ZÁPISNICA
z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 6. 9. 2016 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS
v Michalovciach
________________________________________________________________

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

1. Otvorenie
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol XI. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich
zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.
Primátor mesta konštatoval, že na XI. zasadnutí MsZ je prítomných 17 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnili PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík,CSc., MUDr. Štefan Lipčák.
‐ V rámci organizačných záležitostí primátor mesta navrhol, aby obed bol po skončení
zasadnutia MsZ.

PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XI. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na
zasadnutie MsZ. Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta navrhol, aby do programu mestského zastupiteľstva bol zaradený nový bod
č. 16 Návrh na zriadenie výdajnej školskej jedálne na elokovanom pracovisku Ul. mlynská 1,
Základnej školy, Ul. moskovská 1, Michalovce od školského roku 2016/2017. Pôvodné body č.
16 – 21 budú prečíslované.

Hlasovanie o zaradení nového bodu č. 16 do programu MsZ
(hlasovanie č. 1)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci

Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
dal hlasovať o návrhu programu rokovania XI. zasadnutia MsZ.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 2)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci

Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania XI. zasadnutia MsZ bol schválený.
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XI. zasadnutia MsZ primátor mesta určil
týchto poslancov:
1. Mgr. Jána Eštoka
a
2. MUDr. Jozefa Makohusa

Informátorom zo zasadnutia Mestskej rady Michalovce, ktorá sa uskutočnila dňa
23. 8. 2016 je poslanec MUDr. Ján Mihalečko. Primátor mesta poprosil menovaného
poslanca, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom.

Bod č. 2.
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie:
‐

RNDR. Lýdia Sidivárová

‐

Ing. Jozef Sokologorský

‐

MUDr. Dušan Goda

Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1
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BOD č. 3
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za
obdobie júl ‐ august 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období bolo jedno zasadnutie mestskej rady
a väčšina z bodov, ktoré boli predmetom rokovania augustovej MsR, sú aj v programe tohto
mestského zastupiteľstva.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie júl – august
2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 4)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 4
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce
za I. polrok 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
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Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za I. polrok
2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 5)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 5
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na X.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 21. 6. 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák primátor mesta konštatoval, že na interpelácie vznesené na MsZ dňa
21. 6. 2016 dostali poslanci písomné odpovede, ktoré boli zároveň publikované v novinách
Michalovčan.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na X. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 21. 6. 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 6)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 6
Správa o výsledkoch kontroly
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
V súlade so zákonom o obecnom zriadení predložila hlavná kontrolórka správu o výsledkoch
vykonaných a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia závery z kontrol
vykonaných v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Jedná sa o 6 kontrol,
ktoré boli vykonané a prerokované od posledného mestského zastupiteľstva. Cieľom
kontroly bolo:
‐ preveriť evidenciu a náležitosti dohôd o práca ch vykonávaných mimo pracovného
pomeru
‐ dodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok pri dohodách, zúčtovanie a evidencia
prác vykonávaných na základe dohôd
‐ výdavky vynaložené na práce vykonávané na základe dohôd, čerpanie rozpočtu
‐ výdavky na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
‐ kontrola plnenia uznesení MsZ a kontrola plnenia opatrení z vykonaných kontrol.
Kontroly boli vykonané na MsÚ, MsKS a v TaZS mesta Michalovce.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:

5

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 7)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 7
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
Správa o kontrolnej činnosti sa predkladá 1x polročne. Správa je členená do štyroch
samostatných celkov a to:
‐ kontrola plnenia uznesení MsZ
‐ spracovanie stanovísk
‐ kontrolná činnosť
‐ vybavovanie sťažností
V súlade so zákonom o obecnom zriadení bola vykonaná kontrola plnenia uznesení MsZ.
Uznesenie uvedené v písomnej podobe sú nesplnené. Tie u ktorých termín prechádza do
nasledujúceho obdobia ostávajú v sledovaní. V druhej časti je spracovaný prehľad
o spracovaných stanoviskách za I. polrok 2016. Tretia časť stručne popisuje vykonané
kontroly, prijaté opatrenia a ich plnenie. V 1. polroku 2016 bolo vykonaných 15 kontrol. Na
základe zistených kontrol bolo prijatých 23 opatrení. Štvrtá časť dáva prehľad o počte
a druhu písomných sťažností evidovaných na útvare hl. kontrolórky. Za I. polrok 2016 bolo
zaevidovaných 11 sťažností, 1 petícia a 1 podnet. Z celového počtu sťažností boli 2 sťažností
opodstatnené. Všetky sťažností, petícia a podnet boli v zákonnej lehote vybavené.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:

6

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 8)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 8
Monitorovacia správa k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Monitorovacia správa je spracovaná v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
a pokynmi MF SR. Správa je rozdelená na výdavkovú a príjmovú časť. Vo výdavkovej časti je
zároveň zhodnotený programovaný rozpočet. Bežné príjmy boli v I. polroku naplnené na
55,06 % . Bežné výdavky na 42,82 %. Kapitálové príjmy boli splnené na 57,93 %, kapitálové
výdavky boli čerpané na 21,70 %. V bežnom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške
4 513 tis. EUR, v kapitálovom rozpočte bol dosiahnutý prebytok vo výške 757 tis. EUR.
Celkový prebytok v rozpočte je 5 270 tis. EUR. Finančné operácie boli schodkové vo výške
1 902 tis. EZR a boli prekrývané prebytkom z bežného a kapitálového rozpočtu.

Rozprava:

Ing. Jozef Sokologorský, predseda finančnej komisie
Mesto v rámci bežného rozpočtu dosiahlo prebytok 4 500 tis. EUR. Mestu sa podarilo naplniť
ciele v daňových i nedaňových príjmoch. Trend je dobrý. Mesto má prostriedky na plnenie
investičných zámerov. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený
materiál zobrať na vedomie.

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Finančná komisia zaznamenala pozitívny vývoj v príjmovej časti. Očakávané výdavky
v súvislosti so schválenými projektmi čakajú Mesto v II. polroku 2016. Na zasadnutí fin.
komisii zaznela pozitívna informácia, že bol ukončený súdny spor v súvislosti s parkovacím
domom. K tomu požiadal primátora mesta o bližšie informácie.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je uzavretý rozhodcovský súd v Bratislave, ktorý prípad uzavrel tak, že sa ním nebude
zaoberať. To je pre Mesto pozitívum. Mesto prešlo z polohy žalovaného do polohy
žalujúceho a celý súd prebieha na Okresnom súde v Bratislave I. Mesto žiada, aby
spoločnosť, ktorá má voči Mestu záväzky si ich naplnila a aby boli dodržané zmluvne
dohodnuté podmienky. Kým celý proces nie je uzavretý nemôže sa hovoriť, že je to
ukončené.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za I. polrok 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 9)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 9
Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Plnenie základných ukazovateľov rozpočtu za I. polrok 2016 je nasledovné:
‐ výnosy v celkovej výške 2 908 tis. EUR sú plnené na 49,82 %. Náklady na činnosť spolu sa
čerpali vo výške 2 869 tis. EUR. Plnenie ročného plánu je na 49,18 %. Výsledok
hospodárenia za 1. polrok je zisk vo výške 38 833 EUR, pričom z hlavnej činnosti je zisk
5 820 EUR a z podnikateľskej činnosti 33 013 EUR.
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Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 10)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 10
Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
Mestské kultúrne stredisko plnilo v I. polroku úlohy, ktoré mu vyplývali jednak z Plánu
hlavných úloh MsKS na rok 2016, Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ale
i požiadaviek verejnosti prostredníctvom svojich troch oddelení: oddelenia kultúry
vzdelávania a informácií, oddelenia ekonomicko – prevádzkového a oddelenia kina Centrum,
ktoré je súčasťou MsKS.
Svoju činnosť MsKS zabezpečovalo podľa schváleného plánu a úloh stanovených
zriaďovateľom. Rozpočet na rok 2016 bol schválený MsZ dňa 10. 12. 2015 a uzn. MsZ č. 129,
ako vyrovnaný rozpočet.
Na všetky činnosti vyplývajúce z plánu na tento rok, boli schválené celkové náklady vo
výške 874 002 € a výnosy vo výške 648 002 €. Mesto Michalovce ako zriaďovateľ , poskytol
MsKS aj príspevok. Bol schválený bežný transfer / príspevok/ vo výške 226 000 €.
Vlastné výnosy organizácia splnila na 53,2 % a náklady na 54,38 %. Čerpanie nákladov
a výnosov je spracované v predložených tabuľkách.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
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(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 11)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 11
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce na
roky 2016 ‐ 2025
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Predkladaný materiál má strategický význam. V roku 2005 bol prvýkrát vypracovaný PHSR na
roky 2005‐2015. Tento materiál bol mestským zastupiteľstvom vyhodnotený a zároveň bolo
odporúčané, aby bol spracovaný PHSR na roky 2016‐2025. V súlade s príslušnou legislatívou
bolo pristúpené k tvorbe PHSR. Bola oslovená verejnosť, vytvorené pracovné skupiny
a o spoluprácu bola oslovená aj externá firma Centire s.r.o. (za firmu Centire s.r.o. sa
rokovania zúčastnila Mgr. Oleárová). Výsledkom je predložený materiál. Materiál ma
legislatívne požadovanú štruktúru. Súčasťou sú aj požadované prílohy. V materiáli sú
zahrnuté všetky podstatné záležitosti, ku ktorým by malo v priebehu nasledujúcich 10 rokov
dôjsť. Mesto má ambíciu ich zrealizovať vlastnými prostriedkami, alebo externými, cez
projekty. Materiál je otvorený, to znamená ak v budúcnosti bude potrebné do neho vstúpiť
a doplniť zákonné možnosti to dovoľujú. O materiál sa Mesto bude opierať pri svojich
aktivitách pri získavaní externých zdrojov.
Rozprava:

