto bodu rokovania  uviedol primátor mesta Viliam Záhorčák. 
„Ako zaiste viete, čoskoro skončí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky Ing. Bobovníkovej. 
Na to, aby sme mohli uskutočniť akt voľby nového hlavného kontrolóra, je potrebné, aby  
sme schválili volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra. Tento návrh ste dostali 
v písomnej podobe.  

Nakoľko v priebehu predchádzajúcich dní došlo k jednej zmene, o ktorej budem ešte 
informovať, navrhujem, aby sa doplnil tento volebný poriadok o bod č. 8 v znení: 
„V prípade, že sa voľby zúčastní iba jeden kandidát na hlavného kontrolóra a vo 
voľbách nezíska súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ, je voľba 
hlavného kontrolóra neúspešná. Mestské zastupiteľstvo na tom istom zastupiteľstve 
vyhlási v súlade s § 18a, zákona 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení, novú voľbu 
hlavného kontrolóra.“ 
 Je to situácia, ktorá vznikla v podstate  včera, takže nemohli sme ju zakomponovať 
do materiálu v predstihu.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
-  neboli  vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy, 
 
 
Primátor mesta Viliam Záhorčák   rozpravu k danému bodu  ukončil 
a dal   hlasovať: 
 
Za doplnenie  „Volebného poriadku ...“ o bod 8,  ktorého znenie už  predniesol  
vo svojom úvodnom vystúpení: 
(hlasovanie č. 5) 
 za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že tento doplnok  volebného poriadku pre voľbu hlavného  
   kontrolóra mestské zastupiteľstvo schválilo.  
      
Ďalej dal hlasovať o uznesení k tomu bodu rokovania , znenie ktorého predniesol predseda 
návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :  
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1.  Volebný poriadok, doplnený o bod č. 8 čl. 3, pre voľbu hlavného kontrolóra mesta  
     Michalovce uskutočnenú na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 23. 6. 2009. 
2.  Volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení: 
      - Mgr. Jana Cibereová 
      - Ing. Vladimír Braník 
      - Stanislav Gaľa 
 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
(hlasovanie č. 6) 
-  Primátor konštatoval, že MsZ schválilo volebný poriadok a zároveň schválilo aj volebnú  
    komisiu.  Zároveň poprosil  členov volebnej komisie, aby zaujali miesto  za predsedníc- 
    kym stolom.  
 
 
 
BOD č. 4: 
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Michalovce 
 
- Písomný materiál k tomuto bodu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
 
V úvode tohto bodu vystúpil primátor mesta Viliam Záhorčák: 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám oznámil, že dňa 22, 
júna 2009 mi doručil  kandidát na hlavného kontrolóra JUDr. Gabriel Dorič späťvzatie 
prihlášky s tým, že sa volieb nechce zúčastniť. Vzhľadom na túto skutočnosť budeme 
pokračovať voľbou v zmysle schváleného volebného poriadku s jednou kandidátkou. 
V súlade s čl. 1, odst. 2 schváleného Volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra 
má každý uchádzač právo vystúpiť v rámci tohto bodu v časovom rozsahu  tri minúty. 
Žiadam teda uchádzačku Ing. Martu Bobovníkovú, pokiaľ chce využiť toto právo, o jej 
vystúpenie.  

 
Ing. Marta Bobovníková: 
Vážený pán primátor, vážení poslanci, v súčasnosti vykonávam funkciu hlavnej 
kontrolórky. Nepodnikám, nie som členkou kontrolných, riadiacich ani dozorných orgánov 
žiadnych spoločností, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  
 V krátkosti sa vám predstavím. Tak vám, hoci sa poznáme už 6 rokov, ako aj 
občanom mesta Michalovce: Mám  ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave, fakulte riadenia, odbor: aktualizované systémy 
riadenia v ekonomike.  
 Počas svojej praxe som pôsobila v rôznych funkciách. Začínala som ako asistentka 
výpočtového strediska, následne som  pracovala 5 rokov  ako vedúca výpočtového 
strediska, 12 rokov vo funkcii ekonomickej námestníčky a teraz pracujem 6 rokov 
v samospráve. Počas svojej odbornej praxe som absolvovala kurzy ukončené certifikátom 
v oblasti: finančníctva, účtovníctva, výpočtovej techniky a v rokoch 2004 až 2008 
základný a nadstavbový kurz hlavných kontrolórov s certifikátom, s celoštátnou 
pôsobnosťou.   

Čo sa týka mojej činnosti, ste s ňou oboznamovaní priebežne aj na základe mojich 
správ, ktoré predkladám mestskému zastupiteľstvu. Vo svojej činnosti som sa venovala 
a vyjadrovala k návrhu rozpočtu, k návrhu zmien rozpočtu, takisto k záverečnému účtu 
mesta. Vybavovala a evidovala som sťažnosti občanov, počas môjho funkčného obdobia 
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doteraz ich bolo evidovaných 250. Počas môjho pôsobenia v samospráve som vykonala 
154 kontrol, bolo prijatých cca 480 opatrení.  Sú to len čísla.  
 Čo sa týka môjho ďalšieho pôsobenia, pokiaľ mi vyjadríte dôveru aj na ďalšie 
funkčné obdobie, chcela by som sa zamerať na činnosť a na pomoc činnosti samospráve, 
čo sa týka oblasti efektívneho využívania finančných prostriedkov z  verejných zdrojov pre 
občanov Michaloviec.   
 Verím, že s mojou doterajšou prácou ste boli spokojní a chcem vás uistiť, pokiaľ mi 
vyslovíte dôveru, že svoju prácu budem vykonávať i naďalej čestne a zodpovedne. 
Ďakujem za pozornosť.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Mirko Gejguš: 
Prehlásil, že  v tomto bode je v konflikte záujmov. 
 
Primátor mesta Viliam Záhorčák, ukončiac  rozpravu k tomuto bodu, konštatoval: 
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, voľba tak ako ste schválili, sa uskutoční tajným 
hlasovaním. Materiály na voľbu hlavného kontrolóra ste obdržali ako samostatnú časť 
doručených materiálov. Žiadam Vás, aby ste  po ukončení aktu materiály odovzdali 
zapisovateľke MsZ p. Kudelásovej z dôvodu ochrany osobných údajov v súlade so 
zákonom č. 428/2002 Z.z. 

Volebná komisia vydá poslancom hlasovacie lístky,  prevzatie potvrdí poslanec 
podpisom do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov. Hlasuje sa zakrúžkovaním 
poradového čísla na hlasovacom lístku. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ďalšie podrobnosti upravuje schválený 
volebný poriadok.  

Žiadam predsedníčku volebnej komisie Mgr. Janu Cibereovú, aby začala a riadila 
voľbu hlavného kontrolóra. Zároveň žiadam poslancov, aby pristúpili k voľbe hlavného 
kontrolóra. 
 
- K vyjadreniu p. poslanca Ing. Gejguša, že v tomto bode je v konflikte záujmov, podotkol, 
  že v tomto bode sa nejedná o majetkové záležitosti. 
 
 
Následne sa svojej činnosti ujala  predsedníčky volebnej komisie p. Mgr. Jana Cibereová. 
Poprosila poslancov, aby podpisom si prevzali obálky a hlasovací lístok a následne, aby 
akt voľby vykonali hodením tejto obálky s hlasovacím lístkom do urny.  
 
 
 
Po vykonaní volebného aktu  pán  primátor   v y h l á s i l    10-minútovú prestávku, 
čo bol vlastne čas pre volebnú komisiu na spočítanie hlasov a vyhodnotenie. 
 
 
Po skončení volieb: 
 
Predsedníčka volebnej komisie Mgr. Jana CIBEREOVÁ oboznámila mestské 
zastupiteľstvo s výsledkami volieb.  
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K o n š t a t o v a l a ,  ž e :  
-  Voľby hlavného kontrolóra sa zúčastnilo: 23 poslancov 
-  Poslancom bolo vydaných: 23 hlasovacích lístkov 
-  Vrátených bolo: 23 hlasovacích lístkov 
-  Nevrátených bolo: 0 hlasovacích lístkov 
-  Počet platných hlasovacích lístkov: 22 
-  Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 
-  Počet hlasov pre kandidátku Ing. Martu Bobovníkovú: 22 
 
-  Ďalej konštatovala, že kandidátka na hlavného kontrolóra Mesta Michalovce    
   Ing.  Marta BOBOVNÍKOVÁ získala nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov          
   mestského zastupiteľstva a bola zvolená za hlavného kontrolóra Mesta Michalovce. 
   - Ing. Bobovníkovej k jej zvoleniu srdečne zablahoželala.  
 
 
K zvoleniu Ing. Bobovníkovej do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Michalovce takisto      
zablahoželal  aj p. Viliam Záhorčák, primátor mesta: 
Zaželal jej, aby  vo svojom pracovnom svojom úsilí dosahovala rovnaké výsledky ako  
doposiaľ a dobrú spoluprácu s mestským zastupiteľstvom, s vedením mesta, ale aj so 
všetkými obcami, ktoré sa na ňu určite budú častokrát  obracať.  
 
O slovo požiadala  hlavná kontrolórka Ing. Marta Bobovníková: 
„Chcem vám všetkým srdečne poďakovať za vyslovenú dôveru a verím, že vás 
nesklamem. Ďakujem ešte raz.“ 
 
Po jej vystúpení primátor mesta 
poďakoval volebnej komisii za prácu  a za  oboznámenie mestského zastupiteľstva 
s výsledkami  volieb. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník, v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach: 
z v o l i l o  
hlavného kontrolóra Mesta Michalovce  Ing. Martu BOBOVNÍKOVÚ. 
 
P o v e r u j e  
primátora mesta Michalovce Viliam Záhorčáka: 
Uzatvoriť v súlade s § 18a  ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom 
znení a v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. – Zákonník  práce a zákonom č. 552/2003 
o výkone prác vo verejnom záujme s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom pracovnú 
zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúce- 
ho kontrolóra, t.j.  1. 8. 2009. Deň nástupu do práce sa určuje na deň nasledujúci po dni 
skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra, t. j. 1. 8. 2009. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 7) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
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- Primátor konštatoval, že uznesenie k tomuto bodu MsZ schválilo. 
 
Skôr než  MsZ začalo rokovať o ďalšom bode, primátor mesta   
poprosil informátorov z rokovaní mestskej  rady, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch máj 
a jún 2009, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom. 
 
 
 
 
Bod č. 5: 
Správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: 
máj – jún 2009 
 
-  Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
-  Správu o prijatých uzneseniach MsR za uvedené obdobie v krátkosti uviedol primátor .     
    mesta p.Viliam Záhorčák. 
 
R o z p r a v a :  
- v rámci rozpravy  neboli k predloženej správe vznesené žiadne otázky, pripomienky, ani  

iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie k prerokovaniu  predmetnej správy predniesol Mgr. Martin Nebesník, 
predseda návrhovej komisie,  v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
Správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: máj – jún 2009 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 8) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie. tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
Bod č. 6: 
Správa o riešení interpelácií poslancov MsZ predložených na XV. zasad- 
nutí MsZ v Michalovciach dňa 28. 4. 2009 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č.65 zápisnice.  
 
- Správu o riešení interpelácií, ktoré poslanci predložili na ostatnom zasadnutí MsZ, 

uviedol primátor  p. Viliam Záhorčák.  Konštatoval,  že tak ako býva zvykom, tieto 
interpelácie sú priebežne uverejňované  aj v dvojtýždenníku Michalovčan.  
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R o z p r a v a :  
- v rámci rozpravy k predloženej  správe neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky, 

požiadavky   ani iné  návrhy  
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie k prerokovaniu predmetnej správy predniesol Mgr. Martin Nebesník, 
predseda návrhovej komisie, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e   
Správu o riešení interpelácií poslancov MsZ predložených na XV. zasadnutí MsZ v Micha- 
lovciach  dňa 28. 4. 2009 
 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č.9) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
Bod č. 7: 
Oznámenie o vzdaní sa funkcie riaditeľa Technických a záhradníckych 
služieb mesta Michalovce – Ing. Jána  Džugana 
 
- Písomný materiál k tomuto bodu rokovania MsZ  tvorí prílohu č. 7 zápisnice, poslanci ho   
   poslanci MsZ pred začiatkom  zasadnutia MsZ, pri prezencii.  
 
Tento bod rokovania MsZ uviedol primátor mesta p.Viliam Záhorčák. 
„Dňa  19. 6. 2009 doručil primátorovi mesta riaditeľ Technických a záhradníckych služieb 
Ing. Ján Džugan písomné „Oznámenie o vzdaní sa funkcie riaditeľa“.  V liste Ing. Ján 
Džugan oznamuje, že v roku 2009 utrpel vážny úraz s následnou operáciou. Po posúdení 
zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom je potrebná ďalšia operácia v II. polroku 2009. 
Z toho dôvodu sa vzdáva funkcie riaditeľa ku dňu 30. 6. 2009 zo zdravotných dôvodov.  
 Ing. Ján Džugan bol na návrh primátora schválený do funkcie riaditeľa TaZS na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28. 8. 2007. Následne mu bolo odovzdané 
vymenovanie do funkcie a dňa 31. 8. 2007 s ním bola uzavretá pracovná zmluva 
s nástupom od 1. 9. 2007.  
 V súlade s ustanoveniami § 42 a § 63 Zákonníka práce, ak sa vedúci zamestnanec 
vzdá funkcie, prestane spĺňať predpoklady, resp. požiadavky na výkon funkcie. Ďalšie jeho 
pôsobenie bude riešené v súlade so Zákonníkom práce.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Michal Stričík, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, myslím, že nám boli 
predložené argumenty, ktoré ako ľudia musíme len prijať.  Ja myslím, že zo strany MsZ 
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treba poďakovať pánovi riaditeľovi, lebo počítam, že MsZ zoberie na vedomie jeho 
rozhodnutie, za jeho doterajšiu prácu a zaželať mu  veľa úspechov jednak pracovných , ako 
aj zdravotných (a tie potrebuje jednako nakoniec ako my všetci). 
 