Ing. Jozef Bobík
V roku 2005 prvýkrát Mesto pristúpilo k vypracovaniu PHSR. V tom čase boli mnohí skeptickí,
že to bude materiál do „šuplíka“. Po krátkom čase, ale opak bol pravdou, materiál bol
prospešný. Mesto má mať vypracované dobré výhľadové materiály. Apeloval, aby bol daný
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väčší dôraz na hospodárstvo, lebo to tvorí prostriedky pre rozvoj mesta. Aby do okresu prišli
ďalšie firmy a etablované, aby sa rozvíjali. To všetko prispeje aj k ďalším činnostiam a rozvoju
ako napr. školstva. Všeobecná vzdelanosť je, ale je nedostatok odborných pracovníkov.
V rámci duálneho vzdelávania sa ukazuje, že je nedostatok odborných pracovníkov. Pre nové
firmy je dôležité mať pripravených odborných pracovníkov. Materiál podporí hlasovaním.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Súhlasil s vyjadrením p. poslanca Ing. Bobíka, že hospodárstvo je dôležité pre rozvoj mesta.
Mesto vytvára podmienky, aby nové firmy do okresu prišli. Z rokovaní s konateľmi
jednotlivých spoločností, napriek tomu, že v okrese je vysoká nezamestnanosť, je problém
s kvalifikovanými pracovníkmi. Duálne vzdelávanie je téma predovšetkým pre zriaďovateľov
škôl – Košický samosprávny kraj. Momentálne sa mení celý systém školstva. Dnes profilácia
smeruje k technickému vzdelávaniu. V minulosti sa preferoval humanitný smer. V rámci
duálneho vzdelávania existuje spolupráca s firmou BSH s.r.o. Michalovce. Mesto v rámci
svojich možností bude podporovať duálne vzdelávanie.
Ing. Jaroslav Kapitan
Predložený materiál hovorí o stratégii mesta na najbližších 10 rokov. Ako pracovník školstva
si dovolil poukázať na niektoré aktivity z oblasti školstva:
‐ Digitalizácia výučby na materských školách – odporúča vytvárať podmienky, aby pre deti
bola práca s počítačmi samozrejmosťou.
‐ Na IV. ZŠ sa zaviedla výučba anglického jazyka od 1. ročníka. Dokonca niektoré predmety
ako dejepis, prírodovedu a ďalšie vyučujú v anglickom jazyku. Je namieste, aby sa takéto
aktivity podporovali. Na spomínanej škole sa plánuje zriadiť digitálna učebňa a pribudli
tam aj nové predmety, ktoré hravou formou vzdelávajú deti.
‐ Je plán zriadiť digitálnu knižnicu. Čitateľská gramotnosť je na nízkej úrovni. Zriadením
digitálnej knižnice sa môže zvýšiť čitateľská gramotnosť.
‐ Uvažuje sa s estetizáciou a znížením energetickej náročnosti budov MŠ a ZŠ. V prvej fáze
by to mala MŠ na Ul. Vajanského a Ul. školskej, potom je to ZŠ na Ul. moskovskej a Ul.
školskej.
Vzdelávanie a výchova mládeže je jedným z krokov, aby sa stanovené ciele mohli naplniť.
V pláne sú aj rekonštrukcie multifunkčných ihrísk a oprava areálov MŠ a ZŠ. Materiál podporí
a bude zaňho hlasovať.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta poďakoval za podporné stanovisko. Prioritou Mesta je vytvárať podmienky
pre MŠ a ZŠ. To znamená, aby prostredie bolo bezpečné, dôstojné a estetické. To sa robí
a Mesto má ambíciu v tom aj pokračovať. Za posledné roky s výnimkou V. ZŠ sa podarilo
zrekonštruovať takmer všetky ZŠ. Najbližšom období prebehne rekonštrukcia V. ZŠ a potom
VIII. ZŠ. Vďaka externým zdrojom sa podarilo vymeniť okná na siedmich materských školách
s výnimkou MŠ na Ul. Vajanského. Na niektorých MŠ prebiehajú aj exteriérové záležitosti.
Najväčší problém je so spevnenými plochami. Ambície sú rozložené na 10 rokov. Výchova
a vzdelávanie je parketa škôl.
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PhDr. Marta Horňaková
Predkladaný návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta
na ďalšie obdobie ma potešil. Obsahuje dôležité prvky v ktorých mesto naďalej pokračuje
a tiež prvky nové, ktoré v mnohých oblastiach života ponúkajú občanom nášho mesta nové
možnosti a zvyšujú kvalitu života.
Pozornosť chcem upriamiť najmä na niektoré návrhy nových foriem pomoci a to
najzraniteľnejším cieľovým skupinám. Ide o osoby zdravotne postihnuté, osoby osamelé,
o matky s deťmi, o osoby skôr narodené, ktorí svoju obtiažnu situáciu sami nedokážu riešiť a
sú odkázaní na pomoc.
Z nových navrhovaných foriem pomoci pre tieto cieľové skupiny chcem poukázať na:
‐ “zriadenie krízovej pomoci poskytovanej prostredníctvom telekomunikačných technológii“
za účelom poskytovania sociálneho poradenstva osobám s nepriaznivým zdravotným
stavom, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii,
‐ patria tu aj „náramky prvej pomoci“ pre klientov Michalovského domu seniorov, ktorí
vzhľadom na svoj zdravotný stav a prípadnú vzniknutú krízovú situáciu budú môcť
prostredníctvom náramku ihneď signalizovať potrebu poskytnutia pomoci,
‐ je to aj vybudovanie „centra osobnej hygieny“ pre osoby odkázané na túto formu pomoci,
pretože nemajú vytvorené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
‐ nedá mi nespomenúť ani zriadenie „bezpečného domu“ pre matky s deťmi, ktorého úlohou
je poskytnutie bezpečného bývania, pocitu bezpečia v čase kedy zažívajú násilie,
‐ nie menej dôležité je aj vytvorenie a realizácia projektu „solidarita medzi generáciami“,
ktorého zámerom je podporovať aktívne starnutie vo všetkých oblastiach života, udržiavať
dobré vzťahy medzi generáciami, ktoré sa môžu navzájom obohacovať. Veď v mladosti
sa skrýva radosť a v starobe skúsenosť.
Predkladaný návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce
na roky 2016‐2025, vypracovaný v prospech občanov mesta, určite podporím.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na vystúpenie p. poslankyne, ktorá sa dotkla vo svojom príhovore hlavne sociálnej
oblasti. Mesto v minulosti a aj v budúcnosti bude tejto oblasti venovať pozornosť. Čoraz
väčšia časť obyvateľstva bude potrebovať takúto pomoc najmä z dôvodu veku. Mesto v tejto
oblasti už mnoho urobilo a je pripravené, aby bola poskytovaná adekvátna pomoc občanom
v seniorskom veku. Buď formou zariadení alebo formou iného menej nákladného
poskytovania – opatrovateľskej služby. V ďalšom období sa Mesto bude zaoberať aj inými
sociálnymi skupinami ako sú napr. občania zdravotne hendikepovaní.
MUDr. Ľubomír Rohoň
Poďakoval spracovateľom za dobre spracovaný materiál, aj keď ho vníma ako materiál
otvorený, ktorý v ďalšom období možno dopĺňať. Vo svojom príspevku sa dotkol sociálnej
oblasti a zdravotníctva, ktoré spolu súvisia. Na sociálnu politiku sa môžeme pozerať
z viacerých aspektov. Prvý, základný je, že to chceme robiť, chceme pomáhať občanom.
Terajšie vedenie mesta má silné sociálne cítenie. Druhý aspekt sú financie. Bohatý sociálny
program svedčí o dobrom hospodárení mesta a je to aj optimistický pohľad do budúcnosti. Je
dobre, ak sú zabezpečené materiálne výhody ako napr. náramky pre seniorov, ktoré umožnia
zavolať rýchlu pomoc. V materiáli sú aj myšlienky, ktoré sa nedajú časovo ohraničiť ako napr.
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solidarita medzi generáciami a dobrovoľníctvo. Sú to trendy, ktoré v civilizovanom svete idú,
nie sú moderné i keď teraz je v popredí cynizmus a egoizmus. Materiál podporí hlasovaním.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na niektoré poukázané veci, ani netreba peniaze, ale ide o vytvorenie systému. Mesto sa
danej oblasti bude venovať.
Mgr. Ján Eštok
V oblasti kultúry konštatujem, že materiál primerane reaguje na kvalitatívny aj kvantitatívny
rozvoj kultúry. Do pozornosti a na zváženie dal, uvádzať mesto Michalovce nie ako
metropola „Dolného Zemplína“, ale Zemplína ako celku. Sú aktivity, ktoré presahujú rámec
okresu. Bolo by to dobre aj z hľadiska histórie. Vyhol by sa špecifikáciám, že sa uskutoční
„Karička a varenie holúbkov“. Požiadal, aby sa nezabudlo na farmárske dni a burzy.
Poďakoval spracovateľom za kvalitne spracovaný materiál, ktorý je života schopný.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto má ambície, aby bolo vnímané ako metropola Zemplína. Spomínaný Dolný Zemplín je
napojenie na turizmus. Je vytvorená organizácia Dolný Zemplín. Spomínané kultúrne
podujatia už v Michalovciach sú, ale nebráni nič tomu, aby boli aj iné, ktoré Mesto bude
podporovať. Nie všetko, ale musí byť pod záštitou Mesta a MsKS. Mesto vytvára podmienky
pre podujatia organizované inými organizáciami. Kultúra je aj infraštruktúra, ktorej
v budúcnosti je treba venovať väčšiu pozornosť. V strategickom materiáli nemôže byť
pomenované všetko.
MUDr. Vladimír Braník
Materiál považuje za kvalitne spracovaný a potrebný pre plánovanie ďalšieho rozvoja Mesta.
Ako predsedu komisie dopravy ho zaujala časť dopravnej infraštruktúry. Na najbližších 10