 
Ing. Martin Pado: 
Ja sa priznám, že som chcel pôvodne vystúpiť, teda trošku ináč ako poviem teraz, pretože 
informácie o chystanom odchode riaditeľa TaZS už sú známe minimálne dva mesiace. Ale 
dobre, každý má právo urobiť  rozhodnutie. Pán riaditeľ ho urobil z akýchkoľvek dôvodov, 
to už je na ňom, nikto z nás to nemôže spochybniť.  
Ja len chcem pri tejto príležitosti upozorniť na ďalší bod a to je správa hlavnej kontrolórky. 
Myslím si, že jedno s druhým súvisí a treba sa zamyslieť nad tým, ako vlastne 
k vymenovaniu pána riaditeľa a za kých okolností došlo. Chcem povedať, že pokiaľ má 
hrať orchester dobre,  tak ten orchester by mal mať jedného dirigenta. V tomto prípade ten 
dirigent  nebol jeden, ale dirigenti boli 4-ja a myslím si, že to je výsledok takéhoto 
dirigovania. Takže pánovi riaditeľovi za dobrú prácu ďakujem a ak bolo niečo zlé, tak za 
to zlé ho treba kritizovať.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Myslím, že celý ten akt vymenovania bol v súlade so zákonmi, takže si myslím, že toto 
nikto nemôže spochybniť. A aj ja sa prikláňam k tomu, čo tu odznelo, že za všetko, čo 
bolo, je potrebné poďakovať. Ale na to si počkáme, keď dokončíme tento bod. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie k tomuto bodu rokovania MsZ predniesol predseda návrhovej komisie 
Mgr. Martin Nebesník, v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1. A k c e p t u j e ,   
    že Ing. Ján DŽUGAN  sa ku dňu 30. 6. 2009 vzdal funkcie riaditeľa Technických  
   a záhradníckych služieb mesta Michalovce. 
2. P o v e r u j e   
    primátora mesta v súlade s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
    urobiť právne úkony súvisiace so vzdaním sa funkcie riaditeľa Technických a záhradníc- 
    kych služieb mesta Michalovce  - Ing. Jána Džugana ku dňu 30. 6. 2009 a zabezpečením 
    riadenia a chodu Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce do vymenova- 
    nia nového riaditeľa.  
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 10) 
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhované, bolo schválené. 
 
Po schválení uznesenia ešte vystúpil p. primátor  Viliam Záhorčák: 
V tejto chvíli aj ja chcem poďakovať Ing.  Džuganovi za prácu, ktorú odviedol vo vedení 
technických a záhradníckych služieb. Je to neľahká funkcia, bolo naozaj potrebné 
vynaložiť nemálo úsilia na to, aby sa veci zvládli.  Pevne verím, že tak ako tu už bolo 
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povedané mojimi predrečníkmi, v ďalšom období, najmä zdravie bude posilnené  a bude 
môcť vykonávať ďalšie úlohy k spokojnosti náš všetkých.   
    
- Následne poslanci MsZ i ďalší prítomní  poďakovanie Ing. Džuganovi vyjadrili    

potleskom. 
 
 
 
Bod č. 8: 
Správa o výsledkoch kontroly 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 
 
Materiál k predmetnému bodu uviedla hlavná kontrolórka Ing. Marta Bobovníková: 
Vážení pán primátor, vážení poslanci, predkladám vám správu o výsledku kontroly. Takáto 
správa je predkladaná na každé jedno zastupiteľstvo. Od posledného mestského 
zastupiteľstva boli vykonané a ukončené štyri kontroly hospodárenia v TaZS mesta 
Michalovce a jedna kontrola hospodárenia v Základnej umeleckej škole v Michalovciach – 
rozpočtovej organizácii. 
 
Čo sa týka hospodárenia príspevkovej organizácie (TaZS), kontroly boli zamerané na: 
- hospodárenie a nakladanie s majetkom 
- náklady a výnosy príspevkovej organizácie 
- personálna a mzdová agenda 
- kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ. 
Bližšie sme sa zaoberali peňažnými operáciami, pohybmi a stavom, pokladničnými 
dokladmi, ich evidenciou v pokladničnej knihe a náväznosti na jednotlivé strediská 
v TaZS, dodržiavanie pokladničného limitu. Venovali sme sa aj skladovej evidencii, 
pohybu a stavu zásob, nákupu a spotreby pohonných hmôt a ostatného materiálu. Bola 
skontrolovaná aj inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu  majetku a záväzkov v tejto 
organizácií, ako aj mzdová uzávierka, účtovná evidencia i rozpočet organizácie.  
 
Z takto zameranej kontroly boli spracované  4 správy a to: 
1. Hotovostné príjmy a výdavky, ich evidencia a zúčtovanie v TaZS meta Michalovce 
2. Obstaranie tovarov, prác a služieb. Nákup a spotreba PHM. 

3. Obstaranie, hospodárenie a nakladanie s majetkom. Evidencia a inventarizácia majetku   
v TaZS mesta Michalovce 

4. Personálna a mzdová agenda v príspevkovej organizácii – v TaZS mesta Michalovce  
    za rok 2008 
Všetky tieto 4 kontroly – záznamy z týchto kontrolou boli prerokované, kontrolovaný 
subjekt sa k ním vyjadril v stanovisku, ktoré predložil kontrole. Následne bol spracovaný 
„dodatok“ k týmto kontrolám a prijaté závery z týchto kontrol. Kontrolný subjekt prijal 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Závery z týchto kontrol, ako aj opatrenia 
prijaté kontrolným orgánom máte v písomnej podobe v správe, ktorú teraz predkladám.  
Tieto opatrenia vzhľadom na zistené skutočnosti sú nedostatočné, a preto  navrhujem 
v uznesení MsZ prijať uznesenie v takom znení, v akom ho máte v písomnej podobe 
predkladané.  
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Čo sa týka kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácii, čiže v Základnej umeleckej 
škole v Michalovciach, tam bol spracovaný záznam. To znamená, že bola skontrolovaná 
agenda, v ktorej neboli zistené nedostatky, a preto nie je potrebné prijímať žiadne 
opatrenie.  
 
 
Rozprava: 
-  v rámci rozpravy neboli  k  správe predložené žiadne otázky, pripomienky, požiadavky  
   ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie k predmetnej správe predložil Mgr. Nebesník, predseda návrhovej 
komisie, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1 .  B e r i e  n a  v e d o m i e   
    Správu o výsledkoch kontroly 
 
2 .  U k l a d á   
       riaditeľovi TaZS mesta Michalovce: 
    a) prehodnotiť a dopracovať prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov 
       b) vyvodiť pracovno-právne dôsledky za nedodržanie povinností vyplývajúcich  
           zo všeobecne záväzných nariadení 
       c) predložiť informatívnu správu o splnení opatrení na najbližšie rokovanie  
           mestskej rady 
 
  3.  Ž i a d a   
       primátora mesta Michalovce o prijatie účinných opatrení na zabezpečenie  
      dodržiavania  všeobecne záväzných  predpisov v príspevkovej organizácii  
      TaZS  mesta Michalovce. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 11) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
Bod č. 9: 
Informatívna správa o Urbanistickej štúdii Parku študentov Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 
 
Primátor mesta p. Viliam Záhorčák 
v úvode prerokovávania tohto bodu   privítal na zasadnutí MsZ  p.  Ing. arch. Ladislava 
Fischera, ktorý materiál spracoval a  Ing. Helenu Francúzovú, odbornú referentku odboru 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ, ktorú zároveň požiadal 

 11



o uvedenie správy, keďže predkladateľka správy Ing. Mrázová, vedúca odboru nebola 
prítomná na zasadnutí  MsZ (mala určitý zdravotný problém). 
 
Ing. Helena Francúzová  
konštatovala,  že urbanistickou štúdiou Parku študentov Michalovce sa odbor výstavby, 
životného prostredia a miestneho rozvoja začal zaoberať v apríli 2008.  „Uznesením MsZ 
v Michalovciach č. 186 zo dňa 29. apríla 2008 bolo schválené zadanie pre  vypracovanie  
Urbanistickej štúdie parku študentov Michalovce. Následne mestský úrad  vypísal verejnú 
súťaž za účelom  výberu spracovateľa tejto urbanistickej štúdie. Na základe výberového 
konania bol spracovateľom urbanistickej štúdie určený Ing. arch. Fischer, ktorý je  
prítomný na tomto mestskom zastupiteľstve.  
Za účelom posudzovania jednotlivých návrhov bola primátorom mesta menovaná pracovná 
komisia, ktorá sa zaoberala dvoma alternatívami, ktoré boli pracovne nazvané „Klasik“ a 
„Techno“. Takisto sa týmito návrhmi zaoberala  mestská rada na svojich zasadnutiach 14. 
apríla a 8. júna 2009. V súlade so  stavebným zákonom bola urbanistická štúdia verejne 
prerokovaná. Na základe verejného prerokovania neboli podstatné pripomienky k tejto urb. 
štúdii, preto v zmysle stavebného zákona je predložená mestskému zastupiteľstvu na 
prerokovanie. Následne schválená alternatíva bude vypracovaná do konečného štádia.“   
 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., predseda komisie MsZ: 
Informoval, že Komisia územného plánu, výstavby, regionálneho rozvoja a turizmu MsZ v 
Michalovciach sa týmto riešením Parku študentov dlhodobo zaoberala.  „My sme na svojej 
komisii prerokovali prvé návrhy a námety, ktoré p. Ing. arch. Fischer predkladal a sme 
konzultovali spoločne, ako docieliť vytúžený cieľ.  Myslím, že v materiáli, ktorý poslanci 
majú, je jasne stanovené, že komisia odporúča alternatívu KLASIK. 
Ja osobne  sa tiež prikláňam k tomuto riešeniu, lebo pokladám túto alternatívu za veľmi 
správnu. Myslím si, že Michalovčania, ktorí si čosi pamätajú, vedia veľmi dobre, čo na 
tomto území bolo, čo sa na tomto území všetko zlikvidovalo a aký cieľ malo toto územie.  
Prakticky má byť takým zdravým srdcom Michaloviec v spojení so sídliskom SNP a starou 
časťou sídliska Východ, Juh a Západ.  
Myslím si, že táto alternatíva, ktorá je dnes tuná predkladaná, spĺňa požiadavky na to, aby 
boli vytvorené podmienky na – ako čiastočná oddychová zóna mesta Michalovce a ja 
osobne len, a zrejme aj veľká časť  Michalovčanov očakáva, aby tento zámer riešenia 
Parku študentov podľa alternatívy KLASIK sa realizoval ešte za našej pamäti.“  
 
Ing. Martin Pado: 
No priznávam, že som veľmi rád, že konečne také niečo máme na stole, pretože o Parku 
študentov už niekoľko rokov len rozprávame. Ale sám som teraz na pochybách, ktorá z  
možností  je lepšia. Ako človeku, ktorý už veľmi nešportuje,  je každopádne ten variant č. 
1 prijateľnejší. Ale v Michalovciach máme dosť mladých ľudí, ktorí nemajú toľko 
možností na športové vyžitie, ako je  povedzme úplne normálne vybláznenie sa niekde 
v strede mesta, aby nemuseli odchádzať niekde na začiatok,  na koniec a z tohoto pohľadu, 
pokiaľ  im neponúkneme inú možnosť, tak musím priznať, že treba poskytnúť priestory aj 
pre mladých ľudí. Keby sme tu mali - ak by súčasťou bol aj zámer nejakého parku alebo 
nejakého komplexu  nenáročných športovísk pre mladých ľudí, vtedy by som povedal, že 
ten „Klasik“ je jednoznačne vhodnejší. Ale keďže súčasťou toho nie je, tak pamätajme aj 
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na to, že v Michalovciach žije veľmi veľa mladých ľudí, máme tu vysoké školy a z tohto 
pohľadu, ak sa o tom bude rozhodovať hlasovaním, tak ja budem hlasovať  za variant „B“. 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Chcem len povedať, že áno, súhlasím s tým, že mladým ľuďom treba vytvárať čo najviac 
priestoru na športovanie. Okrem toho, že sa rekonštruujú športoviská, prebieha 
momentálne  aj rekonštrukcia sídliska Východ, jeho jedna etapa je ukončená, kde sú aj 
ihriská - treba sa ísť pozrieť, veľmi pekné podľa môjho názoru. Toto chceme na všetkých 
sídliskách. Myslím, že  s touto filozofiou sa celé zastupiteľstvo vie stotožniť, aby na 
každom sídlisku bolo dostatok športovísk a športovísk na veľmi dobrej úrovni -
sídliskových.  
Súhlasím aj s tým, pán poslanec, čo ste hovorili, že aj v centre, aby bolo  možné športovať. 
Momentálne sa  pripravuje nejaký plán Námestia slobody, pretože sa chceme  uchádzať 
o získanie európskych  prostriedkov a v rámci tohto priestoru sa uvažuje aj o tom, že by 
tam mohli byť niektoré zariadenia, ktoré by umožňovali povedzme adrenalínové športy. 
Takže  toto by splnilo to, o čom vy hovoríte.  
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, myslím si, že tu je náznak 
určitého smerovania k lepšiemu a krajšiemu jadru nášho mesta Michalovce. Na druhej 
strane si musíme uvedomiť, že aj v súčasnosti tieto plochy, ktoré sa chystáme  
zrekonštruovať, plnia niektoré funkcie. Ja si dovolím  opýtať sa, aké alternatívy má mesto 
pri zabezpečení takých aktivít, ako sú umiestnenie lunaparkov, cirkusov, eventuálne 
pretekov, ktoré sa už udomácnili na území mesta, jazdeckých? Pretože realizáciou týchto 
projektov alebo tohto projektu, tieto možnosti sa tam  stratia.   
Druhá otázka znie: V akom časovom horizonte uvažujeme zrealizovať tento projekt a aké 
sú očakávané finančné prostriedky. Myslím, že je to skôr na vedenie mesta ako na 
projektanta. 
A tretia otázka, ktorú si možno dávam trošku vnútorne, či má alebo nemá zmysel výstavba 
vodnej plochy, pretože obávam sa, že v našich zemepisných šírkach v lete pri teplotách  
budú dosť vážne problémy s jej udržiavaním. Naozaj to je len taká otázka, lebo určite by to 
bolo pekné. Neviem,  aká hĺbka by bola tej plochy, aká by bola rozloha či už v ároch alebo 
v nejakom inom vyjadrení. Bojím sa, aby sme  neurobili nejakú novú žumpu alebo niečo 
podobné. Každopádne viem, že sú to veci, ktoré sú dosť náročné na techniku, na chémiu, 
na ošetrovanie. 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Zaujal stanovisko k druhej otázke pána poslanca: „Takže dnes, keď schváli zastupiteľstvo 
túto štúdiu, je možné pristúpiť k ďalším, teda k vypracovaniu projektovej dokumentácie 
a následne sa od toho odvíja aj samotná realizácia. Je predpoklad, že do konca tohto 
volebného obdobia by sme mohli spracovať projektovú dokumentáciu a o ďalšom zámere 
už rozhodne budúce zastupiteľstvo.“  
 
MUDr. Benjamín Bančej: 
Vyjadril sa k 1. otázke pána poslanca Stričíka – alternatívy: „Určite pri samotnom zadaní 
projektovej štúdie týkajúcej sa uvedeného Parku študentov sme sa zaoberali aj  tým, kde 
premiestniť potenciálne tie záležitosti, ktoré sa uskutočňujú dnes na uvedenom 
priestranstve. Je úplne prirodzenou lokalitou, ktorá súvisí aj s možnosťou nadväzovania na 
niektoré organizačné zabezpečenia týkajúce sa jarmokov a podobne.  Je to v blízkosti 
druhej strany medzi Laborcom a cestou, blízko  na druhej strane a je to vytypovaná 
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lokalita, kde je možné aj rozlohou aj rozsahom a už na JARNÉ TRHY  sme uvedenú 
lokalitu ponúkali pre umiestnenie atrakcií. Tam je možné, a s p. Bulíkom sme na uvedenej 
lokalite boli, prehliadli sme si ju,  je možné aj uvedenie parkúru. Čiže máme náhradné 
riešenie.“  
 
Viliam Záhorčák: 
Samozrejme, že tento priestor, pokiaľ  sa využije, tak ako dnes o tom hovoríme, tak je 
potrebné hľadať aj  iné. Na  centrálnej mestskej zóne sú to parkoviská, ktoré dnes ešte je  
možno na to využiť čiastočne aj tú plochu, o ktorej hovoril pán zástupca.  
 
- O odpoveď na 3. otázku poslanca Ing. Stričíka, týkajúcu sa vodnej plochy, požiadal  
   spracovateľa urbanistickej štúdie Ing. arch. Fischera.  
 
 
Ing. arch. Ladislav Fischer: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo! 
Vodná plocha je  situovaná v obidvoch alternatívach, aj v jednej aj v druhej (názorne to 
ukázal na výkresovej dokumentácii). Vymedzené územie zahŕňa  necelých 5 ha. Pokiaľ 
vychádzame  zo schváleného územného plánu, podotýkam slovo reprezentačná zeleň, že 
by tu mala byť situovaná. My tu reprezentačnú zeleň musíme udržať v kvalitnom stave. To 
znamená závlaha 5 ha,  znamená pomerne  komplikovaný technický problém. Z toho 
dôvodu tá vodná nádrž neplní len estetickú a rekreačnú funkciu, ale je to  zberná nádrž pre 
závlahu tohto celého územia, kde musíme dostať vodu k tým všetkým rastlinám 
a drevinám, ktoré by sme chceli mať v tomto území.  
Predkladali sa 3 varianty riešenia. To znamená napojiť sa na verejný vodovod – to je 
vylúčené; napojiť sa na Laborec – technicky mimoriadne náročné a prevádzkovo náročné. 
Preto sa prikročilo k tejto časti studne a pomocou čerpadla k naplňovaniu tejto nádrže. 
Hĺbka by bola maximálne 1 m, to je z dôvodu toho, že sa tu bude pohybovať 
pravdepodobne veľa detí, takže do nejakých veľkých hĺbok nemôžeme ísť.  
Tým, že sa nádrž používa na zavlažovanie tohoto celého areálu, je vylúčený ten časový 
moment, ktorý vyvoláva väčšinou nepríjemnosti, ktoré sú s vodnými nádržami. Ak  sa tá 
voda recirkuluje a je v pohybe, tak bez problému by sa to malo udržať v bežnej kvalite.  
Ináč to je len môj taký osobný pocit, že ak to má byť reprezentačný park a ak má naozaj 
plniť tú funkciu vysokého estetického a kultúrneho a rekreačného štandardu, tak  bez tej 
vodnej plochy  trošku by to  bolo ochudobnené.  
S výdatnosťou vody nepredpokladáme nejaký problém, pretože  tá vŕtaná studňa, pokiaľ 
mám informácie o tomto území z hľadiska biológie, je výdatná na vodu.  Inakšie, však vy 
to viete lepšie, to bola zóna rodinných domov, kde bola pri každom dome minimálne jedna 
studňa a blízkosť Laborca by to mala zabezpečiť.  
 
MUDr. Ján Mihalečko: 
„Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, pán poslanec Stričík sa pýtal, aké budú 
náklady.  Náklady na prevádzku sú uvedené v dôvodovej správe, úplne dole.  
Náklady  na údržbu vodnej plochy budú tvoriť: 
- časť mzdových nákladov na záhradníka, čiže správcu parku 
- prevádzkové náklady cca 10 000 €/ročne.“ 
Konštatoval, že vlastná výstavba  tohto jazierka, aspoň v dôvodovej správe  sa píše, že 
bude zhruba 107 tisíc eur. 
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Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Ja som si naozaj ten materiál prečítal pozorne. Povedal som, že sám  vnútorne  diskutujem 
o tomto materiáli. Pre mňa  tiež je príjemné, aby sme v meste vytvorili plochu, ktorú 
v zime by sme vedeli využívať na korčuľovanie a získali mládež a ľudí do centra mesta. To 
by bolo určite príjemné.  Sám mám doma jazierko a trávnaté a okrasné kríky, ktoré 
udržiavam a viem, že jednoducho treba tam, dá sa povedať, odborný zásah.  
Trošku by som pochyboval, že by to boli len tieto náklady, pretože rozhodne tam treba aj 
elektrickú energiu zakalkulovať, treba urobiť rozvody a veci, ktoré s tým súvisia. Aby tam 
bola, dá sa povedať, nejaká automatická závlaha a veci, ktoré s tým súvisia, aby sme 
nemali problémy ako máme v centre mesta, keď  sme ušetrili na závlahovom systéme 
a autá technických služieb musia chodiť prácne a zavlažovať tieto veci.  
Rozhodne je tu potrebné povedať, aká je predstava mestského zastupiteľstva - či chceme 
do tohto projektu investovať milión eur alebo 5 miliónov eur a od toho sa to všetko rozvíja.  
Pretože zbytočne by sme robili projekt, ak v krátkej dobe by sme nechceli zrealizovať či už 
časť alebo celý tento projekt. A musíme si uvedomiť, že mesto v súčasnosti začalo už 
viaceré projekty, ktoré či už v súčasnosti alebo do budúcnosti budú mesto finančne 
zaťažovať. A nachádzame sa v čase finančnej krízy, kde je veľmi ťažko preindikovať, ako 
budú finančné príjmy tiecť do mesta Michalovce. 
 
Viliam Záhorčák: 
Zatiaľ sme v rovine štúdie. Štúdia nemá nejaké časové obmedzenie, t.z., že tie terajšie 
investície nebudú zmarené. A  čo sa týka ďalších záležitostí, projektovej dokumentácie, 
realizácie, o tom určite zastupiteľstvo bude rokovať, pokiaľ to bude témou dňa.  
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Máme predstavu, koľko by sme chceli investovať do tohto projektu? 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Odpoveď bola: „Dnes túto otázku by sme neriešili v tejto chvíli.“ 
 
p. Stanislav Gaľa: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, ja som si tiež pozorne prešiel túto 
urbanistickú štúdiu parku študentov.  Zase sú tu dve alternatívy č. 1 a č. 2, ale ani o  jednej 
sa nedá povedať, že by bola stopercentná. Beriem to tak, ako ste teraz povedali, pán 
primátor, že je to iba štúdia, vlastné vykonanie a projektová časť sú nástupnícke veci po 
tejto. Ale chcem sa spýtať pána projektanta na dve veci:  
Na ochranu,  ako bude prebiehať ochrana? Či tam  bude kamerový systém, či tam bude 
nejaké stanovisko mestskej polície, alebo čo to bude vlastne  obnášať ochrana tohto 
projektu? To je po prvé.  
A po druhé: Nikde nevidím, a mám to v živej pamäti, aby tam bola nejaká pristávacia 
dráha pre vrtuľníky a tieto veci. Ja si myslím, že v projektovej fáze by sme na toto mohli 
pamätať, hoci mi poviete, že to by malo byť vecou nemocnice. Ale ja si myslím, že by to 
malo byť vecou  mesta.  
 
Viliam Záhorčák: 
Čo sa týka pristávacej plochy pre helikoptéry, tento problém v meste máme vyriešený, 
pretože boli aj sťažnosti zo strany obyvateľov žijúcich na Duklianskej ulici. Dnes už 
vrtuľníky pristávajú pri cintoríne, je tam vybudovaná plocha, dnes už z tohto pohľadu toto 
problémom nie je v tejto oblasti. 
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Čo sa týka tej otázky kamerového systému, neviem do akej miery sa týmto projektant 
zaoberal, ale  toto by sme chceli riešiť v rámci iného projektu. Čakáme na výzvu „operačný 
program informatizácie a spoločnosti“, kde sa pripravujeme na to, aby sme  mohli 
vybudovať aj metropolitnú sieť a v rámci toho aj vybudovať kamerové systémy, ktoré by 
boli umiestnené aj v jednotlivých častiach mesta, sídliskách a teda by monitorovali aj tie  
nové investície.  
 
Ing. arch. Ladislav Fischer: 
Reagoval tiež na vystúpenie pána poslanca: „V časti elektro, teda v tom projekte je 
súčasťou návrh kamerového systému, komplexného pokrytia riešenia. Okrem toho aj 
internetom ako  celý areál - takže sme tu uvažovali s tým. Už potom prepojenie, tak ako 
pán primátor hovoril, sa bude musieť skoordinovať v rámci celého mesta. My sme len na 
tom území uvažovali.“  
 
Mgr. Ján Várady: 
Obrátil sa na p. Ing. arch. Fischera, že keď tieto dve alternatívy posudzoval, tak určite by 
vedel povedať predpokladané rozpočtované náklady na tieto dve alternatívy. „Nie je to 
jednoduché, ale dá sa to. Keď sa dá vyčísliť cena studne a údržba fontány, údržba vodnej 
plochy, myslím, že sa dá zrátať všetko (baj očko). Vieme, že ceny idú stále hore, takže 
môžu stúpnuť o 10 %, ale nie až tak radikálne.“  
 
Ing. arch. Ladislav Fischer: 
Vyjadril sa k poslednej vete p. poslanca Váradyho: Ceny klesajú, zhodou okolností teraz  
naozaj, stavebný materiál klesá, takže nevieme presne, aký ďalší bude vývoj cien. V tejto 
fáze je mi ťažko presne to špecifikovať, nezaoberali sme sa.  
Je spracovaný podrobne rozpočet pre vodné hospodárstvo. Toto si podmieňuje konzultáciu 
s dodávateľom, možným konkrétnym dodávateľom zelene a parkových úprav, lebo tie 
budú hrať  prioritné úlohy a máme také rámcové ukazovatele na hektár, koľko je zhruba 
u takýchto parkov. 
 
Rudolf Klein: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som chcel podporiť predložený 
návrh, konkrétne  tú 1. alternatívu „Klasik“ a v podstate by mi bolo aj jedno, ktorá 
alternatíva zvíťazí, ale  chcem povedať  takúto vec: Máme peknú pešiu zónu. Najmä v lete 
je vidieť, turisti prechádzajú sa po meste, no pri dnešných takých prudkých zmenách 
počasia – jeden deň prší, druhý deň horúčava, atď. , takže istotne ľuďom, ktorí tu prídu, ale 
aj tunajší, ktorí si vyjdú večer na prechádzku, napr.  rodičia s deťmi, atď., tak istotne padne  
dobre čosi také, ako sa tu chystá, by som povedal, neďaleko centra.  
Takisto by som sa priklonil k tej vodnej ploche,  nech už by  bola akákoľvek, nech už bude 
jej spôsob prevádzky a technického zabezpečenia akýkoľvek, ale ja by som bol za to, 
pokiaľ sa to bude realizovať, aby tam  tá vodná plocha bola. Pretože každý vie, keď 
navštívi nejaké kúpeľné mesto, atď., čo dokáže aj nejaké malé jazierko priemeru 10 m. 
Takže podporím tento projekt a napriek tomu, ako povedal kolega Stričík, vieme, že 
situácia finančná nie je ľahká, nie je ľahká ani pre naše mesto, ale ja si myslím, že  veľa 
občanov sa prikloní k tomu a privíta predložený projekt. 
 
MUDr. František Zitrický: 
Vážený pán primátor, vážení poslanci, mám z toho dobrý pocit, že takýto projekt sa chystá 
a je trošku bližšie k realizácii ako doteraz. Z môjho pohľadu by sa jednalo o ďalšie „pľúca“ 
pre mesto Michalovce. To by  bolo veľmi potešujúce ich zaradiť, tých zelených plôch  je 
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stále málo. Mám osobnú skúsenosť, že návštevníci mesta sa pýtajú niekedy, že kde by 
mohli ísť s deťmi a už teraz by som im vedel povedať, že kde asi, keby sme sa  stretli, keď 
to bude hotové.  
Ale môj osobný názor je, že  tým boľavým bodom je to jazierko. Z môjho pohľadu by tam 
malo byť v každom prípade to jazierko, len  tá hĺbka 1 m je dosť chúlostivá, hlavne 
v letných mesiacoch, keď neprší napríklad 2 – 3 mesiace, tak dochádza k rozvoju tých 
zelených rias. Hrozí, že sa z toho stane žumpa, ale aj toto sa dá riešiť. Len čím menšia 
plocha, tým väčšie starosti a väčšie náklady na jej udržiavanie. Takže ja by som 
akcentoval, aby tento problém tohto jazierka ešte špecialisti prelúskali zo všetkých strán. 
Určite sú možnosti ako zabezpečiť, aby to bolo jazierko ako má byť. Môj osobný názor je, 
že by tam mal byť v každom prípade zákaz kúpania, aby si tam nechodili prať spodné 
prádlo niektoré skupiny. V podstate ten zákaz by sa dal ošetriť, nejaký policajt by sa tam 
mohol pohybovať, aby sa to nejako nezneužívalo.  
Sú mestá, ktoré majú jazierka a sú v takom stave, že sú v suchšom stave, počnúc  
Rajeckými Teplicami, atď. Aj my máme bane a tam je iný objem vody, tam je hĺbka 
niekoľko metrová. Takže mne ako rybárovi je jasné, že inak sa udržiava rovnováha 
v takom jazere s takou hĺbkou ako v metrovom jazere, lebo metrové jazero sa prehreje za 
pol dňa a je tam  40 oC za chvíľu v lete. Ale ináč je  to projekt krásny, prajem mu skorú 
realizáciu.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Iste tie veci, o ktorých ste hovorili, pán poslanec, tie budú riešené následne. To znamená, 
že pokiaľ naozaj k tomu dôjde a sa to vybuduje, určite už pri projektovaní sa bude na 
všeličo prihliadať z toho, čo ste hovorili. No a v konečnej fáze aj ten zákaz určite tam 
bude. Neviem si ani predstaviť, že by tam bolo kúpalisko.  
 