rokov je tam zahrnuté takmer všetko čo Mesto v súčasnosti trápi. Vysoko kvituje
vypracovanie generelu dopravy mesta, ktorý v našom meste absentuje. Bude akýmsi
východiskovým dokumentom pre zefektívnenie dopravnej infraštruktúry v meste. Ďalej je to
zvýšenie kvality mestských komunikácii a chodníkov, na ktoré Mesto v najbližšom období
plánuje vynaložiť nemalé finančné prostriedky. Vysoko hodnotí snahu Mesta o vybudovanie
nových cyklo‐chodníkov, ktoré zlepšia turistické a športové podmienky pre širokú verejnosť.
Zaujalo ho aj zvýšenie bezpečnosti priechodu pre chodcov. V tomto období je aktuálne
nasvecovanie priechodov pre chodcov. Mesto plánuje od roku 2017 sa touto problematikou
zaoberať, čím sa zvýši bezpečnosť na priechodov. Pozitívne hodnotí aj vybudovanie pešej
lávky cez rieku Laborec, ktorá sa má zrealizovať v roku 2019. Kladne hodnotí aj návrh na
vybudovanie ďalších dvoch okružných križovatiek. Verí, že čo najviac plánovaných vecí sa
podarí naplniť, čím sa výrazne zvýši kvalita života v meste.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nie všetky komunikácie (ako tu bolo spomínané) sú v majetku resp. v správe Mesta. Mesto
má ambíciu, aby boli cesty a chodníky bezpečné a kvalitné. Je to jeden zo zámerov na ďalšie
obdobie. Stratégiou Mesta je riešiť situáciu po sídliskách. Je kompletne opravené sídlisko
Východ, pred dokončením je sídlisko Juh. Pripravuje sa rekonštrukcia na sídliska Západ a IBV.
Priechody pre chodcov sa dajú riešiť viacerými spôsobmi. Budovať križovatky je svetový
trend. Tam, kde je Mesto vlastníkom a kde je to potrebné sa bude o to usilovať. Mesto sa
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bude usilovať, aby do svojich strategických materiálov mali zahrnuté aj iní vlastníci
komunikácii napr. KSK tie kolízne miesta, ktoré sú v ich správe napr. križovatku pri Gymnáziu
P.O.Hviezdoslava. Vypracovanie generelu dopravy bude pre mesto prínosom napr. aj téma
parkovania je v meste otvorená.
Mgr. Martin Nebesník
Upriamil pozornosť na rekonštrukciu športového areálu na 1. ZŠ. V minulosti sa tam
organizovali športové podujatia, ktoré mali veľký úspech ako napr. mestská športová
olympiáda. Dúfa, že plánovaná rekonštrukcia bude zrealizovaná. V ďalšom upriamil
pozornosť na rozvoj športovej infraštruktúry. Naše mesto venuje rozvoju športu veľkú
pozornosť. Projektové zámery, ktoré sú v tomto programe smerujú k vytvoreniu najlepších
podmienok pre šport v našom meste. Ide jednak o rekreačný šport, ale aj výkonnostný šport.
Všetky projektové zámery potvrdzujú to, že pre rozvoj športu v našom meste budú
vytvorené veľmi dobré podmienky. Zdôraznil jeden aspekt a to, že na rekonštrukciu
športovísk v našom meste sa podarilo získať zaujímavý objem finančných prostriedkov
z externých zdrojov. Ide o dobudovanie zimného a futbalového štadióna.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto má ambíciu, aby športový areál na I. ZŠ bol sfunkčnený. Podarilo sa zrealizovať
športoviská pri VI. ŽS, IV. ZŠ, pribudli multifunkčné ihriská. Slovenský futbalový zväz chce, aby
futbalový klub Michalovce bol jedným z tých, ktorý dostane dotáciu. Ide o dotáciu
z Ministerstva školstva SR. Partnerom pre MŠ SR je Slovenský futbalový zväz, ktorý posunie
fin. prostriedky vybranému subjektu. V rámci rekonštrukcie bude vyhriata trávniková plocha,
dobudovanie turniketov a modernizácia kamerového systému. Jednou z alternatív je aj
vybudovanie ďalšej krytej tribúny. Malo by ísť o finančný objem vo výške 750 tis. EUR.
Potvrdiť sa to má podpísaním dodatku ku zmluve medzi Slovenským futbalovým klubom
a naším mestským futbalovým klubom. Mesto získalo aj dotáciu z Úradu vlády SR na
rekonštrukciu zimného štadióna. Brzdou je nevysporiadaný pozemok pod štadiónom, ktorý
je vo vlastníctve SR. Kúpa pozemku už prebehla cez Slovenský pozemkový fond. Následne po
preukázaní, že Mesto je vlastníkom pozemkov pod štadiónom môže dôjsť k podpísaniu
zmluvy o príspevku od Vlády SR vo výške cca 1 mil. EUR. Predmetom rekonštrukcie budú
vnútorné priestory – výmena sedačiek, hygienické priestory, šatňové priestory, dobudovanie
spoločných priestorov, opláštenie vonkajších priestorov.
Potrebné sú aj financie na rekonštrukciu plavárne. Je tu aj ambícia rozšíriť bazénový priestor
do vonkajších priestorov.
Mgr. Ján Várady
PHSR je vypracovaný precízne a je komplexný vo všetkých oblastiach. Zaujala ho časť
budovania chodníkov a cyklotrás. Výhrady má k vytváraniu cyklotrás na chodníkoch. Skôr by
sa mohli využiť priestory na parkoviskách. Pozitívne hodnotí vybudovanie domu smútku na
cintoríne Biela hora. Suma na vybudovanie domu smútku vo výške 2 mil. EUR je vysoká,
akceptoval by to v prípade, že je v tom zahrnutá aj výstavba krematória. Pozitívne hodnotí
oblasť školstva. Pri rekonštrukciách MŠ netreba zabudnúť na tie, na ktorých sa ešte nič
nerobilo. Zabezpečenie mobilnej tribúny – Mesto má mobilnú tribúnu celkom vyhovujúcu,
stačilo by urobiť na nej generálku. Vysoko kvituje podporu futbalového i hokejového klubu.
Pri rekonštrukcií verejného osvetlenia netreba zabúdať ani na okrajové časti mesta. V ďalšom
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poukázal, že je malá čiastka naplánovaná na digitalizáciu školstva. Tréningové športové haly
pri Zimnom štadióne je to potrebne?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto vstúpilo do cyklotrás ako partner v rámci plánu KSK, ktorý je už v realizačnej fáze.
V blízkosti Michaloviec vznikne Zemplínska magistrála s využitím rieky Laborec až smerom do
južnej časti. Mesto na to nadväzuje mestskými cyklotrasami. Možnosti v rámci mesta nie sú
veľké. Využívajú sa nato miestne komunikácie aj parkoviská.
Už pri výstavbe nového cintorína na Bielej hore sa uvažovalo o troch etapách výstavby. Prvá
etapa je ukončená, druhá etapa je výstavba domu smútku. Do výstavby nového domu
smútku budú prebiehať smútočné obrady na Ul. kolárovej a pozostatky budú prevážané na
cintorín na Bielej hore. Tretia etapa je dobudovanie pohrebiská až po štvorprúdovku. Cena za
výstavbu domu smútku vychádza z projektu, ktorý mesto už má. Bude tam aj krematórium
a zohľadňuje všetky potreby dnešnej doby. Cenu vygeneruje ešte súťaž o zhotoviteľa.
Digitalizácia školstva – pokiaľ poslanci navrhnú zvýšenie čiastky na digitalizáciu školstva na
úkor niečoho iného a odsúhlasia to, nemá k tomu výhrady. Areály MŠ sa upravujú postupne.
Uvažuje sa s vybudovaním dopravného ihriska na VII. ZŠ.
Mobilná tribúna ‐ súčasná mobilná tribúna je problematická, ťažko rozoberateľná
a montovateľná. Každým skladaním a montovaním sa znehodnocuje a výzorom je už
zastarala. Michalovce potrebujú novú modernejšiu tribúnu, ktorá by korešpondovala
s dobou, ktorou žijeme, ktorá bude ľahko postaviteľná a ľahko demontovaná.
V Michalovciach nie je športový mládežnícky klub, ktorý nie je podporovaný Mestom.
Tréningová športová hala – bola naplánovaná z dôvodu, že sú známe zámery Slovenského
ľadového hokeja. Je snaha, aby práve mládežnícky hokej bol podporovaný tým, že sa
vybuduje infraštruktúra a pomocné haly v niektorých mestách, kde sa hokej hráva. Z toho
dôvodu je to naplánované aj v PHSR, aby sa o to Mesto mohlo v budúcnosti oprieť.
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka
Dom smútku – je v rozpočte zahrnutá aj výstavba krematória?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Áno, v rozpočte Domu smútku je zahrnutá aj výstavba krematória. Vysúťažené čísla môžu byť
ešte iné.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Predložený je strategický materiál, ktorý je spracovaný v súlade s platnou legislatívou. Jeho
schválením môže Mesto využívať externé zdroje. Je to materiál, ktorý poukazuje na dobré,
ale aj na menej vhodné oblasti, v ktorých je potrebné sa zlepšiť. Je tam poukázané aj na
migráciu nášho obyvateľstva za prácou a to predovšetkým kvalifikovanejšej pracovnej sily.
Počet obyvateľstva klesá, čo má vplyv aj na príjem Mesta. Poukázal na malé chyby
v materiáli:
‐ dôvodová správa: riadok č. 5 je uvedené MsZ 23. 2. 2016 – schválilo vyhodnotenie
opatrení PHSR za roky 2007 ‐2015. Materiál mal názov vyhodnotenie opatrení
strategických cieľov PHSR. V materiáli by mal byť uvedený jeho názov, taký aký bol
schválený. Stratil sa vo vyhodnotení rok 2006, čo mu je ľúto. V materiáli sa uvádza, že sa
na príprave podieľali aj komisie pri MsZ. V komisii životného prostredia a VP a vo
finančnej komisií, materiál prerokovaný nebol. V ktorých komisiách bol? V poslednej
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vete dôvodovej správy je dátum prerokovania 10.12.2015 prílohy č. 1 je to správny
dátum? Vyhodnotenie PHSR bolo prerokované 23. 2. 2016.
‐ nesúlad medzi obsahovou a textovou časťou materiálu str. 9 – vyhodnotenie realizácie
opatrení v programovom opatrení r. 2011‐2014. Nejde o obdobie r. 2007‐2013? Str. 6 a 7
nekorešpondujú názvy pracovných skupín,
‐ str. 17 je v texte uvedený dvakrát Hrádok a chýba tam Biela hora.
‐ str. 27 – sú uvedené podniky so zahraničným vlastníctvom. Odporúča tam uviesť a j
Syráreň Bell a ďalšie.
‐ str. 30 – uvedená je len jedna lekárska pohotovostná služba, v meste sa nachádzajú dve.
‐ str. 33 – odporúča uviesť staré environmentálne záťaže, ktoré s našim mestom súvisia,
‐ str. 36 – kde je uvedený strategický rámec a predovšetkým špecifický cieľ 3.2 revitalizácie
a zatraktívnenie verejných priestranstiev, avšak ďalej v texte a v prílohách je uvedený iný
špecifický cieľ – str. 64 a 65.
‐ str. 38 – presun autobusovej stanice v Michalovciach, čo sa tým myslí?
‐ str. 61, 62 navrhol vypustiť bod 2.7.3
Materiál je jasný, zrozumiteľný až na menšie chyby, ktoré odporúča opraviť. Vzhľadom na
vznesené pripomienky by bolo dobré presunúť schválenie predloženého materiálu na mesiac
október 2016.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dokument ako taký nie je spochybnený, vznesené pripomienky sú formálne a nemenia
podstatu predloženého materiálu. Vznesené pripomienky a chyby spracovateľ skontroluje
a pokiaľ budú opodstatnené, budú zapracované. Nie všetko na čo bolo poukázané musí byť
nesprávne. Schvaľuje sa obsah celého dokumentu, nie jednotlivé slovíčka.
Autobusová stanica – dnes sme v polovici zrealizovaného plánu. Preto je to uvedené v PHSR.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka
Autobusová stanica – potom treba zmeniť slovo presun na rozšírenie, alebo inú formuláciu.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Spomenutá str. 38 presun autobusovej stanici je v odseku: v KSK je plánovaný rozvoj
integrovanej dopravy, ktorý bude pozostávať z týchto fáz: 1. presun autobusovej dopravy
v Michalovciach, nasledujú ešte 4 fázy. To čo predniesol p. poslanec bolo vytrhnuté
z kontextu. Celá časť hovorí o pláne integrovanej dopravy. Text je napísaný správne.
Ing. Jozef Sokologorský
Materiál predložený do mestského zastupiteľstva je vyčerpávajúci a zahŕňa všetky položky,
ktoré sú pre mesto dôležité v najbližších 10‐tich rokoch. Okrem vízie sú to globálne ciele až
po špecifické ciele, kde aktivity sú rozdelené na drobné. Materiál bol predložený aj
obyvateľom mesta, ktorí sa k nemu mohli vyjadriť a predniesť svoje návrhy a pripomienky.
Mnohé z pripomienok boli aj zapracované. Alfou a omegou je spôsob financovania. Bez
ohľadu nato, kto bude v mestskom zastupiteľstve o pár rokov, mal by sa pridržiavať tohto
programu. Predpokladané náklady na všetky investície sú vyčíslené cca na 44 mil. EUR. Už
teraz vieme, že u zhruba 40 tematických oprávnených zámerov môžeme požiadať
o nenávratné fin. prostriedky z európskych štrukturálnych fondov.
Materiál je komplexne spracovaný a dúfa, že sa všetko z neho podarí naplniť.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ako už bolo povedané, materiál je otvorený a môže sa v budúcnosti obmieňať. Mesto sa
bude usilovať na mnohé aktivity získať externé finančné zdroje.
Doc. Ing. Stričík,PhD. – fakt. poznámka
Uvažuje sa vytlačiť materiál v printovej podobe a umiestnenie na stráne Mesta? Tak isto, či
bude umiestnená na stránke príloha z r. 2013 – zoznam podnikateľských subjektov, ktorá má
minimálnu vypovedaciu hodnotu z hľadiska svojej prehľadnosti.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Bolo by dobré, aby v zozname podnikateľských subjektov boli uvedení všetci. Niektorí majú
svoje dôvody, prečo nechcú byť v zozname. Zoznam má vypovedaciu hodnotu. Materiál je
zverejnený na stránke Mesta.
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
PHSR bol a je na pripomienkovanie na webovej stránke Mesta. Spomínaná príloha má
význam len v elektronickej podobe. Je tam možnosť vyhľadávania, filtrovania. Všetky objekty
sú identifikované prostredníctvom IČO.
Vyhodnotenie strategických cieľov bolo 10.12.2015 tak ako je to uvedené v správe. Pracovné
skupiny nekorešpondovali presne s troma predpísanými základnými oblasťami, z ktorých je
tvorený dokument PHSR. Je to napísané správne. Pracovné skupiny zasahovali do viacerých
oblastí. Tlačenie dokumentu nemá význam, každý rok sa bude vyhodnocovať a vstupovať
doňho.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce na roky 2016 – 2025.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 12)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. Tým bol
schválený PHSR na rok 2016‐2025. Primátor mesta poďakoval všetkým, ktorí sa na jeho
príprave podieľali. Pevne verí, že program naplní očakávania a že bude dobrým
východiskom pre všetkých.
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BOD č. 12
Investícia spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05
Bratislava, IČIO: 35 925 094 v rámci projektu „ Komplexné riešenie
modernizácie verejného osvetlenia v meste Michalovce – V. etapa.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Vedúca odboru predložila materiál, ktorý predstavuje majetkovú účasť Mesta Michalovce
k právnickej osobe FIN.M.O.S., a.s. Bratislava vo forme nákupu akcií. Súvisí so zlepšením
úrovne infraštruktúry v realizácii projektu Komplexné riešenie modernizácie verejného
osvetlenia v meste Michalovce.
V roku 2015 v rámci IV. etapy projektu sa zrealizovali tieto aktivity:
- osvetlenie 5 priechodov pre chodcov a to 3 na Ul. okružnej a 2 na Ul. Masarykovej
- výmena metalhalogenidových výbojkových svietidiel za LED svietidla v počte 62 ks
na všetkých osvetlených priechodoch pre chodcov
- odstránenie 36 káblových porúch v sústave verejného osvetlenia
- výmena 1 026 m kábla v zelených plochách a 411 m v spevnených plochách
- rozšírenie verejného osvetlenia vzdušného vedenia na Ul. SNP (5 ks), Martina
Rázusa (2 ks), A. S. Puškina (1 ks), Samuela Tešedíka (1 ks), Žabany (4 ks)
- rozšírenie verejného osvetlenia a káblových rozvodov na Ul. jaroslawská (3 ks),
Karola Kuzmányho (9 ks), J. A. Gagarina (1 ks), Andreja Hrehovčíka (4 ks), prof.
Hlaváča (5 ks), užhorodská (8 ks – chodník pri kasárňach), osvetlenie atletickej
dráhy v areáli IV. ZŠ (6 ks)
- kompletná výmena vzdušného vedenia za izolovanú sieť v lokalite Pod Hrádkom
(26 ulíc).
Náklad za realizáciu týchto aktivít predstavuje čiastku 367 808,00 € s DPH.
V roku 2016 v rámci V. etapy projektu mesto plánuje realizovať tieto projektované aktivity:
- výmena 3 300 m kábla v spevnených plochách a 5 340 m v zelených plochách
- odstránenie káblových porúch v sústave verejného osvetlenia
- nové prepoje a preložky
- osvetlenie pri hoteli Družba
- zahustenie svietidiel na Ul. kapušianskej
- doplnenie nových svetelných bodov ‐ LED
Predpokladaný celkový náklad na realizáciu týchto aktivít predstavuje čiastku 306 761,00 €
s DPH.
Finančné prostriedky na realizáciu týchto aktivít predstavuje majetkovú účasť mesta
v právnickej osobe: obchodná spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. Bratislava vo forme nákupu akcií.
Rozprava
Mgr. Ján Várady
Kladne zhodnotil, že spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. vymieňa metalhalogenidové výbojkové
svietidla za LED svietidla. Verí, že táto tendencia bude pokračovať na všetkých uliciach.
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Ocenil, že na Ul. užhorodskej bolo postavených nových 8 stožiarov, osvetlenie chodníka pri
kasárňach a zahustenie svietidiel na Ul. kapušianskej.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Schvaľuje
- investíciu spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava,
IČO: 35 925 094 v rámci projektu „Komplexné riešenie modernizácie verejného
osvetlenia v Meste Michalovce – V. etapa“ vo výške 306 761,00,‐ €.
- ďalšiu majetkovú účasť Mesta Michalovce v právnickej osobe: obchodnej
spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava,
IČO: 35 925 094 vo forme nákupu 772 ks akcií v nominálnej hodnote á 331,00 €
realizovaného v priebehu rokov 2016 až 2026.
2. Ukladá
vedúcej finančného odboru MsÚ v Michalovciach:
- zabezpečiť finančné krytie nákupu akcií v zmysle zmluvy o prevode akcií (zmluva
o kúpe cenných papierov).
T: v zmysle uvedenej zmluvy
Z: Ing. Bereznaninová
Hlasovanie
(hlasovanie č. 13)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
-