Ing. Vladimír Braník:  
Ja, ako člen pracovnej skupiny  na posúdenie návrhov jednotlivých variantov, by som sa 
taktiež chcel vyjadriť hlavne k tej vodnej ploche. Na komisii sme sa dosť podrobne 
zaoberali vlastne všetkými skutočnosťami, ktoré tu už boli spomenuté. Ale tá plocha 
o rozlohe 5 ha bez tej vodnej plochy by bola mŕtva. Vznikla by tam nová púšť, nová 
Sahara, kde by sa v letných mesiacoch nedalo vydržať a z ďalšieho hľadiska túto formu, 
ktorá sa bude teda používať na zavlažovanie celého tohto areálu, považujem za 
ekonomicky najvýhodnejšiu. Pretože, tak ako tu  už bolo spomínané, napojenie na verejný 
vodovod, resp. čerpanie vody z vodného toku Laborec, by bolo ekonomicky mnohokrát 
náročnejšie.  
Čo sa týka obáv, ktoré už tu boli spomínané, ohľadom možného výskytu vodného kvetu 
v letných mesiacoch, ohľadom prehrievania vodnej plochy, zaoberali sme sa aj touto 
myšlienkou a myslím si, že tá rozloha celého toho parku a potreba vody je taká veľká, že 
k týmto skutočnostiam by tam nemalo dôjsť. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že 
pokiaľ je vodná hladina, resp. nejaká vodná plocha v pohybe, tak k tvorbe vodného kvetu 
za riadnych okolností nemôže dôjsť. Takže toľko by som povedal na ozrejmenie k tej 
vodnej ploche.  
A ešte čo sa týka tých športových  ihrísk, tiež tu bola dilema, či alternatívu Klasik alebo 
Techno. Ale to môžete vidieť aj teraz na sídlisku Východ, vyrastajú tam nové športové 
ihriská a myslím si, že ich umiestnenie bližšie k obytným zónam je lepšie ako v centrálnej 
mestskej zóne.  
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Ing. Martin Pado: 
Mám taký pocit, že aj keď je  tá diskusia  veľmi dobrá, pretože naozaj treba si pár vecí 
povedať, že dnes zachádzame asi príliš ďaleko. Toto je urbanistická štúdia, dnes by sme sa 
asi mali v prvom rade vyjadriť k tomu, či chceme  variant „A“ alebo  "B". Či chceme, aby 
to išlo klasickou cestou, alebo aby to bolo otvorenejšie pre mladých ľudí, pre uplatnenie 
vyžitia i športové.  
K tomu jazierku: Ja si osobne tiež myslím, že metrové jazierko nič nerieši. A ak sa 
obávame, že by tam  niekto mohol spadnúť, to proste nie je problém  celoplošnou mrežou 
zabrániť, aby sa tam niekto dostal. Ale metrové jazierko nič nerieši a to je kvôli tomu, aby 
sme si to povedali a už je na projektantovi, aby v budúcnosti  v tých alternatívach,  bude 
pracovať v alternatíve A alebo v alternatíve B, ale  znovu tam môže byť  variantne 
riešenie.  Od toho aj bude záležať predsa cena, lebo my dnes nevieme, či chceme  na 
chodníky, aby to bol štiepaný kameň alebo nejaké žula alebo nejaká zámková dlažba, 
božechráň, dúfam, že nie, ale  aby sme dnes nezachádzali do detailov. Dôležité je, aby sme 
pokročili trošku ďalej,  vybrali ako sa chceme uberať, ktorou cestou a znova má projektant 
čas na to, aby za nejakú dobu predstúpil pred mestské zastupiteľstvo a povedal: Idem 
cestou, ktorú ste si vybrali, ale tu sú znovu 3 možné cestičky – doľava, doprava a stredom, 
takže  poďme takouto.  
 
Viliam Záhorčák: 
Povedali ste to veľmi presne, pán poslanec. Naozaj dnes máme rozhodnúť o tých 
alternatívach. Pokiaľ  rozhodneme, dávame priestor pre ďalšie konanie.  
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
K prerokovaniu danej problematiky mal tieto faktické poznámky: „Myslím si, že s vodou 
a s adrenalínovými športmi komisie, ktoré sa k danej problematike vyjadrovali, sa 
v dodatočnej miere zapodievali, zvážili a preto podporujú alternatívu KLASIK. Tie 
riešenia, ktoré tuná boli ohľadom vody a adrenalínových  športov majú svoje plusy, svoje 
mínusy. Myslím si, že to je  riešenie, ktoré je podľa  názoru pracovníkov a odborníkov, 
ktorí sa zúčastňovali pripomienkového konania, sú správne. 
Neviem, či ste postrehli, ale v tomto čase sa pripravuje štúdia, alebo sa vypracúva štúdia 
revitalizácie pravého brehu Laborca, od futbalového štadióna po reformovaný kostol, kde 
niektoré tieto  pripomienky, ktoré tuná odznievali, sú riešené.  
Mňa len mrzí, páni poslanci,  a to hovorím do vlastných radov: Keď bolo verejné 
prerokovanie predmetného návrhu štúdie,  sa za poslancov zúčastnili traja. Teda chcel by 
som poprosiť pre budúcnosť, keď je takéto verejné prerokovanie takéhoto zásadného 
materiálu, tak by som vás chcel poprosiť, aby podľa  možností ste sa zúčastnili v čo 
najväčšom počte, lebo  len tak tieto mnohé pripomienky, ktoré tuná zazneli, mohol 
projektant zohľadniť už pri  vypracovaní záverečných návrhov. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník, v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
a) P r e r o k o v a l o   
    Urbanistickú štúdiu Parku študentov Michalovce 
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b) S c h v a ľ u j e  
     alternatívu Klasik 
c) U k l a d á  
    vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ: 
    1.  Zabezpečiť vypracovanie konečného návrhu Urbanistickej štúdie Parku študentov  
         Michalovce podľa alternatívny Klasik. 
    2.  Zabezpečiť zapracovanie akceptovaných pripomienok do konečného návrh                 

Urbanistickej  štúdie Parku študentov Michalovce.         
                       T: do konca júla 2009 

               Z: Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 12) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
      
 
 
Bod č. 10: 
Majetkoprávne záležitosti 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 
 
- Správu „Majetkoprávne záležitosti“  uviedol vedúci odboru hospodárenia s majetkom  
   mesta  Ing. Jozef Doležal. Podrobnejšie informoval o jednotlivých bodoch, t.j. bodoch  
  1-8 bodoch predložených majetkoprávnych záležitostí.  
 
 
R o z p r a v a :  

 
Ing. Vladimír Braník: 
Oznámil, že v bode 5 - Odpredaj parcely 2092 je   v konflikte záujmov, preto o tomto bode 
nebude hlasovať.  

 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
O uznesení k majetkoprávnym záležitostiam sa hlasovalo postupne, počnúc bodom 1 až 8, 
po prečítaní návrhov na uznesenie k príslušným bodom.  
Návrhy prečítal predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník.  
 
Uznesenie k bodu I/1: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I.  S c h v a ľ u j e :  
     1. zámenu pozemku vo vlastníctve spoločnosti AHA s.r.o., Košice, Š. Kukuru 12,  
         Michalovce na základe určenia geometrického plánu č. 3658297-92/2009, zo dňa 
         12. 05. 2009, keď vlastníctvo dielu č. 8 o celkovej výmere 3 m2, ktorý  diel bude 
         pričlenený k parcele p.C-KN č. 58/7, zast. plocha o celkovej výmere 347 m2,  
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         k.ú. Michalovce sa prevedie na mesto zámenou za prevod mestského dielu č. 5  
         o celkovej výmere 3 m2, ktorý diel bude pričlenený k parcele p.C-KN č. 58/3,  
         zast. plocha o celkovej výmere 300 m2, k.ú. Michalovce a ktorý sa stane vlastníc- 
         tvom spoločnosti AHA s.r.o., Košice s tým,  že zámena sa uskutoční bez vzájom- 
         ného finančného vyrovnania,  
  
Prezentácia poslancov pred hlasovaním: 
- prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu I/1: 
(hlasovanie č.  13) 
za: 15, proti:  0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor  konštatoval, že tento bod uznesenia bol schválený. 
 
 
Uznesenie k bodu I/2:  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I.  S c h v a ľ u j e :  
    2. odpredaj novovytvorených parciel v zmysle geometrického plánu č.31364501- 
        108/2007, zo dňa 12.12.2007: p.C-KN č. 3154/18, zast. plochy o výmere 46 m2,  
         p. C-KN č. 3154/19, zast. plochy o celkovej výmere 7 m2, p.C-KN č. 3154/20,  
         zast. plochy o celkovej výmere 23 m2, všetky pozemky sú vedené v k.ú. Micha- 
        lovce za cenu v zmysle znaleckého posudku 17,21 € (518,46 Sk)/m2 s tým, že  
        toto uznesenie nadobúda účinnosť až po podpísaní „Dohody o rozpustení zdru- 

  ženia“ medzi Mestom Michalovce a Slovenskou poštou, a.s., Banská Bystrica 
  a náklady spojené s prevodom znáša Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica. 

 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním: 
- prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení k bodu I/2: 
(hlasovanie č.  14) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor  konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.  
 
 
Uznesenie k bodu I/3: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I.  S c h v a ľ u j e :       
    3. odkúpenie časti pozemkov: p.C-KN č. 1241/1, zast. plocha o celkovej výmere 
        2 524 m2, vedená na LV č. 9860 v k.ú. Michalovce, p.C-KN č. 1241/2, zast. plocha    
        o celkovej výmere 215 m2, LV č. 9860 v k.ú. Michalovce a p.C-KN č. 1241/3, zast.  
        plocha o celkovej výmere 56 m2, LV č. 9860 v k.ú. Michalovce spolu do výmery  
       250 m2  presne určenej geometrickým plánom za cenu 24,86 € (748,93 Sk)/m2 od  
       vlastníka pozemkov spoločnosti VenCorp Slovakia a.s., Štúrova 14, Bratislava. 
 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním: 
 - prezentovalo sa 19 poslancov 
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Hlasovanie o uzn. k bodu I/3: 
(hlasovanie č.  15) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor  konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.  
 
 
Uznesenie k bodu I/4: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I.  S c h v a ľ u j e :       
   4. zaradenie nehnuteľností: 
      A)  p. C-KN č. 4117, zast. plochy o celkovej výmere 74 m2, LV č. 5157, 
           k.ú. Michalovce,  
     B)  p. C-KN č. 1837/143,  zast. plochy o celkovej výmere 166 m2, LV č. 5157,  
          k.ú. Michalovce  
         do zoznamu majetku mesta určeného na odpredaj. 
 
Hlasovanie o uzn. k bodu I/4: 
(hlasovanie č.  16) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor  konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.  
 
 
Uznesenie k bodu I/5: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I.  S c h v a ľ u j e :       
    5. odpredaj  pozemku p. C-KN č. 2902/55, ostatná plocha o celkovej výmere 205 m2,  
       LV  č. 6438, k.ú. Michalovce pre MVDr. Adrianu Krajňákovú, bytom  Masarykova  
       č. 1974/32, Michalovce za cenu 9,30 € (280,17 Sk)/m2  s tým, že v  príslušnej kúpnej   
       zmluve sa zabezpečí: 

- osobný záväzok kupujúceho, že súhlasí s predkupným právom pre Mesto 
Michalovce    po dobu 15 rokov  

- záväzok kupujúceho s úhradou kúpnej ceny naraz, najneskôr do 60 dní  
            od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva 
      -    záväzok kupujúceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického 
           plánu 

 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním: 
- prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie o uzn. k bodu I/5: 
(hlasovanie č.  17) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor  konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.  
 
 
Uznesenie k bodu I/6: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
I.  S c h v a ľ u j e :       
    6. 0dpredaj pozemkov zastavaných objektmi garáží v garážových  lokalitách:         
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         Lokalita Ul. okružná Zekon: 
   - pozemok p.C-KN č.3473, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č. 5157, 

          k.ú.   Michalovce za cenu 63,06 € (1.899,75 Sk), pozemok p. C-KN č.3728/1, zast. 
          plocha celkovej výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti  
         spoluvlastníckeho podielu 1/381 za jednotkovú cenu 0,0331 € (1,- Sk)/m2 pre Duša- 
         na Stolára, bytom Ul. J. Murgaša 1316/24, Michalovce 
 
       - pozemok p.C-KN č.3474, zastavaná plocha o celkovej výmere 18 m2, LV č.5157,  
         k.ú.  Michalovce za cenu 59,74 € (1.799,73 Sk), pozemok p. C-KN č.3728/1, zast.  
         plocha o celkovej výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti  
         spoluvlastníckeho podielu 1/381 za jednotkovú cenu 0,0331 € (1,- Sk)/m2 pre  
        Martina Stolára, bytom Ul. J. Murgaša 1316/24, Michalovce 
 
      - pozemok p.C-KN č.3567, zastavaná plocha o celkovej výmere 17 m2, LV č.5157,  
        k.ú. Michalovce za cenu 56,42 € (1.699,71 Sk), pozemok p. C-KN č.3728/1, zast.  
        plocha o celkovej výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti  
        spoluvlastníckeho podielu 1/381 za jednotkovú cenu 0,0331 € (1.- Sk)/m2 pre  
       MUDr. Romana Benedikt  CSc., bytom  Ul. Komenského 1334/38, Michalovce 
  
     - pozemok p.C-KN č.3407/28, zastavaná plocha o celkovej výmere 20 m2, LV č.5157,  
       k.ú. Michalovce za cenu 66,38 € (1.999,76 Sk), pozemok p. C-KN č.3728/1, zast.     
       plocha  celkovej výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti  
      spoluvlastníckeho podielu 1/381 za jednotkovú cenu 0,0331 € (1,- Sk)/m2 pre  
      Štefana Medveďa a manželku Ing. Máriu Medvecovú rod. Pradovú, bytom  Ul.  
      kyjevská 2, Michalovce  
 
-  pozemok p.C-KN č.3407/69, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č.5157, k.ú.    
   Michalovce za cenu 63,06 € (1.899,75 Sk), pozemok p. C-KN č.3728/1, zast. plocha 
   o celkovej výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníc- 

keho podielu 1/381 za jednotkovú cenu 0,0331 € (1,- Sk)/m2 pre Kvetušu Bistrančínovú  
rod. Dobošovú,   bytom Ul. okružná 1307/100, Michalovce 

  
-  pozemok p.C-KN č.3407/49, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č.5157, k.ú.    
   Michalovce za cenu 63,06 € (1.899,75 Sk), pozemok p. C-KN č.3728/1, zast. plocha 
   o celkovej výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníc- 

keho podielu 1/381 za jednotkovú cenu 0,0331 € (1,- Sk)/m2 pre Ľubomíra Matwijczika,  
bytom Ul. J. Murgaša 1325/43, Michalovce 

 
Lokalita Ul. kpt. Nálepku – DoDo 
- pozemok p.C-KN č.868/22, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č. 5157, k.ú. 
 Michalovce, za cenu 63,06 € (1.899,75 Sk) pre MUDr. Ladislava Beckera, bytom Ul.  
 remeselnícka 3654/12, Michalovce 
 
- pozemok p.C-KN č.868/28, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č. 5157, k.ú. 
 Michalovce, za cenu 63,06 € (1.899,75 Sk) pre Jolanu Milichovskú rod. Faťolovú,bytom  
    Ul. kpt. Nálepku 1061/31, Michalovce 
 
-  pozemok p.C-KN č.868/19, zastavaná plocha o celkovej výmere 20 m2, LV č. 5157, k.ú. 
 Michalovce, za cenu 66,38 € (1.999,76 Sk) pre Juraja Šimona a manželku Helenu Šimo- 
  novú rod. Babičovú, bytom Ul. kpt. Nálepku 1061/25, Michalovce 
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Lokalita Ul. J. Kollára : 
-  pozemok p.C-KN č.4227, zastavaná plocha o celkovej výmere 21 m2 , LV č. 5157, k. ú.  