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

BOD č. 13
Majetkovoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
Do rokovania predložil majetkovoprávne záležitosti v jednotlivých častiach:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. Masarykovej v Michalovciach.
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2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. močarianskej v Michalovciach.
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. okružnej v Michalovciach.
4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. markušovej v Michalovciach.
5. Vyhodnotenie dražby pozemkov pre výstavbu garáží na Ul. moskovskej.
6. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.
7. Odpredaj pozemku pod trafostanicou na Ul. P. O. Hviezdoslava.
8. Odpredaj pozemku – Slovenský futbalový zväz
9. Odpredaj pozemku zastavaného stavbou a stavbe priľahlých pozemkov na Ul.
športovej.
10. Výkup pozemkov na Ul. partizánskej.
11. Schválenie formy predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. stavbárov.
12. Schválenie formy predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. krátkej v Michalovciach.
13. Zmenu podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavby na Ul.
borovicovej v Michalovciach.
14. Návrh na odmietnutie ponuky na odkúpenie pozemkov a stavieb bývalej MŠ na Ul.
vrbovskej v Michalovciach.
15. Návrh na zrušenie uznesení, ktoré je z dôvodu odstúpenia od zmluvy záujemcov
o kúpu nebude možné naplniť.

Rozprava
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Predložil otázku k bodu č. 1 – o ktoré kolo predaja ide a aké sú cenové očakávania.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Cena nehnuteľností pozemku a stavby je určená znaleckým posudkom a toho sa Mesto pri
odpredaji drží.
Ing. Jozef Doležal
Boli tri kola, kde Mesto obdŕžalo ponuky cien. Posledná ponuka nezodpovedá ani výške
hodnoty pozemkov, ktorá je vyčíslená znaleckým posudkom.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odmietnutie ponuky na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na
Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C‐KN č. 2532 a pozemkov p.C‐KN č. 2532,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a predložený návrh zmluvy Ing. Jána Basandu, Ul.
zajačia 18, 040 01 Košice, neprijať s tým, že súťaž sa zopakuje za schválených podmienok.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 14)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
za víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti nehnuteľnosti, tvoriacich predmet
predaja, a to na:
 stavbu autoservis Močarianska, súp. č. 1457, postavenú na parcele C‐KN p.č. 4950,
 stavbu bez súpisného čísla ‐ vrátnica, postavenú na parcele C‐KN p.č. 4951,
 stavbu bez súpisného čísla, postavenú na parcele C‐KN p.č. 4952,
 pozemok C‐KN p.č. 4950, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 609 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 4951, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 26 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 4952, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 45 m2,
 novovytvorený pozemok C‐KN p.č. 4955/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera
2506 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 4955/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 8273 m2, na základe určenia
Geometrického plánu č. 14328810‐35/2016, zo dňa 20.7.2016,
spoločnosť GLOBCAR, s.r.o., Bystrická 65/2076, 040 11 Košice – Pereš, ktorá ponúkla za
predmet predaja kúpnu cenu vo výške 127 250 €.

Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 15)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 3732/6, druh pozemku
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ostatné plochy, výmera 1298 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 36582972‐58/2016, zo dňa 18.4.2016, spoločnosť GAMA PM, spol. s r.o., so sídlom
Štúrova 59/31, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške
35 046 €.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 16)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
za víťaza súťaže na odpredaj novourčeného pozemku C‐KN, p.č. 2859/6, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 602 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐26/2016, zo dňa 11.7.2016, živnostníka Miroslava Hanika, IČO
435493065, sídlo Nižná Rybnica 156, 073 01 Sobrance, ktorý ponúkol za predmet predaja
kúpnu cenu vo výške 66 220 €.
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 17)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 682/76 o
výmere 21 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere
144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Ing. Janu Bocanovú, Ul. J.
Hollého 71, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške
610 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 18)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 682/77 o
výmere 23 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere
144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Jána Kriváka, Ul. J. Hollého
74, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške 641 €,
ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 19)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 682/81 o
výmere 21 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere
144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Petra Čižmára, Ul. J. Hollého
81, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške 610 €,
ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 20)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky na Ul. P.O. Hviezdoslava
 pozemok C‐KN, p.č. 1246/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 350 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 1245/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 30 022 m2,
do výmery 10 m2,
 pozemok na Ul. P. Jilemnického:
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pozemok C‐KN, p.č. 4645/103, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 809 m2,
 pozemok na Ul. okružnej:
 pozemok C‐KN, p.č. 4687/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 2 299 m2,
 pozemky na Ul. S. Chalúpku:
 pozemok C‐KN, p.č. 4144/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 180 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4144/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 420 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4144/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 153 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4144/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 154 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4144/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 152 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4144/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 153 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4146, druh pozemku ostatné plochy, výmera 77 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4147, druh pozemku ostatné plochy, výmera 468 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4149, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 065 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4151, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
25 m2,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemky na Ul. stavbárov
 pozemok E‐KN, p.č. 9512/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 959 m2,
do výmery 150 m2,
 pozemky na Ul. J. Hollého
 pozemok E‐KN, p.č. 810, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
380 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 811, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
195 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 812, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
201 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 813, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
186 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 814, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
656 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 815, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
86 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 830, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
836 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 831/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
587 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 832/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
802 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 833/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
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1 302 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 834, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
57 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 9465/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 7 232 m2,
 pozemok E‐KN, p.č. 9465/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 76 m2,
 k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok na Ul. Vila Real:
 p.č. 1806/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 604 m2,
 v k.ú. Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok na Ul. kapušianskej:
 pozemok C‐KN, p.č. 5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
689 m2.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 21)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 1245/14, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, výmera 5 m², k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického
plánu č. 400145.062/2011, zo dňa 7.4.2013, odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č.
1245/2 v k.ú. Michalovce, za cenu 23,19 €/m2, pre Východoslovenskú distribučnú a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice.

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 22)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 1246/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 350 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na
Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, za cenu
23,35 €/m2, pre Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100/11, Bratislava.
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 23)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odpredaj pozemku registra E‐KN, p.č. 9552/3, zastávaný stavbou a priľahlá plocha, druh
pozemku ostatné plochy, výmera 86 m2, k.ú. Stráňany, ktorý je evidovaný Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec
Michalovce, okres Michalovce, za cenu 952,02 €, pre Máriu Bumberovú, Ul. športová
3264/21, Michalovce.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 24)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odkúpenie pozemkov registra E‐KN:
 p.č. 3032, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 608 m2,
 p.č. 3033, druh pozemku záhrady, výmera 139 m2,
 p.č. 3034, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 144 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 5716,
k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, od:
 Kováčovej Lýdie, rod. Kováčovej, Lydické nám. 898/14, Košice – Dargovských Hrdinov,
vo výške spoluvlastníckeho podielu 48/144 z celku,
 Straku Františka, Okružná 1312/15, Michalovce, vo výške spoluvlastníckeho podielu
48/288 z celku,
 Rabatinovej Evy, rod. Livákovej, Odbojárov 13, Michalovce, vo výške spoluvlastníckeho
podielu 48/144 z celku,
 Patakyovej Evy, rod. Strakovej, Odbojárov 2561/11, Michalovce, vo výške
spoluvlastníckeho podielu 48/288 z celku,
za jednotkovú cenu pozemkov 5 €/m2.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 25)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. stavbárov
v Michalovciach, E‐KN p.č. 5338/6, druh pozemku zastavané plochy, výmera 137 m2 a p.č.
5338/7, druh pozemku zastavané plochy, výmera 79 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810‐16/2016, zo dňa 20.5.2016, priamym predajom
za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky E‐KN p.č. 5338/6, druh pozemku zastavané plochy, výmera 137 m2 a p.č.
5338/7, druh pozemku zastavané plochy, výmera 79 m2, k.ú. Michalovce
 všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 10,19 €/m2,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorených pozemkoch E‐KN p.č. 5338/6, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 137 m2 a p.č. 5338/7, druh pozemku zastavané plochy, výmera 79 m2,
k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐16/2016, na
dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
 prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorené pozemky E‐KN p.č. 5338/6, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 137 m2 a p.č. 5338/7, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 79 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č.
14328810‐16/2016, priamym predajom.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 26)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. krátkej
v Michalovciach, C‐KN p.č. 820/30, druh pozemku zastavané plochy, výmera 292 m2, p.č.
820/31, druh pozemku zastavané plochy, výmera 196 m2 a p.č. 820/32, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 70 m2, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐
21/2016, zo dňa 25.5.2016, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorené
pozemky p.č. 820/1 a p.č. 1806/2, odčlenené novovytvorené pozemky C‐KN p.č.
820/30, druh pozemku zastavané plochy, výmera 292 m2, p.č. 820/31, druh pozemku
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zastavané plochy, výmera 196 m2 a p.č. 820/32, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 70 m2, k.ú. Stráňany,
uchádzači môžu zasielať cenové ponuky i na jednotlivé novovzniknuté pozemky, ak
dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude prístupná bez
akýchkoľvek obmedzení,
všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 12,18 €/m2,
cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na novovytvorených pozemkoch C‐KN p.č. 820/30, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 292 m2, p.č. 820/31, druh pozemku zastavané plochy, výmera 196 m2
a p.č. 820/32, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, k.ú. Stráňany, ktoré
vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐21/2016, na dobu neurčitú,
záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.
prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorené pozemky C‐KN p.č. 820/30, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 292 m2, p.č. 820/31, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 196 m2 a p.č. 820/32, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, k.ú.
Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐21/2016, priamym
predajom.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 27)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností nachádzajúcich sa na Ul. borovicovej v Michalovciach –
pozemkov registra C‐KN, p.č. 1568/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
410 m2, p.č. 1568/194, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 511 m2, p.č.
1568/195, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 66 m2, stavby súpisné číslo
1471, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby materská
škola, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1568/194, stavby bez súpisného čísla, druh
stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby kotolňa, ktorá je
postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1568/195, k.ú. Stráňany, vedených Okresným úradom,
katastrálnym odborom, Michalovce, na LV č. 5157, novovytvoreného pozemku C‐KN p.č.
1568/314, druh pozemku zastavané plochy, výmera 58 m2 a novourčeného pozemku
1568/176, druh pozemku zastavané plochy, výmera 4697 m2, k.ú. Stráňany, ktoré vznikli na
základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐25/2016, zo dňa 15.7.2016, odčlenením
z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 1568/176, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
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výmera 4 845 m2, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
 účastník súťaže predloží podnikateľský zámer na predmet predaja
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé pozemky, ak dodržia
podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude prístupná bez
akýchkoľvek obmedzení,
 účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 € za novovytvorený pozemok p.č.
1568/314, druh pozemku zastavané plochy, výmera 58 m2, samostatne, za ostatné
nehnuteľnosti zábezpeku vo výške 10 000 €, na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 0422
3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená
finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka
bude v hodnote 500 €, resp. 10 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
500 €, resp. 10 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a cena ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do
súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 28)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.16
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odmietnutie ponuky MUDr. Dušana Dzurja na odkúpenie nehnuteľností nachádzajúcich sa na
Ul. vrbovskej č. 609, evidovaných na LV č. 5157, k.ú. Vrbovec, obec Michalovce, okres
Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 29)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
ruší uznesenie:
 MsZ č. 197, zo dňa 21.6.2016 (bod 10), na obchodnú verejnú súťaže na odpredaj
pozemkov a stavieb na Ul. borovicovej č. 1471.
 MsZ č. 383, zo dňa 17.6.2014 (bod 4), na priamy predaj pozemkov nachádzajúcich sa
na Ul. 1. mája v Michalovciach.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 30)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/2 – 11.
T: 2016
Z: v texte
Hlasovanie
(hlasovanie č. 31)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Ing. Jozef Doležal
Vedúci odboru HsM požiadal o opravu formálnej chyby v časti uznesenia III. ‐ ... schválených
bodov I/2‐12.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pôvodné uznesenie – časť III. schválené hlasovaním č. 31 vyhlásil sa zmätočné.
 Primátor mesta dal hlasovať ešte raz o časti III. návrhu na uznesenie:
30

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/2 – 12.
T: 2016
Z: v texte
Hlasovanie
(hlasovanie č. 32)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
 Primátor konštatoval, že všetky body uznesenia majetkovoprávnych záležitosti tak
ako boli navrhnuté, boli schválené.

BOD č. 14
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.

Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
Do rokovania MsZ bol predložená informácia z Komisie na prenájom majetku vo vlastníctve
Mesta z troch rokovaní a to: 13.6.2016, 11.7.2016 a 15.8.2016. Predmetom rokovaním bolo
prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov a pozemkov, vyhodnotenie súťaží
na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, vecné bremená a analýza neobsadených
priestorov. Z rokovaní komisie je navrhnutých 13 uznesení vo veci vecných bremien, jedno
uznesenie pojednáva o prenájme nebytových priestorov a jedno uznesenie o investovaní do
majetku Mesta.
Rozprava

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 33)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
kanalizačnej
prípojky,
na pozemku registra E‐KN p.č. 1562 (Ul. pri mlyne) evidovanom na LV 6438
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej
prípojky cca – 7,3 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1
meter
na
obe
strany
od
osi
vedenia,
v zmysle
VZN
č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, s pani Janou Fedorovou, Pri mlyne 5, 071 01 Michalovce, v rámci
plánovanej stavby s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 34)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
vodovodnej
a kanalizačnej prípojky, na pozemku registra C‐KN p.č. 1838/1 (Ul. remeselnícka),
evidovanom na LV 5157, v k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v
celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca – 6 m, a kanalizačnej prípojky cca – 3 m, ktoré budú
spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, s pánom Miroslavom Kováčom, Jahodná 527,
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072 22 Strážske, v rámci plánovanej stavby s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 35)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
optického
kábla,
na pozemku registra E‐KN p.č. 9596/2, evidovanom na LV 5807, (Ul. užhorodská)
k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke cca – 200 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia,
v zmysle
VZN
č.
101/2007,
s
uzatvorením
zmluvy
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného
bremena
pre
uloženie
podzemných
inžinierskych
sietí,
so spoločnosťou Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v rámci plánovanej
stavby „Michalovce, Kapušianska 4‐MI_VRB“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 36)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
elektrickej
prípojky,
na pozemkoch registra E‐KN p.č. 8212/3, p.č. 8213/4, p.č. 1543/2 a p.č. 1552
(Ul. zeleninárska) evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto
Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej prípojky cca – 27,2 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, s pánom Miroslavom Klčom, Okružná 92/B, 071 01 Michalovce, v rámci
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plánovanej stavby s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 37)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia optického kábla, na pozemku registra C‐KN
p.č.
5354/1,
evidovanom
na
LV
5157,
(Ul.
špitálska)
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke prípojky optického
kábla cca – 10,5 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena
pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, so spoločnosťou Slovak
Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v rámci plánovanej stavby
„FTTH_MI_KBV_Zekon“
s tým,
že
všetky
dotknuté
plochy
na
ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia
byť
zo
strany
žiadateľa
technologicky
prekonané
bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 38)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
kanalizačnej
prípojky,
na pozemku registra C‐KN p.č. 1838/1 (Ul. agátová), evidovanom na LV 5157
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej
prípojky cca – 3 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1
meter
na
obe
strany
od
osi
vedenia,
v zmysle
VZN
č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne
uzatvorením
zmluvy
o zriadení
vecného
bremena
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pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, s pánom Miroslavom Vilkovským, Vihorlatská č.
625, 072 22 Strážske, a s pani Máriou Horňákovou, P.I. Čajkovského č.1098/30, 071 01
Michalovce, v rámci plánovanej výstavby rodinných domov s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 39)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej prípojky, na pozemku registra C‐
KN p.č. 3066/1 (J. Švermu), evidovanom na LV 515 k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej prípojky cca – 20 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, s pánom Michalom Oláhom, J. Murgaša 7, 071 01 Michalovce, v rámci
plánovanej stavby s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 40)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
inžinierskych
sietí,
na pozemku registra C‐KN p.č. 1708/6 a p.č. 1708/3 evidované na LV 5157
k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v dĺžke – prípojka vody cca 3 m,
kanalizačná prípojka – v dĺžke cca 3 m, prípojka plynu – v dĺžke cca 4,5 m, ktoré budú
spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia,
v zmysle
VZN
č.
101/2007,
s
uzatvorením
zmluvy
o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
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vecného
bremena
pre
uloženie
podzemných
inžinierskych
sietí,
s Ing. Viliamom Paľom, Budkovce 264, 072 15 Budkovce, v rámci plánovanej výstavby
rodinných
domov
s tým,
že
všetky
dotknuté
plochy
na
ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia
byť
zo
strany
žiadateľa
technologicky
prekonané
bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 41)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra E‐KN p.č. 2575/2 evidovaného na LV
6438, k.ú. Michalovce, ktorý je vo vlastníctve Mesta na základe doložených Geometrických
plánov č. 400145.063/2011 a č. 400145.064/2011 vyhotovených spol. HRDLIČKA ‐
SLOVAKIA, s.r.o., IČO 36579009, v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 42)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej prípojky, na pozemku registra C‐
KN
p.č.
5386
(Ul.
Františka
Kubáča)
k.ú.
Michalovce,
vedeného
na LV 5157 k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
elektrickej prípojky cca – 0,8 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s Ing. Karolom
Babinčákom a pani Andreou Babinčákovou, Nad Laborcom 1768/2, 071 01 Michalovce,
v rámci plánovanej stavby s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
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Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 43)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
kanalizačnej
prípojky,
na pozemku registra E‐KN p.č. 1864/8 (Ul. A.S. Puškina) k.ú. Michalovce vedeného na LV 6438
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej
prípojky cca – 6 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s Marcelom Bajuszom a PhDr.
Renátou Bajuszovou, Martina Rázusa 1848/4, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej stavby
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 44)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
kanalizačnej
prípojky,
na pozemku registra E‐KN p.č. 9414/3 (Ul. športová) k.ú. Stráňany, vedeného
na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke
kanalizačnej prípojky cca – 2 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s Alžbetou
Repickou, Športová 3256/5, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej stavby s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
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Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 45)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia kanalizácie s príslušenstvom,
na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce, vedených v katastri nehnuteľností ako
pozemky
registra
C‐KN
p.č.
5381/1,
p.č.
58/7,
335/2
a E‐KN p.č. 9437/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 387 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v
zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Michalovce Ul. farská ‐rekonštrukcia
kanalizácie“, zriaďovaných pre potreby občianskej vybavenosti v lokalite Ul. farskej a
Kostolného námestia, s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Ul. Komenského č.
50, Košice, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia
byť
zo
strany
žiadateľa
technologicky
prekonané
bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou dotknutých mestských komunikácií
a chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného,
ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizácie, alebo jej častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 46)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prenájom objektu na Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach pre OZ VRBOVČAN za cenu 0,04
€/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom podpory kultúrneho vyžitia
občanov predmetnej časti Mesta.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 47)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
súhlas pre MFK Zemplín Michalovce, a.s., na realizáciu investície na majetku Mesta
v hodnote 750 000 €, v súlade so Zmluvou o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie,
modernizácie a výstavby FŠ v Michalovciach, za podmienky, že väčšinový vlastník MFK
Zemplín Michalovce, spoločnosť SCORP spol. s r.o., Michalovce, uzatvorí dohodu s Mestom
o ručení za realizáciu predmetnej investície.
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 48)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
ruší
3.1 uznesenie MsZ č. 490, zo dňa 24.8.2010, bod 3.B)
3.2 uznesenie č. 90 zo dňa 25.8.2015 ‐ bod 2.1
3.3 uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 ‐ bod 2.4
3.4 uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 ‐ bod 2.5
3.5 uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 ‐ bod 2.6
3.6 uznesenie č. 155 zo dňa 23.2.2016 ‐ bod 2.7
3.7 uznesenie č. 173 zo dňa 19.4.2016 ‐ bod 2.3
3.8 uznesenie č. 173 zo dňa 19.4.2016 ‐ bod 2.4
3.9 uznesenie č. 173 zo dňa 19.4.2016 ‐ bod 2.9
3.10 uznesenie č. 114 zo dňa 27.10.2015 ‐ bod 2.5
3.11 uznesenie č. 56 zo dňa 28.4.2015 ‐ bod 2.11 .
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 49)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 50)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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BOD č. 15
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na
realizáciu projektu „ Komunitné centrum mesta Michalovce“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Dňa 18.7.2016 bola zverejnená výzva so zameraním na výstavbu nových komunitných centier
(ďalej KC) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci
operačného programu Ľudské zdroje (fond ERDF). Mesto sa už uchádzalo o dotáciu MV SR na
výstavbu nového KC, avšak schválená dotácia svojou výškou nepostačovala na realizáciu
komplexného projektu. Mesto chce reagovať na výzvu svojou žiadosťou v prvom
hodnotiacom kole s ukončením prijímania žiadosti do 23.9.2016.
Obsahom projektu je výstavba KC včítane strediska osobnej hygieny, pričom KC bude
realizované systémom kontajnerovej stavby pozostávajúcej zo 7 kontajnerov umiestnenej na
Ulici mlynskej v blízkosti bloku E. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie potrebných prípojok
(vodovodná, kanalizačná, NN), vybavenie KC a iné potrebné výdavky.
Projekt je plne v súlade s územným plánom mesta a PHSR mesta.
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu. Celková
alokácia na výzvu je 15 000 000 €, mesto sa bude uchádzať o NFP vo výške 120 000 €, pričom
spolufinancovanie mesta je vo výške 5 % celkových oprávnených nákladov rozpočtu
projektu.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum mesta
Michalovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta
a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 51)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 16
Návrh na zriadenie výdajnej školskej jedálne na elokovanom pracovisku Ul.
mlynská 1, Základnej školy, Ul. moskovská 1, Michalovce od školského roku
2016/2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva
a športu.
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu
V zmysle § 19 a 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a v zmysle § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov môže zriaďovateľ pri dodržaní ďalších platných predpisov zriadiť pri
školách výdajnú školskú jedáleň. Pri rekonštrukcii a prístavbe objektu elokovaného
pracoviska na Ul. mlynská 1, Základnej školy, Ul. moskovská 1 v Michalovciach bola
vybudovaná výdajná školská jedáleň na výdaj a konzumáciu jedál pre stravníkov v čase
pobytu v škole.
Od školského roka 2016/2017 sa bude poskytovať strava pre žiakov, zamestnancov
školy, terénnych a komunitných zamestnancov Mesta Michalovce. Kapacita výdajnej školskej
jedálne je 200 stravníkov a stravovať sa bude v priemere 180 stravníkov. Dovoz stravy na
elokované pracovisko bude zabezpečený zo Školskej jedálne pri Základnej škole, Ul.
moskovská 1, Michalovce na základe zmluvy s externým dodávateľom, ktorý má povolenie
od RÚVZ a dispozične upravené motorové vozidlo. Prevádzka výdajnej školskej jedálne bude
v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý bol predložený na schválenie RÚVZ
v Michalovciach a bol spracovaný v zmysle platných predpisov o prevádzke stravovacích
zariadení.
Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce, vzhľadom k tomu, že ide o žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým doteraz bola poskytovaná s výnimkou RÚVZ
suchá strava a tým, že z Vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní je povinnosť
poskytovať žiakom teplú stravu a po zhodnotení všetkých podmienok predkladá návrh na
zriadenie výdajnej školskej jedálne v priestoroch elokovaného pracoviska na Ul. mlynská 1,
Základnej školy, Ul. moskovská 1, Michalovce na prerokovanie a schválenie do MsZ. Túto
správu predkladáme z dôvodu zaradenia výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských
zariadení MŠVVaŠ SR.
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Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie výdajnej školskej jedálne na elokovanom pracovisku Ul. mlynská 1, Základnej školy,
Ul. moskovská 1, Michalovce od školského roku 2016/2017.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 52)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 17
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta informoval, že aj tento rok KSK udeľuje Ceny KSK. Mesto Michalovce každý
rok podáva návrhy na Ceny KSK. V tomto roku Mesto podáva návrh na ocenenie Materskej
školy, Školská 5 Michalovce. Je to najstaršia MŠ v meste. V tomto roku si pripomenula
okrúhle jubileum – 60 rokov. MŠ dlhodobo dosahuje dobré výsledky. Z uvedených dôvodov
je MŠ navrhnutá na Ceny KSK.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Schvaľuje
návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre Materskú školu, Školská 5,
Michalovce.
2. Ukladá
vedúcej organizačného odboru odoslať schválený návrh na Úrad Košického
samosprávneho kraja.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: do 15. 9. 2016
Hlasovanie
(hlasovanie č. 53)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 18
Návrh na udelenie Mestských ocenení v roku 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta konštatoval, že v zmysle Štatútu mesta môže Mesto udeliť svoje ocenenia,
ktorými sú Čestné občianstvo, Cena mesta Michalovce a primátor mesta v zmysle Štatútu
môže na základe návrhov udeliť Cenu primátora mesta. Na základe rokovaní komisií boli
predložené návrhy do MsR Michalovce.
Na Čestné občianstvo je návrh na Nellu Petrovu Gorchakovu – za zásluhu o rozvoj
partnerských vzťahov medzi mestami Michalovce a Kavarna v Bulharsku.
Na Cenu mesta je návrh na:
‐ Ing. Jána Ďurovčíka,CSc. – za celoživotnú prácu v prospech mesta a pri príležitosti 50.
výročia turizmu na Zemplínskej šírave.
‐ Mgr. Rudolfa Gadomského , Mestský hádzanársky klub Junior Michalovce – pri príležitosti
60. výročia vzniku.
‐ PaedDr. Júliusa Harbuľaka, Mestský hádzanársky klub – za zásluhy a rozvoj hádzanej
‐ Viliama Kohúta – za celoživotnú aktívu činnosť v oblasti Juda ako pretekár a tréner.
‐ Mgr. Ivana Mochorovského in memoriam – za rozvoj kultúrneho života v meste.
Ostatné návrhy si osvojil a zahrnul ich do Cien primátora mesta.
Rozprava
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Z dôvodu krátkosti času, komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
rokovala o predložených návrhoch až koncom augusta 2016. Písomné stanovisko nebolo
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doručené. Za členov komisie vyhlásil, že členovia komisie nemali výhrady k predloženým
návrhom a s tými súhlasia.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a/ Čestné občianstvo
pre
Nelly Petrovu Gorchakovu
b/ Ceny mesta
pre
Ing. Jána Ďurovčíka, CSc.
Mgr. Rudolfa Gadomského
PaedDr. Júliusa Harbuľáka
Viliama Kohúta
Mgr. Ivana Mochorovského in memoriam
2. B e r i e n a v e d o m i e
informáciu o udelení Cien primátora.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 54)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 19
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Michalovce pre funkčné obdobie
‐ 2017 ‐ 2020
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladala Mgr. Natália Slaninková, vedúca OrgO.
Mgr. Natália Slaninková, vedúca org. odboru
V roku 2016 uplynie štvorročné volebné obdobie prísediacich Okresného súdu Michalovce.
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V súlade s ustanovením § 139 a nasl. zákona 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
je potrebné do 30. septembra 2016 vykonať voľby nových prísediacich pre ďalšie funkčné
obdobie 2017‐2020, prípadne opätovne zvoliť tých prísediacich, ktorí zodpovedne plnili
úlohy.
Pre potreby Okresného súdu Michalovce a na pomerné zastúpenie prísediacich je
potrebné, aby MsZ Michalovce zvolilo 9‐tich prísediacich. Predseda Okresného súdu
v Michalovciach vzhľadom na zodpovedný prístup k výkonu funkcie prísediaceho odporúča
zvoliť niektorých doterajších prísediacich ako aj ďalších nových prísediacich.
Navrhovaní kandidáti prehlásili, že súhlasia so zvolením do funkcie prísediaceho.
Mena kandidátov sú uvedené v písomnej podobe.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. V o l í
prísediacich Okresného súdu Michalovce:
Annu Kolesnáčovú
Ing. Jozefa Doležala
JUDr. Petra Boda
Annu Hudákovú
PhDr. Zlatušu Popaďákovú
JUDr. Máriu Lehňovú
JUDr. Milana Čorneja
Máriu Savkovú
Mareka Kudláča
2. U k l a d á
vedúcej organizačného odboru Mgr. Natálii Slaninkovej predložiť Okresnému súdu
Michalovce vypísané dotazníky pre kandidátov, súhlas k voľbe, výpis z uznesenia o voľbe
kandidáta a osvedčenie o zvolení prísediaceho.
Z: v texte
T: do 31.10.2016
Hlasovanie
(hlasovanie č. 55
za: 21poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