 Michalovce, za cenu 69,70 € (2.099,78 Sk) a pozemok p.C-KN č. 4233/2 o výmere 53 m2  
 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/13 za jednotko- 
  vú cenu 0,0331 € (1,- Sk)/m2, pre Ing. Valériu Laškodyovú, bytom Ul. J. Kollára 
  1201/13, Michalovce  
  

-  pozemok p.C-KN č.4226, zastavaná plocha o celkovej výmere 23 m2 , LV č. 5157, k. ú.  
 Michalovce, za cenu 76,34 € (2.299,82 Sk) a pozemok p.C-KN č. 4233/2 o výmere 53 m2  
 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/13 za jednotko 
  vú cenu 0,0331 € (1,- Sk)/m2, pre Margitu Bielikovú rod. Plitkovú, bytom Ul. K. Kuzmá- 
  nyho1893/3, Michalovce 

 
Lokalita Ul. jaroslawská: 
- pozemok p. C-KN č.914/41, zastavaná plocha o celkovej výmere 3 m2 , LV č. 5157, k.ú. 
  Michalovce za cenu 9,95 € (299,75 Sk) a pozemok p.C-KN č. 914/62, zast. pl. o celkovej 
  výmere 337 m2 do podielového spoluvlastníctva  v podiele 1/28 za jednotkovú cenu  
 0,0331 € (1,- Sk)/m2, pre Adriána Kerekeša, bytom Ul. kpt.Nálepku 1061/27, Michalovce 
 
- pozemok p. C-KN č.914/59, zastavaná plocha o celkovej výmere 3 m2 , LV č. 5157, k.ú. 
  Michalovce za cenu 9,95 € (299,75 Sk) a pozemok p.C-KN č. 914/62, zast. pl. o celkovej 
  výmere 337 m2 do podielového spoluvlastníctva  v podiele 1/28 za jednotkovú cenu  
 0,0331 € (1,- Sk)/m2, pre Ivana Chovanca, bytom Ul. J. Hollého 738/97, Michalovce 

  
Lokalita Chempik 
-  pozemok p. C-KN č.1976/185, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2 , LV č. 5157,  
 k.ú.  Michalovce, za cenu 63,06 € (1.899,75 Sk),  p. C-KN č. 1976/222 o celkovej výmere  
 2.094 m2 do podielového spoluvlastníctva 1/118 za jednotkovú cenu 0,0331 € (1,-,Sk)/ 
    m2,  pre Jána Hadeka, bytom Ul. Masarykova 78, Michalovce 
 
-  pozemok p. C-KN č.1976/206, zastavaná plocha o celkovej výmere 18 m2 , LV č. 5157,  
 k.ú.  Michalovce, za cenu 59,74 € (1.799,73 Sk),  p. C-KN č. 1976/222 o celkovej výmere  
 2.094 m2 do podielového spoluvlastníctva 1/118 za jednotkovú cenu 0,0331 € (1,-Sk)/m2, 
  pre Ladislava Huru a manželku Paulínu Hurovú rod. Denhardtovú, bytom Ul. Štefáni- 
    kova 39, Michalovce 
 
Lokalita Ul. Masarykova : 
-  pozemok p. C-KN č. 2969/29, zastavaná plocha o celkovej výmere 21 m2 LV č. 5157, 
  k.ú. Michalovce za cenu 69,70 € (2.099,78 Sk), pre Ing. arch. Danielu Vankovú rod.  
 Kobanovú, bytom Ul. M. Rázusa 1849/5, Michalovce 
 
Lokalita Ul. kpt. Nálepku - Družba 
-  pozemok p. C-KN č.799/45, zastavaná plocha o celkovej výmere 12 m2 , LV č. 5157, 
  k.ú. Michalovce, za cenu 39,83 € (1.199,92 Sk), pre Tatyanu Sokil rod. Rusiniakovú, 
  bytom Ul. odbojárov 2566/21, Michalovce 
 
Lokalita Ul. narcisová 
-  pozemok p.C-KN č.1702/42, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k.ú.  
    Stráňany, za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo  

 23



výške 331,93 € (9.999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/58, 
zast.pl. o celkovej výmere 10m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1,-Sk/m2), čo 
predstavuje čiastku vo výške 0,33 € (10,- Sk), pre Michala Daceja, bytom Ul. severná 
3840/16, Michalovce 

 
-  pozemok p.C-KN č.1702/43, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k.ú.  Stráňa- 
    ny, za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výške  
    331,93 € (9.999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/59, zast. pl.  
    o celkovej výmere 10m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1,-Sk/m2), čo predstavuje 
    čiastku vo výške 0,33 € (10,- Sk), pre Ing. Jozefa Kušníra, bytom Ul. narcisová 3593/5,  
    Michalovce 

 
-   pozemok p.C-KN č.1702/44, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k.ú. Stráňa- 
    ny, za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výške  
   331,93 € (999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/60, zast.pl.  
   o celkovej výmere 10 m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1.-Sk/m2), čo predstavuje  
   čiastku vo výške 0,33 € (10.- Sk), pre MUDr. Petra Rovdera, bytom Ul. severná 5789/38,   
  Michalovce 
 
-  pozemok p. C-KN č. 1702/45, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k. ú.  
   Stráňany, za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo  
   výške 331,93 € (9.999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/61,  
   zast. pl. o celkovej výmere 10m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1.-Sk/m2), čo pred-  
  stavuje čiastku vo výške 0,33 € (10,- Sk), pre MUDr. Jána Paľovčíka, bytom Ul. marga- 
  retová 3591/1,Michalovce 
 
-  pozemok p.C-KN č.1702/46, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k.ú. Stráňany, 
   za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výške 331,93 € 
  (9.999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/62, zast. pl. o celkovej 
  výmere 10 m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výš- 
  ke 0,33 € (10,- Sk), pre Ing. Editu Dzurjovú, bytom Ul. tulipánová 3594/9, Michalovce 
 
- pozemok p.C-KN č.1702/47, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k.ú. Stráňany, 
  za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výške 331,93 € 
 (9.999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/63, zast. pl. o celkovej 
 výmere 10m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výš- 
 ke 0,33 € (10,- Sk), pre Mgr. Pavla Skybu, bytom Ul. zvončeková 3594/2, Michalovce 

 
- pozemok p.C-KN č.1702/48, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k.ú. Stráňany, 
  za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výške 331,93 € 
 (9.999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/64, zast. pl. o celkovej 
 výmere 10m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výš- 
 ke 0,33 € (10,- Sk), pre Daniela Jurča, bytom Ul. fialková 3594/1, Michalovce 

 
- pozemok p.C-KN č.1702/49, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k.ú. Stráňany, 
  za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výške 331,93 € 
 (9.999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/65, zast.pl. o celkovej 
 výmere 10m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo výš- 
 ke 0,33 € (10,- Sk), pre Mgr. Petra Buranovského, bytom Ul. brezová 959/13, Michalovce 

 

 24



-  pozemok p.C-KN č.1702/50, zast.pl. o celkovej výmere 20 m2 , LV č. 5157, k. ú.  
    Stráňany, za jednotkovú cenu 16,5969 € / m2 (500.-Sk/m2), čo predstavuje čiastku vo  
    výške 331,93 € (9.999,72 Sk) a prístupový pozemok pred garážou p.C-KN č.1702/66,  
    zast.pl. o celkovej výmere 10 m2 za jednotkovú cenu 0,0331 € / m2 (1.-Sk/m2), čo pred- 
    stavuje čiastku vo výške 0,33 € (10,- Sk), pre Mgr. Viliama Pakána, bytom Ul. narci- 
    sová  3593/3, Michalovce 
 
Lokalita  Ul. špitálska 
-  pozemok p.C-KN č. 4072/15, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č. 5157, 

k.ú. Michalovce za cenu 63,06 € (1.899,75 Sk), pozemok p.C-KN č.4070/64, zast. plocha 
   o celkovej výmere 4 853 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníc- 
   keho podielu 1/178 za jednotkovú cenu 0,033 € (1 Sk)/m2 pre Pavla Uhrinovského,  
  bytom Ul. Štefánikova 1413/68, Michalovce. 
 
 
Prezentácia poslancov pred hlasovaním: 
- prezentovalo sa 17 poslancov 
 
Hlasovanie o uznesení  k bodu I/6: 
(hlasovanie č.  18) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor  konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.  
 
 
Uznesenie k bodu II: 
Mestské zastupiteľstvo v  Michalovciach 
II.  S p l n o m o c ň u j e  
   primátora mesta Viliama Záhorčáka podpísaním zmlúv v bodoch 1/1, 2, 3, 5, 6 
                                                                                           Z: p. Viliam Záhorčák 
                                                                                           T: 23. 08. 2009 
Hlasovanie o uznesení k bodu II:   
(hlasovanie č. 19)  
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor  konštatoval, že uznesenie v tomto bode bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.  
 
 
 
 
Bod č. 11: 
Výsledky výberových konaní na prenájom nebytových priestorov 
a pozemkov vo vlastníctve mesta Michalovce  
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 
 
 
V úvode tohto bodu vystúpil primátor mesta Viliam Záhorčák.  
Informoval, že materiál predkladá zástupca primátora MUDr. Bančej,  ktorý je zároveň 
predsedom komisie pre prenájom nebytových priestorov a pozemkov a  že všetky tie body, 
o ktorých táto správa pojednáva, sú v kompetencii príslušnej komisie a  MsZ sa materiál 
predkladá ako informatívna správa.  
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Predmetný materiál uviedol MUDr. Benjamín Bančej: 
Informoval, že výberová komisia zasadala dňa 28. 5. 2009 na základe materiálov, ktoré 
boli pre ňu pripravené, prerokovala veci, ktoré súviseli s riešením prenájmov nebytových 
priestorov a pozemkov, hlavne na objekte  Ul. partizánskej č. 23. „Predmetom rokovania 
boli aj rôzne aktuálne záležitosti týkajúce sa  prenájmov nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta, rôznych záležitostí týkajúcich sa predĺženia nájmov v tých prenajatých 
priestoroch, u ktorých končili predchádzajúce nájomné vzťahy. Všetky prerokované body 
sú zaradom zapísané tak, ako ich komisia prerokovala, na mestskú radu a mestské 
zastupiteľstvo; v kompetencii komisie boli všetky materiály predložené tak, ako boli 
prerokované v komisii.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Mal otázku k bodu č. 8 -  prenájom pozemku: „Či mesto prenajíma alebo mesto Micha- 
lovce si prenajíma?“ 
-Odpoveď p. Bančeja: Mesto si prenajíma. 
 
Pán poslanec Stričík ďalej povedal: „Čiže mesto si prenajíma pozemok pod autobusovou 
zastávkou. Je takýto stav ešte niekde inde? Bojím sa, či náhodou nespustíme zvláštny 
precedens, kde - dá sa povedať, budeme si prenajímať  pozemky pod našimi autobusovými 
zastávkami. Preto som sa opýtal, aby mi bol tento materiál stopercentne jasný.“  
 
MUDr. Benjamín  Bančej: 
Odpovedal, že na komisii bol prerokovaný len tento jeden prípad.  
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Čiže dá sa povedať, ročne by sme mali platiť 37 €, čo je trošičku viac, ako bolo v pôvodnej 
cene za nájom pozemku  pod našimi autobusovými zastávkami alebo pod našou autobuso- 
vou zástavkou v tomto prípade.  
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Nebesník, predseda návrhovej komisie, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
správu: Výsledky výberových konaní na prenájom nebytových priestorov a pozemkov  
vo vlastníctve mesta Michalovce 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 20) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako navrhnuté, bolo schválené.  
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Bod č. 12: 
Návrh na vstup mesta do občianskeho združenia HK Dukla Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 
 
V úvode tohto bodu vystúpil primátor mesta Viliam Záhorčák:  
Skôr než dal slovo predkladateľovi návrhu JUDr. Doričovi: „Chcem povedať, že tak ako aj 
pri iných druhoch športu, mesto má záujem podieľať sa aktívne na fungovaní týchto 
športových odvetví. V danom prípade hokejový klub Dukla prechádza istou organizačnou 
zmenou a mesto bolo oslovené, aby sa stalo takisto súčasťou alebo členom  tohto 
občianskeho združenia. Preto predkladáme tento materiál mestskému zastupiteľstvu.“  
- Poprosil JUDr. Doriča o prípadné doplnenie. 
 
Predkladateľ materiálu JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ poznamenal, že pán 
primátor v úvode k tomuto materiálu povedal všetko a teda, ak budú nejaké otázky, tak na 
tieto otázky odpovie. 
 
R o z p r a v a :  
- neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník, v tomto 
znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1.  S c h v a ľ u j e  
     vstup mesta do občianskeho združenia HK Dukla Michalovce 
2.  U k l a d á :  
     Pripraviť zmluvu o vstupe mesta do HK Dukla Michalovce, o. z.   
    Z: JUDr. Dorič, zástupca prednostu  
                                        T: ihneď    
           
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 21) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
-  Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté k tomuto bodu, bolo 

schválené. 
 
 
 
 
Bod č. 13: 
Návrh na výkon správy zimného štadióna Hokejovým klubom Dukla, o.z. 
Michalovce 
 
- Písomný návrh na výkon správy zimného štadióna hokejovým klubom Dukla tvorí 

prílohu č. 13 zápisnice. 
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V úvode tohto bodu vystúpil  primátor mesta Viliam Záhorčák: 
Chcem povedať, že tak ako sme pred časom -  mestské zastupiteľstvo, zverili do správy 
subjektu, ktorý sa v danom prostredí realizuje, ktorý tam vytvára aktivity, či už išlo 
o futbal, futbalový štadión, či  išlo o tzv. novú športovú halu pre basketbalový klub, tak  
teraz je požiadavka a predkladáme to mestskému zastupiteľstvu, aby sa novým správcom  
zimného štadióna stal Hokejový klub Dukla Michalovce.  
 