Predložené písomné interpeláciu tvoria prílohu č. 20 zápisnice.
Primátor mesta vyzval prítomných poslancov na predloženie interpelácii ústne alebo
písomne.

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
1. Na Mestskom zastupiteľstve konaného dňa 21.6.2016 bola podaná interpelácia ohľadom
doplnenia a opravy, prípadne odstránenie nefunkčných retardérov na Ulici Vila‐Real,
ktorú sa do dnešného dňa nepodarilo vyriešiť. Nakoľko zložitosť riešenia tohto problému,
ako ste mi odpovedali vo forme listu, si vyžiadala súčinnosť s ORPZ ODI Michalovce mám
nasledovné otázky:
1. Kedy bolo ORPZ ODI Michalovce požiadané o vyjadrenie k danému problému?
2. Aké bolo vyjadrenie ORPZ ODI Michalovce a kedy bolo doručené mestu, alebo
správcovi miestnych komunikácií?
2. Na základe podnetu od občanov sídliska SNP z Ul. tulipánová, fialková a narcisová prosím
o opravu výtlkov na cestách, ako aj opravu poškodených chodníkov na týchto uliciach.
Zároveň prosím o doplnenie zelene vo forme kríkov a stromov v medzi blokových
priestoroch.
3. V dvojtýždenníku občanov Michaloviec ‐ Michalovčan číslo 14 v roku 2015 bola uverejnená
odpoveď na interpeláciu z Mestského zastupiteľstva v Michalovciach zo dňa 28. apríla
2015 v nasledovnom znení: Interpelácia‐ Na sídlisku Stráňany je značne poškodený
chodník pozdĺž bytovky F na Ul. konečnej až k supermarketu FRESH. Tento nesúvislý a na
mnohých miestach rozdrobený asfaltový povrch chodníka spôsobuje problémy pri chôdzi
hlavne starším občanom, ale aj mamičkám s malými deťmi. Je možné na tomto chodníku
natiahnuť nový asfaltový povrch?
Odpoveď: Opravu chodníka zrealizujeme v priebehu 21. týždňa.
Občania, ktorí ma upozorňovali na tento problém sa domnievali, že sa jedná o 21 týždeň
v roku 2015. Nakoľko k oprave nedošlo ani v tomto roku, pýtam sa v mene občanov zo
Stráňan, kedy dôjde k realizácií uvedenej opravy ‐ písomná interpelácia.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
K interpelácii č. 1 – požiadal, aby sa skupina obyvateľov, ktorá to požaduje identifikovala. Je
tiež evidovaná určitá skupina občanov, ktorá je proti retardérom. V zmysle prijatých zásad
napr. pri lavičkách je, že Mesto bude reagovať na väčšinu. Nové podnety sa preveria
a v prípade opodstatnenosti sa nedostatky odstránia.
Ing. Jozef Bobík
1.