Predkladateľ návrhu JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ: 
„Pán primátor povedal všetko.  Ja vás len chcem poprosiť: V návrhu na uznesenie v bode  
c/ došlo k chybe v texte, nemá tam byť slovko „odborom“, ale „odberom“. A vzhľadom na 
nový bod 6, ktorý bol dneska prerokovaný, v bode d/ navrhujem v časti zodpovedný uviesť 
„riaditeľ TaZS“, teda neuvádzať v uznesení meno riaditeľa. 
 
 
R o z p r a v a :  
- neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Nebesník, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach: 
1.  R u š í  
     správu zimného štadióna TaZS Michalovce k 31. 7. 2009 
2.  S c h v a ľ u j e  
      výkon správy zimného štadióna pre Hokejový klub, o. z. Michalovce s účinnosťou 
      od 1. 8. 2009 
3.  U k l a d á :  
      a)  Pripraviť návrh zmluvy o výkone správy medzi mestom Michalovce a HK Dukla,  
           o. z. Michalovce s účinnosťou k 1. 8. 2009. 
        Z: vedúci odboru HsM 
                              T: v texte 
      b)  Zabezpečiť vypracovanie protokolu o výkone správy medzi mestom Michalovce  
           a HK Dukla, o.z. Michalovce. 
        Z: vedúci odboru HsM 
                              T: 31. júl 2009 
      c)  Zabezpečiť prevod správy a povinností súvisiacich  s odberom energií. 
        Z: vedúci odboru HsM 
                              T:  k 31. júlu 2009 
      d)  Zabezpečiť prevod pracovníkov z doterajšieho správcu (TaZS) na nového 

vykonávateľa  správy so stavom k 31. 7. 2009, s účinnosťou k 1. 8. 2009. 
        Z: vedúci odboru HsM 
                   T: v texte 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 22) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
-  Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhované k tomuto bodu, bolo  
   schválené. 
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BOD č. 14: 
Rozpočtové opatrenie č. 3 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 
 
Materiál „Rozpočtové opatrenie č. 3“  uviedla  Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca 
finančného odboru MsÚ.  
Informovala, že k zmene rozpočtu  mesta rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza zo štyroch 
vážnych dôvodov. 
„Prvým dôvodom je prijaté uznesenie MsZ č. 316, ktorým bol schválený presun činností 
medzi Mestom Michalovce a Službami mesta Michalovce, s.r.o. , kde došlo k presunu 
médií.  Druhým dôvodom je povinnosť mesta ako poskytovateľa sociálnych služieb, 
povinne vykonávať lekársku posudkovú činnosť. Tretím dôvodom je schválený projekt pre 
mesto Michalovce v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2009. 
Sú to finančné prostriedky na projekty: „Quo vadis človek?  a  „Aj keď nesvietia lampy“, 
s 20 %-ným kofinancovaním. A štvrtým dôvodom je schválená rekonštrukcia verejného 
osvetlenia. To  má priamy súvis  pre poskytnutie príspevku pre doterajšieho správcu 
verejného osvetleniam TaZS, ktorý sa týmto  rozpočtovým opatrením  aj upravuje. 
Finančné prostriedky z tohto príspevku, ktorý sa pokráti technickým službám, mesto 
navrhuje použiť na bežné výdavky a to na úhradu členského príspevku pre občianske 
združenie HK Dukla Michalovce,  na úhradu výkonov spojených s výkonom správy 
zimného štadióna. 
Ďalšia časť finančných prostriedkov bude použitá na  kapitálové výdavky, ktoré sú 
popísané v texte a zároveň z týchto finančných prostriedkov sa bude kryť aj nákup akcií 
pre spoločnosť FIN.M.O.S. v súlade so schváleným uznesením. 
Pre vyrovnanosť rozpočtu dochádza aj k zníženiu príjmových finančných operácií, 
konkrétne použitia Fondu rezerv. Po tejto zmene rozpočtu zostáva rozpočet mesta naďalej 
vyrovnaný.“ 
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., predseda finančnej komisie MsZ: 
Informoval, že finančná  komisia MsZ k zmene rozpočtu na rok 2009 rozpočtovým 
opatrením č 3 sa zaoberala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu 
mesta Michalovce na rok 2009 „Rozpočtovým opatrením č. 3“.  
Ďalej konštatoval, že finančná komisia súhlasí s doplnením rozpočtového opatrenia 
o schválené projekty pre prevenciu kriminality „Aj keď nesvietia lampy“ a „Quo vadis 
človek?“, vrátane spolufinancovania a to z toho dôvodu, že na finančnej komisii 
v pôvodnom materiáli, ktorý  prerokovala, nemala  tieto projekty zahnrnuté  - až priamo na  
zasadnutí komisie vedúca finančného odboru doplnila Rozpočtové oparenie č. 3 o tento 
materiál.“   
 
 
R o z p r a v a :  
- neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie  Mgr. Martin Nebesník, 
v tomto znení: 
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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
1.  S c h v a ľ u j e  
     zmenu rozpočtu mesta Michalovce na r. 2009 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:  

1. bežné príjmy sa znižujú z 20 426 575 € na 20 330 575 €, zníženie o 96 000 € 
2. bežné výdavky sa znižujú z 19 977 839 € na 19 822 839 €, zníženie o 155 000 € 
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 5 549 590 € na 5 562 590 €, zvýšenie o 13 000 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 12 385 050 € na 12 436 235 €,  
      zvýšenie o 51 185 € 
5. finančné operácie – príjmové sa znižujú zo 7 010 784 € na 7 006 669 €,  
      zníženie o 4 115 € 
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 624 060 € na 640 760 €,  
      zvýšenie o 16 700 € 

 
2.  U k l a d á : 
     Prehodnotiť výšku príspevku mesta na správu verejného osvetlenia TaZS  po podpise     
      zmluvy so spoločnosťou FIN-MOS a.s. 
                                                                                 T: v texte 
                                                                                 Z: Ing. Vasiľ, prednosta MsÚ  
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 23) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené a teda 

dochádza v poradí k tretej zmene rozpočtu mesta Michalovce. 
 
 
 
 
BOD č. 15: 
Návrh 1. zmeny rozpočtu TaZS mesta Michalovce pre rok 2009 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 
 
 
Na úvod tohto bodu primátor mesta Viliam Záhorčák povedal: 
Táto zmena rozpočtu je spôsobená už aj predchádzajúcimi bodmi, ktoré sa tu uvádzali, 
resp. o ktorých rokovalo zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí.  Materiál predkladá 
riaditeľ TaZS, spracovala ho Ing. Podolcová, ekonomická námestníčka. 
 
 
Materiál na zasadnutí MsZ uviedla Ing. Marta Podolcová, ekonomická námestníčka TaZS: 
Vážený pán primátor, vážení poslanci, v súlade s Rozpočtovým opatrením č. 3 mesta 
Michalovce alebo mestského zastupiteľstva a v súlade s predchádzajúcim bodom, kde 
prechádza výkon správy zimného štadióna na občianske združenie HK Dukla, bolo 
potrebné alebo nutné vykonať zmenu rozpočtu aj v technických a záhradníckych službách. 
 K uvedenej zmene dochádza jednak z titulu obmedzenia výkonu správy verejného 
osvetlenia z dôvodov začatia rekonštrukcie verejného osvetlenia. Výkon správy u 
technických služieb sa obmedzil na minimum, z toho titulu dochádza aj k zmene alebo teda 
k zníženiu potreby príspevku  a z titulu prechodu výkonu správy  na obč. združenie takisto 
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dochádza k zníženiu celkových nákladov na prevádzku zimného štadióna.  
 Tak ako sme predložili v materiáloch, ktoré  sú vám  k dispozícii, bola vypracovaná 
táto zmena rozpočtu TaZS, kde sa znižuje potreba príspevku o 15 093  - to je príspevok na 
činnosť zimného štadióna, zvyšuje sa o 6 380 € na výkon športového zariadenia 
"kúpalisko"  a zníženie príspevku na verejné osvetlenie o 3 515 €. Zároveň dochádza 
k zníženiu alebo k úprave príspevku na kapitálové výdavky o 6 639 €. Čiže 
v predchádzajúcich korunách to bolo 2 mil. korún.  
 Tento rozpočet alebo táto zmena je v absolútnej zhode s rozpočtovým opatrením 
mesta Michalovce a všetky údaje, ktoré sú uvedené, sú odkonzultované s finančným 
odborom mestského úradu. 
 
. 
R o z p r a v a :  
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc. predseda finančnej komisie: 
Informoval, že finančná komisia  „Návrh 1. zmeny rozpočtu TaZS Michalovce pre rok 
2009“ prerokovala na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2009 a zaujala stanovisko, ktorým: 

I. zobrala na vedomie návrh 1. zmeny rozpočtu TaZS Michalovce pre rok 2009. 
II. žiada Ing. Zdenka Vasiľa,  prednostu MsÚ, aby spolu s TaZS mesta Michalovce  

prehodnotil organizačnú štruktúru TaZS v súvislosti s prechodom správy majetku zimného 
štadióna na Občianske združenie  HK Dukla Michalovce a v súvislosti so správou 
verejného osvetlenia v obmedzenom režime od 1. 7. 2009 a následne s prechodom správy 
verejného osvetlenia  na inú spoločnosť. 

III. odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta 
Michalovce pre rok 2009. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol  Mgr. Martin Nebesník, predseda návrhovej komisie,  
v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach: 
 
a)  S c h v a ľ u j e  
      1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce pre rok 2009 ako záväznú: 
       -  úpravu príspevku na bežné výdavky z 2 476 270 € na 2 296 550 €, 
       -  úpravu na kapitálové výdavky z 66 390 € na 0 €. 
 
b)  U k l a d á  
     riaditeľovi TaZS mesta Michalovce: 
      Zabezpečiť dodržanie rozpočtu podľa jednotlivých stredísk a položiek. 
          T: 31. 12. 2009 
          Z: v texte 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 24) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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BOD č. 16: 
Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 2 Infraštruktú- 
ra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  
na rekonštrukciu budovy základnej opatrovateľskej služby v Micha- 
lovciach    
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 
 
Materiál uviedla RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov MsÚ: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, na odbore informatizácie a grantov 
MsÚ v Michalovciach v súčinnosti s ďalšími odbormi MsÚ v Michalovciach pripravujeme 
ďalšie projekty. Reagujeme tak na výzvu Regionálneho operačného programu – opatrenia 
2.1a, čo je Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.  
Jedným z dvoch pripravovaných projektov je rekonštrukcia bývalej Materskej škôlky na 
Ul. borovicovej, so súčasnou zmenou účelu zadania na  Základnú opatrovateľskú službu 
(ZOS). 
Existujúca budova ZOS na Ul. Masarykovej je nevyhovujúca z dôvodu narušenej statiky, 
nemá bezbariérové prístupy a neposkytuje všetky  požadované služby. Preto sa mesto 
rozhodlo využiť budovu bývalej Materskej škôlky na Ul. borovicovej a požiadať 
z Regionálneho operačného programu finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto budovy. 
Zámerom je rekonštrukcia existujúcich pavilónov, vytvorenie lôžkovej časti – 26 lôžok, 
jedálenskej časti, pre poskytovanie ďalších služieb a administratívnych priestorov. 
Samozrejmosťou je kompletná debarielizácia existujúceho objektu a rekonštrukcia 
potrebných inžinierskych sietí.   
Tento projekt je v súlade so zámerom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
a takisto s Územným plánom mesta Michalovce. Spolufinancovanie predstavuje výšku  
5 %, čo je 22 880 eur.  
 
 
R o z p r a v a :  
- neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník, v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :  
a)  predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie  
     projektu „Rekonštrukcia budovy základnej opatrovateľskej služby v Michalovciach“,  
     ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Michalovce a platným  
     Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce; 
b)  zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP; 
c)  financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.  
     vo výške  22 880 eur. 
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Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 25) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
Bod č. 17: 
Zabezpečenie spolufinancovania v rámci žiadosti o poskytnutie  NFP 
v rámci OP Životné prostredie Prioritnej osi 4 – Odpadové hospodárstvo 
na realizáciu projektu  „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozloži- 
teľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach“  
 
- Písomný materiál k uvedenému bodu rokovania MsZ tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 
 
Materiál uviedla RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov MsÚ: 
Informovala, že mesto podalo žiadosť o NFP na projekt „Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu a gastroodpadu v Michalovciach“ , ktorého súčasťou bolo aj platné 
uznesenie č. 323 zo dňa 28. 4. 2009.  
„Na základe doplnkov, vyžiadania z ministerstva ŽP - okrem iných príloh malo 
ministerstvo podmienku zosúladenia uznesenia s ďalšími zmenami v súvislosti so  
zosúladením aktivít a neoprávnených výdavkov, ktorý tvorí autorský dozor, ktorý je 
súčasťou zmluvy ako súčasť príloh k žiadosti.  Preto pristupujeme k návrhu, aby sme 
pôvodné uznesenie č. 323  zrušili a vydali uznesenie v takej formálnej úprave, ako to 
požaduje ministerstvo životného prostredia.“  
 
 
R o z p r a v a :  
- neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník, v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach: 
 
 I.  Z r u š u j e  
      uznesenie MsZ č. 323 zo dňa 28. 4. 2009 
 
II.  S c h v a ľ u j e :        
      a/  predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPZP-PO4-09-1 na realizáci           
           projektu „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
          a gastroodpadu v Michalovciach“; 
      b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie NFP; 
      c) celkové výdavky na projekt vo výške 2 401 003,92 EUR; celkové oprávnené výdavky  
           na projekt 2 399 581,89 EUR; 
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      d)  spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na  
            projekt vo výške 119 979,10 EUR z rozpočtových zdrojov mesta. 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č.  26) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie k tomuto bodu, tak ako bolo navrhnuté, bolo 

schválené.  
 
 
 

 
BOD č. 18: 
Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu prioritnej osi č. 2 Infraštruktúra 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na 
prístavbu a rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v Michalovciach       
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  
 
Materiál uviedla vedúca odboru informatizácie a grantov MsÚ v Michalovciach  
RNDr. Jana Machová: 
„Druhým spomínaným projektom, ktorý som spomenula v úvode predošlého bodu, je 
rekonštrukcia a prístavba existujúceho objektu Domova dôchodcov, v súčasnosti je to 
vlastne zariadenie pre seniorov. Obsahom projektu je prístavba zariadenia, kde budú 
poskytované všetky chýbajúce služby pre klientov, súčasne rekonštrukcia existujúceho 
objektu, hlavne prízemia, vytvorenie lôžkovej časti, vytvorenie ďalších 10-tich nových 
lôžok aj komplexná bezbarierizácia prízemia a teda aj celého objektu v súvislosti aj 
s novým pribudovaním objektov. Súčasťou je aj spevnenie plôch k novej prístavbe 
v danom areáli a rekonštrukcia potrebných inžinierskych sietí. Opäť tento projekt je 
v súlade  s programom hospodárskeho rozvoja mesta aj s Územný plánom mesta 
Michalovce. Financovanie je vo výške 5 %, čo v tomto prípade činí 165 440 eur.“ 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník, 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :  
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie  
    projektu „Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v Michalovciach“, ktorého  
    ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta  Michalovce a platným Programom  
    hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce;  
 b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP; 
 c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,  t.j. 
     vo výške 165 440 eur. 
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Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č.  27) 
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo  navrhnuté, bolo schválené.  
 
   Ďalej povedal:  
   Tým sme vlastne schválili body, ktoré sa dotýkajú rekonštrukcií sociálnych zaradení  
   v našom meste. Verím, že projekty, ktoré mesto pripravuje a ktoré aj na základe  
   týchto uznesení podá, budú úspešné a čoskoro budeme môcť realizovať v meste aj tak  
  dlho očakávanú rekonštrukciu týchto zariadení  opatrovateľských služieb, resp. domova  
  dôchodcov.“ 
 
 
 
Bod č. 19: 
Návrh organizačnej štruktúry predškolských zariadení bez právnej 
subjektivity k 1. 9. 2009 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce      

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 
 
Materiál uviedla vedúca odboru školstva, kultúry a športu Ing. Katarína Poláková: 
Informovala, že predložený návrh organizačnej štruktúry vychádza z počtu prihlásených 
a zapísaných detí do predškolských zariadení v r. 2009, ako aj z predpokladaného počtu 
detí pre rok 2009 a účinnosti nového školského zákona, ktorý stanovil počty detí v triedach 
podľa jednotlivých vekových kategórií,  t.z. znížil počty detí na jednu triedu.  
„Je tu potrebné poznamenať, že v tomto roku po prvýkrát po niekoľkých rokoch došlo 
k miernemu nárastu detí, čo vlastne ovplyvnilo, že teda predkladáme tento návrh 
organizačnej štruktúry, nakoľko je ovplyvnený tým zníženým počtom detí na jednu triedu 
a tým nárastom počtu detí, ktoré boli zapisované pre nový školský rok.  
Tu chcem upozorniť, že je to stav detí v súčasnom období,  k 1. 9. 2009 môže dôjsť ešte 
k určitým zmenám.  Ak by si to vyžadovalo takúto zmenu, takisto predložíme na 
prerokovanie . Takisto je tu zohľadnený  počet detí 2-ročných a 3-ročných, na ktoré sa 
viažu určité predpisy a teda možno povedať, že po zohľadnení všetkých platných 
predpisov predkladáme tento návrh organizačnej štruktúry, ktorý znamená, že sa vytvára 
jedna trieda na MŠ na Ul. J. Švermu 8 a sumárne po týchto úpravách ide o zvýšenie počtu 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov tak, ako je uvedené v tabuľke.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
 
Mgr. Rudolf Ivan, predseda  komisie MsZ: 
Informoval, že uvedenou problematikou, resp. návrhom organizačnej štruktúry 
predškolských zariadení sa zaoberala aj komisia školstva, mládeže a športu s tým, že 
konštatovala, že  uvedený návrh je v súlade so zákonom 245 z roku 2003.  
„A tak ako bolo povedané vedúcou odboru, je to predbežný stav našich detí v meste  
zvyšuje, čiže je predpoklad, že okrem toho, čo je tu predkladané, môže dôjsť aj k ďalšiemu 
navýšeniu, ale týmto sa ešte bude jednak odbor aj komisia v priebehu mesiaca augusta ešte 
zaoberať.  Preto odporúčam, aby poslanci uvedený návrh schválili.“ 
 
(rozprava ukončená) 
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NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Martin Nebesník, predseda návrhovej komisie, 
v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Organizačnú  štruktúru predškolských zariadení bez právnej  subjektivity k 1. 9. 2009 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.      
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 28) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 
BOD č. 20: 
Dodatok č. 5 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej 
umeleckej školy a strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.  
 
Materiál uviedla vedúca odboru školstva, kultúry a športu Ing. Katarína Poláková: 
Konštatovala, že tento dodatok k uvedenej org. štruktúre vychádza z počtu žiakov 
zapísaných do 1. ročníka základných škôl a po prehodnotení celkového počtu žiakov školy 
pre školský rok 2009/2010 vzhľadom k účinnosti zákona, nového školského zákona, ktorý 
takisto stanovil a teda znížil počty žiakov na jednu triedu podľa jednotlivých ročníkov. 
„Po prehodnotení  riaditeľmi škôl, ktoré sú právnymi subjektmi a aj po prehodnotení na 
odbore školstva, predkladáme danú štruktúru, ktorá vychádza z tohto počtu a z delenia 
určitých hodín,  teda žiaci, ktorí sa musia deliť,  je tu popísané v dôvodovej správe. Je tu 
počet žiakov tak, ako je uvedené, takže táto organizačná štruktúra zodpovedá stavu. Tu tiež 
chcem poznamenať, že vychádzalo sa z počtu žiakov v súčasnom období. Uvidíme, či ešte 
dôjde k nejakým zmenám v mesiaci september, keď začne nový školský rok.“  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Je to viacmenej na základe požiadavok škôl, tak to dnes vidia situáciu. Tak ako povedala 
pani vedúca, je možné, že v septembri bude situácia iná,  pretože vieme, že z rôznych 
dôvodov k tomu môže dôjsť. Pokiaľ by to tak bolo, tak bude potrebné potom, aby 
zastupiteľstvo opäť k tomu zaujalo stanovisko.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
Mgr. Rudolf Ivan, predseda komisie MsZ:    
Vážený pán primátor,  tak ako ste povedali a ako konštatovala vedúca odboru školstva, aj 
komisia školstva kultúry, mládeže a športu sa týmto dodatkom org. štruktúry škôl 
a školských zariadení v našom meste zaoberala s tým, že rešpektujúc zákon 245 z  r. 2008, 

 36



boli prenesené  uvedené povinnosti aj v našich školách a školských zariadeniach. Aj keď si  
uvedomujem, že tento problém sa istým spôsobom prejaví aj na našich školách, pretože ide 
opäť tak ako v materských školách, tak aj v základných školách, ide o zníženie počtu 
žiakov v jednotlivých triedach a tak ako aj bolo povedané, že  k septembru sa situácia  ešte 
môže zmeniť, pretože predovšetkým rodičia z vidieka vo väčšej miere než doposiaľ, 
prihlasujú svoje deti na naše základné školy v meste z istých subjektívnych dôvodov. Čiže 
vedúca to analyzovala aj na našej komisii a je to úplne súhlasné s tým, čo sa žiada 
v podmienkach základného školstva, škôl a školských zariadení a preto odporúčam, aby 
naši poslanci uvedený dodatok schválili. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Martin Nebesník, predseda komisie v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 5 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy a strediska 
služieb škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce  
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 29) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Konštatoval, že uznesenie k tomuto bodu bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 
 
 
 
 
BOD č. 21:  
Stanovisko k zriadeniu súkromného konzervatória na Ul. okružnej 3552  
v Michalovciach v súlade s § 16   ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve   
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 
 
- Materiál predkladala Ing. Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry a šprotu MsÚ. 
 
Primátor mesta p. Viliam Záhorčák skôr, než odovzdal slovo prekladateľke, podotkol, že 
mestské zastupiteľstvo v tomto prípade sa vyjadruje, pretože ide o súkromnú školu. 
„Vyjadruje sa ako obec, dá stanovisko obce, či súhlasí s tým, aby tento súkromný 
zriaďovateľ takéto školské zariadenie alebo teda školu na území mesta zriadil. Na základe 
tohto zriadenia je potom možné, alebo na základe takéhoto súhlasu je možné, ale je to už 
vec iných kompetentných orgánov, aby táto škola bola zaradená do siete škôl na území 
Slovenskej republiky.“  
 
Predmetný materiál uviedla Ing. Poláková: 
Konštatovala, že tak ako pán primátor uviedol, ide v zmysle uvedeného zákona 596/2003  
a § 16, ktorý pojednáva o zriadení  škôl a školských zariadení  a ich zaraďovaní do siete 
škôl a školských zariadení Ministerstva vnútra SR. „Čiže obec dáva súhlas na zriadenie, 
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ktoré je stanoviskom k zaradeniu súkromného konzervatória do siete škôl a školských 
zariadení. Tu chcem podotknúť, že to zaradenie do siete škôl a školských zariadení 
ministerstva školstva je nevyhnuté preto, aby daný subjekt dostal finančné prostriedky pre 
svoju činnosť.“ 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Na doplnenie uviedol, že ešte  k ďalším súvislostiam s touto strednou školou sa vyjadruje 
už iný orgán a tým je Košický samosprávny kraj. „Pretože my sa vyjadrujeme 
o materských školách, resp. základných školách, ktoré sú na území mesta 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti iných subjektov ako z hľadiska finančných tokov. Takže toto 
je predmetom už iného orgánu.“ 
 
 
R o z p r a v a :  
 
Mgr. Ján Várady: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dovoľte, aby som pár slovami tiež 
podporil túto žiadosť o zriadenie súkromného konzervatória v Michalovciach.  

Ako vidíme, čiže ako vyplýva  z povinností - zo zákona 596/2003 vyjadrujeme sa aj 
my, ale financovanie, kofinancovanie bude hlavne na krajskom školskom úrade a na 
zriaďovateľovi školy, čiže vyššom územnom celku. Čiže v tomto smere, by som povedal, 
mesto to  nebude stáť nič a myslím si, že mesto sa zviditeľní. Máme tu dosť talentovaných 
žiakov, ktorí z našich základných umeleckých škôl, aj súkromných umeleckých škôl, aj zo 
štátnej, teda  našej mestskej školy vychádzajú a sú to talentovaní žiaci, ktorí študujú 
v Košiciach, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Bratislave a dokonca mnohí skončili aj VŠMU 
a dramatické akadémie. Teda máme dosť talentovaných žiakov a ja myslím, že ak toto 
konzervatórium bude veľmi  dobre personálne osadené, tak môžeme sa zviditeľniť ešte 
viac ako mesto, ako trebárs centrum  toho nadregionálneho významu, ako centrum 
Zemplína, takže vás požiadam a poprosím o podporu tejto inštitúcie.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Ďakujem, s tým sa dá jednoznačne  súhlasiť, pán poslanec. Tak ako ste povedali, myslím, 
že nemáme dôvod tejto aktivite brániť. Bude len pre nás  príjemné, ak v meste takáto škola 
bude. Ale či bude, o tom rozhodne najmä ministerstvo školstva. Ale to naše podporné 
stanovisko, verím, že bude. 
 
Mgr. Rudolf  Ivan, predseda komisie MsZ: 
Vážený pán primátor, ja len chcem teda podporiť to, čo povedal člen našej komisie 
školstva, mládeže, kultúry a športu, teda podporiť uvedený návrh, pretože ide skutočne 
o povýšenie aj vážnosti nášho mesta.  
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVHR NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Martin Nebesník, predseda návrhovej komisie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s ú h l a s í  
so zriadením súkromného konzervatória ma Ul. okružnej 3552 v Michalovciach. 
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Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 30) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0  
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté v tomto bode, bolo aj  
  schválené. 
 
 
 
 
BOD č. 22: 
Návrh na udelenie Ceny  Košického samosprávneho kraja 
 
- Písomný návrh  tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 
 
Návrh na udelenie Ceny KSK uviedol primátor mesta p. Viliam Záhorčák: 
„Do konca júna je potrebné, aby subjekty, ktoré sú na území KSK, medzi ne rátame aj 
mestá aj obce, podávali návrhy na Cenu KSK. Mesto Michalovce doposiaľ tak vždy 
učinilo, vždy každý rok predkladalo návrhy. Nie všetko Zastupiteľstvo KSK akceptovalo, 
ale niektoré áno.  
Teraz predkladáme návrh, aby Cena KSK alebo jedna z cien KSK bola udelená 
Folklórnemu súboru Zemplín. Navrhovali sme ho aj minulého roku - z dôvodov nám nie 
celkom známych, nám tento návrh neprešiel. Veríme, že tento rok tomu už tak  bude, že 
súbor Zemplín toto ocenenie, ktoré si určite zaslúži, získa a že zastupiteľstvo KSK 
výnimočnosť tohto umeleckého telesa ocení i tým, že mu túto cenu udelí.“ 
 
R o z p r a v a :  
- k tomuto návrhu neboli vznesené žiadne otázky, ani pripomienky ani iné návrhy 
 
 
NÁVHR NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol pán poslanec Mgr. Martin Nebesník, predseda návrhovej 
komisie, v tomto znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1.  S c h v a ľ u j e  
     návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja Folklórnemu súboru  
     Zemplín 
2. U k l a d á  
    vedúcej organizačného odboru MsÚ v Michalovciach: 
    Odoslať schválený návrh na Úrad Košického samosprávneho kraja. 
        Z: Mgr. Natália Slaninková 
        T: do 30. 06. 2009 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 31) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 23 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce  
na II. polrok 2009 
 
-  Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 
 
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2009   
   predložila Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka. 
  
 
R o z p r a v a :  
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník, v tomto 
znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
a/  S c h v a ľ u j e  
     Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2009 
b/  P o v e r u j e     
     hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti. 
 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 32) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 24 
Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady  
novín Michalovčan  a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ  
Michalovce na II. polrok 2009 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 
  
- Predmetný materiál v krátkosti uviedol primátor mesta Viliam Záhorčák. 
   Okrem iného poznamenal,  že v prípade, že z pléna vzídu iné návrhy, či už k plánu 

rokovaní alebo návrhu harmonogramu, je možné  nich diskutovať. 
 
 
R o z p r a v a :  
 
JUDr. Gabriel Dorič: 
Mal technickú pripomienku, aby v pláne rokovaní v  kolónke, kde sa uvádza, kto je  
zodpovedný za predloženie alebo spracovanie príslušného materiálu, sa  uviedla funkcia 
a potom meno. „Lebo tu kvázi je   osobná zodpovednosť a pri zmenách nemá kto úlohu  
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naplniť. Lebo vo funkciách sa môžu ľudia striedať a nemusia byť v istom čase nositeľmi 
tejto úlohy.“ 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 
Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Martin Nebesník, predseda návrhovej komisie, 
v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e :  
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2009 
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce  na II. polrok 2009 
3. Plán rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na II. polrok 2009 
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2009 
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2009 
 
Hlasovanie o uznesení: 
(hlasovanie č. 33) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- Primátor konštatoval, že uznesenie, tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 25 -  Interpelácie 
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja využívam bod „interpelácie“, aby 
som sa poďakoval neznámemu dobrodincovi, ktorý  po roku mojej snahy konečne vyplátal 
diery, ktoré sa nachádzajú na Ul. močarianskej pri odbočke na Ul. priemyselnú, lebo 
rôznymi cestami sa mi to nepodarilo a pred mesiacom a pol tieto diery niekto zaplátal. 
Skutočne týmto veľmi umožnil rýchly príchod do Michaloviec, lebo pri odbočovaní 
doľava pri Michalovciach tam boli obrovské diery a autá sa nedali v tomto smere 
obchádzať. Ešte raz,  úprimne ďakujem.  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Poďakovanie budeme tlmočiť ďalej príslušnému správcovi. 
 
MUDr. Ľubomír Rohoň: 
Vyjadril poďakovanie mestu, ale aj všetkým kolegom poslancom za podporu v snahe 
vylepšiť podmienky v sociálnych zariadeniach. „Hovorím teraz ako lekár, ale myslím si, že 
môžem hovoriť aj za komisiu a sociálnu, ktorej som členom, konkrétne za podporu tých 
bodov 15, 16 v snahe vylepšiť kvalitu v Dome dôchodcov na Hollého ulici aj 
v plánovanom zariadení na Borovicovej ulici.  
Tí, ktorí sme v komisii zdravotnej, vieme, aké je to dôležité, vieme o čom hovoríme 
a myslím si, že je to aktivita nanajvýš potrebná. Ďakujem ešte raz.  
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Ďalej svoje interpelácii predložili v písomnej forme poslanci: Ing. Stričík, Mgr. Ivan, Ing. 
Gejguš a  Ing. Ďurovčík (tieto interpelácie tvora prílohu zápisnice). 
Menovaní poslanci vo svojich interpeláciách uviedli: 
 
 
Ing. Michal Stričík, PhD.: 
Na žiadosť občanov mesta Michalovce, časť Stráňany, Ul. široká sa obraciam na 
kompetentných nášho mesta s prosbou: 
1. O pomoc pri oprave prepadnutého kanála, ktorý bol už v minulosti v rámci prípravy na  
    opravu obrezaný, ale k oprave už nedošlo.       
2. Na tej istej ulici po dopravnej kolízii od kanála v blízkosti potravín je vyvrátený stĺp, na   
    ktorom je umiestnený mestský rozhlas. V tomto „parčíku“ sa nachádza aj skelet lavičiek  
    bez dosiek.  Verím, že je možné tento stav napraviť.     
3. Na sídlisku SNP pri novodokončených bytovkách chýbajú na viacerých miestach  
    kanálové poklopy. Z tohto dôvodu je ohrozená bezpečnosť vodičov, občanov, ale najmä  
    hrajúcich sa detí. Tento stav je potrené urýchlene riešiť. 
4. V prípade dažďa niektoré kanály na sídlisku SNP nestíhajú odvádzať zrážkovú vodu, čo  
    je spôsobené tým, že viaceré kanály sú buď čiastočne alebo úplne zanesené špinou.   
    Preto sa pýtam, kedy naposledy boli vyčistené všetky odpadové kanály na sídlisku SNP   
    a ako často sa robí ich čistenie. 
 
 
Mgr. Rudolf  Ivan: 
Obyvatelia bloku A9, Masarykova ul., Michalovce žiadajú riešiť pretrvávajúci problém 
týkajúci sa vylepovania reklamných plagátov a oznamov firiem, ale aj súkromných osôb na 
bytovom dome (vstupné platové dvere, múriky ...). 
V poslednom období sa objavil aj plagát nabádajúci pripojenie sa na stránku 
www.nacionalisti.net, na ktorej sa propaguje fašizmus a hanobí rasa. Uvedený leták bol a je 
vylepovaný aj v iných lokalitách mesta Michalovce. Aké opatrenia budú prijaté na 
odstránenie týchto neduhov v našom meste, keď minimálne v prvom prípade sú majitelia 
reklám známi? 
 
 
Ing. Mirko Gejguš: 
Viacerí občania nášho mesta ma oslovili s otázkou, v akom rozsahu sa realizuje investičná 
akcia – stavba bytového domu v lokalite Angi mlyn I. a II. etapa? Zaujímajú sa o informá- 
cie, ako sú: 
1.   Aký bude celkový počet bytových jednotiek? 
2.   Budú prideľované nové byty občanom už teraz bývajúcim v tejto lokalite? 
3.   Budú nové byty poskytované ako náhradné bývanie pre neplatičov v rámci mesta 

Michalovce, alebo sú pripravované podmienky na poskytnutie bývania občanom, ktorí 
t. č.  nie sú obyvateľmi mesta?  

 
 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.: 
Na Námestí osloboditeľov pred ZOS je kruhové reklamné  zariadenie, ktoré neslúži 
svojmu účelu a je v dezolátnom stave už niekoľko mesiacov. Prosím o jeho opravu. 
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BOD č. 26 - Diskusia 
 
MUDr. Benjamín Bančej, CSc.: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dámy a páni! 
Určite ste si všimli v harmonograme mestských zastupiteľstiev, že sa stretneme v auguste, 
až po Zemplínskom jarmoku a Zemplínskych slávnostiach. Preto aj touto cestou chcem vás 
upriamiť na aktivity, ktoré bude mesto organizovať a to je termín 14., 15., 16. august, 
v tomto termíne bude veľmi bohatý termín, pretože je  jubilejný ročník nielen 
Zemplínskeho jarmoku, ale aj Zemplínskych slávností. Pevne verím, že si svoj 
harmonogram pracovných povinností, ale aj osobných záležitostí zariadite tak, aby ste sa 
v čo najhojnejšom počte týchto oficiálnych záležitostí mesta mohli zúčastniť.  
Chcem zároveň upriamiť pozornosť aj verejnosti na  túto aktivitu mesta. Jednou z nich 
bude možnože aj tradičný prejazd  obľubovateľov cesty motocyklov, ale už 4. júla bude na 
území mesta sa konať aj tradičná akcia v súvislosti s prejazdom „spanilej jazdy“ majiteľov 
áut, ktorí sú veteránmi. Táto akcia je tiež tradičná, v priebehu letných aktivít mesta aj k nej 
sa mesto tradične zapája. Takže aj na to chcem  upozorniť aj poslancov aj ostatných 
obyvateľov mesta.  
Samozrejme tých aktivít bude veľa. Myslím si, že  treba sledovať pozorne nielen našu 
internetovú stránku, ale aj MsKS, ktoré bude nielen propagovať, ale bude aj účastné pri 
mnohých činnostiach, ktoré budú súvisieť s letnými aktivitami, na ktoré všetkých občanov 
mesta Michalovce a samozrejme, aj vás ako poslancov pozývam a pevne verím, že budú 
prijaté s patričnou pozornosťou aj zo strany poslancov mestského zastupiteľstva. 
  
 
p. Viliam Záhorčák: 
Ďakujem pánovi zástupcovi. Samozrejme, aj ja sa pripájam k tým všetkým, ktorí, verím, že 
v mene poslancov pozývam všetkých občanov na spomínané podujatia. Nielen na tieto, 
ktoré tu boli spomínané, ale aj celý rad ďalších, ktoré pripravilo naše mestské kultúrne 
stredisko, ale aj iné inštitúcie, ktoré na území mesta  sú a vykonávajú rôzne aktivity.  
 
 
p. Ján Berdy: 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, touto cestou sa  chcem poďakovať 
mestu Michalovce za finančnú výpomoc z príspevkov a darov na organizovanie 
medzinárodných majstrovstiev kulturistiky a fitnes. Taktiež sa chcem poďakovať pani 
riaditeľke MsKS a všetkým zamestnancom, ktorí nám pomáhali pri organizovaní tejto 
súťaže.  
 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Ďakujeme. Ja chcem, samozrejme, zase poďakovať organizátorom, že takéto podujatie do 
Michaloviec priniesli. Sme radi, sme mohli participovať na tom.  
Mesto Michalovce naozaj v poslednom období športovo žije, bol tu celý rad podujatí 
medzinárodného významu, či už išlo o hádzanú, futbal, ale aj  naturálna kulturistika a celý 
rad ďalších. Takže veľmi radi budeme, keď v tomto trende budeme pokračovať aj do 
budúcnosti. 
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p. Rudolf  Klein: 
Vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážené kolegyne, vzhľadom k tomu, že na jednej 
strane ma teší záujem o moju práce, o verejné cintoríny, nielen na území mesta, ale aj 
v priľahlých častiach mesta alebo okrajových.  
Čiže na verejnom cintoríne na Ul. J. Kollára máme ešte, hovorím to na kamery a pre celú 
našu verejnosť, pre našich spoluobčanov: Minimálne na dva, tri roky, možno i viacej miest 
na pochovávanie. Čiže nie je potrebné, aby sa ľudia nejako báli alebo stresovali, e  
nedajbože niekto  zostane na povrchu zemskom. Nie, nie, nie. Pokiaľ sa niekto „rozhodne“  
opustiť rady našich občanov, prosím pekne, hovorím to trošku odľahčene, nejako trošku 
ma to mrzí, že vytvára sa nejaká taká situácia, ako keby už zajtra nebolo kde človeka 
pochovať. Nie, situácia naozaj nie je taká - minimálne dva, tri roky. Ja som predsa prehlásil 
aj vedeniu mesta. Som rád, že začneme výstavbu nového cintorína, ale zase nie je to až 
také akútne, aby sa niekto musel obávať. Ďakujem ešte raz za pochopenie každému 
obyvateľovi nášho mesta. 

 
p. Viliam Záhorčák: 
Ďakujem. Samozrejme, každá informácia sa dá povedať tak i onak. A ja pevne verím, že 
asi aj ten  novinový  príspevok, na ktorý pán poslanec asi naráža, nemyslel to, že by azda 
mal vyvolať paniku v meste, že teraz sa čosi nedeje a čosi hrozné sa následne udeje. Ale 
v každom prípade, tak ako bolo aj tam uvedené, nebolo možné s touto aktivitou začať, 
nakoľko neboli zatiaľ vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom. Máme informácie, že 
toto už  pozemkovým fondom, príslušnou komisiou prešlo. Takže pokiaľ dostaneme do rúk 
návrh zmluvy, určite to urýchlime a ak nie tohto roku, tak na budúci rúk  určite by sme 
chceli začať s výstavbou cintorína. Čiže aj keď pán poslanec, teraz  ako vedúci 
pohrebníckych služieb, nás ubezpečujete, že je to tak, v každom prípade mesto chce túto 
aktivitu zrealizovať,  a v čase prvom, kedy  bude môcť do tejto aktivity  vstúpiť. 
 
 
p. Stanislav Gaľa: 
Ja som len takúto technickú otázočku chcel na našich kolegov poslancov, ktorí pôsobia 
v MFK Zemplín, lebo je tam čulá aktivita, čulý ruch, futbalový štadión je v rekonštrukcii 
a celkom schopne sa ho darí  rekonštruovať. Ale mám znalosti, že bude pokládla nového 
trávnika: Či neuvažujeme s nejakým futbalovým zápasom alebo podujatím medzi 
poslancami „pokrstiť“ tento futbalový trávnik aj nejakým športovým výkonom? 
 
 
p. Viliam Záhorčák: 
Ďakujem za tento podnet. Pevne verím, že tak ako bola naplánovaná z hľadiska časového 
táto rekonštrukcia, že bude aj splnená. Je to dobrý podnet, budeme sa tým určite zaoberať, 
pretože naozaj by bolo sympatické, aby otvárací duel, aj keď nie celý (90 minút možno nie, 
ale len nejakých pár minút), aby sa na tom podieľali tí, ktorí v podstate  o tom rozhodli a za 
to zahlasovali. Ale beriem to ako veľmi dobrý podnet.  
 
Primátor mesta vystúpil ešte v tejto veci: 
V meste kolujú chýry, že ten náš dobrý úmysel postaviť nájomné byty jednak na 
Masarykovej ulici a jednak na Mlynskej, je spojený s nejakou dohodou s inými mestami. 
Zo začiatku to bolo Humenné a časť Podskalky, teraz mesto Košice a časť Luník a že 
občania z týchto miest by sa mali  - donedávna len v stovkách, teraz vraj už v tisíckach,  
tuná presťahovať.  
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Chcem  tu verejne vyhlásiť:  Nič  také nie je, je to nezmysel, je to niečo, kto vymyslel 
niekto z dôvodu možno len jemu známeho. Určite chceme tieto byty ponúkať našim 
občanom Michalovčanom. Keď sa pamätáte, prijímali sme k tomu – všeobecne záväzné 
nariadenie sme schvaľovali, kde sa jasne hovorí o tom, kto môže požiadať, koľko rokov 
musí bývať v Michalovciach, koľko rokov má mať trvalý pobyt. K týmto všeobecne 
záväzným nariadenia sa ešte vrátime v aktuálnom čase a ak by boli obavy, môžeme to ešte 
pritvrdiť.  
Takže všetkým, ktorí toto šíria, bohužiaľ, musím na zastupiteľstve povedať 
expresívne, tento nezmysel, odkazujem - aj celej verejnosti: Nič z toho nie je pravdou! 
 
 
 
 
BOD č. 27 -  Z á v e r  
 
 Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta poďakoval 
poslancom i ostatným prítomným za účasť na zasadnutí.  
 Ešte v súvislosti s tým, že  v ďalších dňoch už začínalo obdobie dovoleniek, 
povedal: „Nasleduje obdobie dovoleniek, obdobie prázdnin. Pevne verím, že každý z vás 
využije toto obdobie na načerpanie nových síl a verím, že v v auguste, kedy je plánované 
ďalšie zastupiteľstvo, sa odpočinutí vrátime späť k poslaneckým aktivitám a že na ďalších 
rokovaniach budeme efektívne pracovať ako teraz.  
 V závere ešte raz gratulujem p. hlavnej kontrolórke k opätovnému zvoleniu do 
funkcie. Ešte raz ďakujem Ing. Džuganovi za doterajší výkon funkcie riaditeľa TaZS a ešte 
raz všetkým  vám ďakujem za účasť na dnešnom rokovaní, aj za doterajšiu spoluprácu.“ 
 Týmto primátor mesta Viliam ZÁHORČÁK ukončil  XVI. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach.  
 
 
 
 
 
 
Prednosta  MsÚ:              Primátor  mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                                                                     Viliam ZÁHORČÁK 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  1. Ing. Mirko GEJGUŠ 
 
                        2. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: A. Kudelásová 
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