Obyvateľov bytového domu D na Ul. nad Laborcom dlhodobo vyrušuje niekoľko
problémov, ktoré im sťažujú život a v jednom prípade plechová garáž dokonca
ohrozuje životy ľudí, preto títo obyvatelia žiadajú o riešenie:
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a) Vo výhľadovom trojuholníku vnútroblokovej komunikácie pri bloku D a Ul. konečnej
je umiestnená plechová garáž tak, že sťažuje výhľad vodičom motorových vozidiel
a denno – denne tak vytvára život ohrozujúce situácie. Garáž je potrebné premiestniť.
b) Pred bytovým domom sú poškodené oddychové lavičky. Jednu lavičku je potrebné
vymeniť a na ostatných vymeniť poškodené drevené časti.
c) Vstup na vnútroblokovú komunikáciu od Ul. na Laborcom je veľmi úzky. Preto je
potrebné vstup rozšíriť minimálne o 1,5 m a zároveň opraviť poškodený asfaltový
kryt, vrátane podkladovej betónovej vrstvy, ktoré sú na viacerých miestach
poškodené.
d) Pôvodné kanálové vpusty na vnútroblokovej komunikácii sú prekryté asfaltovou
vrstvou a po daždi sa tak vytvárajú kaluže veľkých rozmerov. Sťažuje to prístup
občanov k motorovým vozidlám a aj pohyb pešo.
2.

Bytové domy na Hviezdoslavovej ulici, oproti kasárňam majú vnútroblokové plochy
zhotovené z betónu. Vplyvom počasia dochádza k erózii betónu a postupnému
rozpadávaniu plôch. Vzhľadom na uvedené, preto žiadam túto lokalitu zaradiť do
harmonogramu opráv.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na vznesené interpelácie:
‐ na Hviezdoslavovej ulice ide o nemalé plochy, je na MsR, ktorá lokalita bude
uprednostnená
‐ umiestnenie lavičiek – nie vždy a všetci občania chcú lavičky.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Lavičky v uvedenej lokalite sú už opravené. K rozšíreniu prístupovej cesty dôjde, požiadavka
je opodstatnená. Ďalšie uvedené požiadavky budú preverené.
MUDr. Jozef Makohus
1. Na Ul. agátovej pred križovatkou s Komenského ulicou, oproti zariadeniu Dereš je
prerastená zeleň, ktorá prekáža cestnej premávke. Účastníci cestnej premávky ju
musia obchádzať. Prosím o vyčistenie zelene.
2. Na základe podnetu obyvateľov IBV Stráňany prosím o vyčistenie od zelene chodník
pre peších spájajúci Ul. jedľovú s Ul. brezovou. Zeleň bráni voľne sa pohybovať,
pričom chodník je značne využívaný.
PhDr. Marta Horňaková
Na základe podnetu občanov a osobnou obhliadkou som zistila, že sa na parkoviskách
sídliska Stráňany – Ul. nad Laborcom nachádzajú výtlky. Rozsiahle výtlky sa nachádzajú na
parkoviskách pri bytových domov V1, V2, V4, na parkoviskách pri bytových domoch A,B,D
a na ceste pred bytovým domom H. Výtlky som zistila aj na celej Ul. školskej. Týmto prosím
o opravu uvedených výtlkov.
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MUDr. Jozef Valiska, Ing. Jozef Sokologorský
Oslovili ma občania z volebného obvodu č.1 ohľadom možnosti vybudovania retardérov na
Ul. prof. Hlaváča. Táto ulica je veľmi často využívaná na parkovanie po oboch stranách cesty.
Napriek výrazne zhoršenej viditeľnosti vodiči po ulici jazdia veľmi rýchlo.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je to podnet, ktorým sa Mesto bude zaoberať. Spomaľovače majú svojich priaznivcov aj
odporcov. Na budúci rok by sa mala začať rekonštrukcia Sídl. západ. V rámci toho by sa
mohla riešiť aj spomínaná časť mesta. Sú možné aj iné technické riešenia.
MVDr. Vladimír Kostovčík
Občania Močarianskej ulice:
1. Upozorňujú na zapadnutý a porušený kanalizačný príklop pred obytným domom na
Ul. močarianskej popisné č. 147. Na tomto mieste občania vystupujú z MHD, čo
spôsobuje hlavne starším občanom problémy s vystupovaním a nastupovaním.
2. Žiadajú o doplnenie stoličiek v Dome smútku Močarany, nakoľko starších občanov je
stále viac a teda aj potreba na sedenie sa stále zvyšuje.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pokiaľ ide o zapadnutý príklop, ktorý ohrozuje občanov, je to treba riešiť okamžite. Nemusí
to ísť cez interpelácie mestského zastupiteľstva. Lavičky zabezpečia TaZS mesta Michalovce.
‐ MUDr. Dušan Goda a Mgr. Ján Várady predložili písomné interpelácie v znení:
MUDr. Dušan Goda
Oslovili ma občania z obytného bloku B‐5 na Ul. užhorodskej ohľadom parkoviska pred
obytným blokom. TaZS mesta Michalovce to mali vyčistiť hneď po verejnom zhromaždení
občanov. Znepokojuje ich, že prichádza jeseň a na nevyčistené plochy napadá ďalšie lístie.
Mgr. Ján Várady
Oslovili ma občania z obytného bloku B‐5 na Ul. užhorodskej ohľadom parkoviska pred
obytným blokom. TaZS mesta Michalovce to mali vyčistiť hneď po verejnom zhromaždení
občanov. Znepokojuje ich, že prichádza jeseň a na nevyčistené plochy napadá ďalšie lístie.
1. Interpelujem v mene občanov sídl. Východ, konkrétne Ul. kyjevskej, krymskej,
moskovskej, volgogradskej, užhorodskej kvôli už tak často pertraktovanému
problému znečisťovania okolia stojísk kontajnerov TKO. Tento zlý stav čistoty
a estetického prostredia čím ďalej, tým viac kontrastuje so znovu obnoveným
rekonštruovaným okolím. Asociálni občania nerobia dobré meno ani spomínaným
lokalitám, tak isto ani v globále celému mestu. Občania žiadajú mesto v spolupráci
s TaZS mesta Michalovce o naliehavé riešenie tohto problému. Navrhujú dve
alternatívy:
a) Ohradiť dané stojiská TKO (murovaným alebo iným plotom), ktoré sa bude
uzamykať.
b) Vybudovať podzemné kontajnery TKO.
Občania už nechcú čakať na výsledky tzv. pilotného projektu, ktorý sa má realizovať v oblasti
Ul. volgogradskej a užhorodskej. Sú ochotní vývozcovi TKO pomôcť aj finančne sa podieľať na
výstavbe daných zariadení, alebo aj pomocou pri výbere zhotoviteľa, resp. sú ochotní aj
vlastnou prácou pomôcť pri výstavbe oplotení. Za pochopenie a priaznivé vybavenie týchto
opodstatnených žiadostí občanov ďakujem.

48

BOD č. 21
Rôzne
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Informoval mestské zastupiteľstvo a prítomnú skupinu občanov , ktorí predložili na MsÚ
Michalovce písomnú petíciu ohľadom parkovania v meste Michalovce, že v stredu 31. 8.2016
bola doručená petícia občanov, aby Mesto riešilo parkovací systém v meste iným spôsobom,
nie cez spoločnosť EEI s.r.o. Bratislava. Nebol dostatočný časový priestor nato, aby sa
posúdilo, či petícia spĺňa všetky podmienky. V zmysle zákona má MsÚ nato 10 dní. Uvedenou
petíciou sa Mesto bude zaoberať na najbližšom mestskom zastupiteľstve, ktoré by podľa
schváleného harmonogramu malo zasadať 25. 10. 2016. Primátor mesta konštatoval, že
skôr než čokoľvek iné v súvislosti s touto témou – parkovanie v meste, sa bude otvárať,
predtým bude prerokovaná predložená petícia. Primátor predložil návrh petičnému výboru,
že sú možné aj stretnutia ohľadom vydiskutovania si daného problému, hoci aj verejne na TV
Mistral.
‐

O slovo požiadal zástupca skupiny občanov, ktorí predložili petíciu p. Kaplan.
V zmysle organizačného poriadku MsZ primátor požiadal poslancov MsZ, aby svojim
hlasovaním vyjadrili súhlas, či umožnia vystúpiť p. Kaplanovi na rokovaní MsZ.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 56)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že poslanci svojim hlasovaním umožnili vystúpiť p. Kaplanovi na
rokovaní MsZ.

p. Kaplan
Vyjadril poďakovanie primátorovi za jeho prístup k riešeniu danej problematiky, akceptovať
pripomienky občanov, a že všetky kroky týkajúce sa parkovacej politiky budú prijaté až po
prerokovaní petície. Víta návrh otvorenej diskusie aj na pôde mestskej televízie a aj na
osobných stretnutiach, kde môžu byť tlmočené veci pre a proti. Základným cieľom vznesenej
petície nie je, aby parkovanie v meste bolo zadarmo. Parkovné je potrebné, je to štandardný
proces vo všetkých mestách. Nesúhlasia s formou zavedenia parkovného. Tu by mal byť
priestor na diskusiu a argumenty z jednej aj druhej strany. Na záver sa poďakoval za udelený
priestor.
MUDr. Benjamín Bančej
Poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili 47. ročníka ZJ a 57. ročníka Zemplínskych
slávností. Poďakoval organizátorom prípravy MsKS a TaZS mesta Michalovce. Upriamil
pozornosť na ďalšiu pripravovanú akciu, ktorá je trochu inovovaná – Michalovce Michalom
a Michaelám. Uskutoční sa 28. 9. 2016 v Chemkostav aréne. Vyzval všetkých Michalov, aby
si vyzdvihli lístok v informačnej kancelárii MsÚ Michalovce. Na akcií vystúpi Desmod, Nika
Karch, Drišľak a ďalší.

49

MVDr. Vladimír Kostovčík
V mene Občianskeho združenia Močarany a Topoľany sa poďakoval mestu Michalovce
a jeho inštitúciám, hlavne MsKS Michalovce a TaZS mesta Michalovce za poskytnutie pomoci
pri organizovaní Dňa Topoľančanov
a Dňa Močarančanov. V ďalšom zablahoželal
organizátorom podujatí, ktoré mali vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň. Poďakoval
viceprimátorovi a kolegom poslancom za ich účasť na podujatiach. Zaželal OZ Vrbovčan, aby
v nových priestoroch, ktoré im dnes mestské zastupiteľstvo schválilo mohli uskutočňovať
podobné akcie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Verí, že OZ Vrbovčan bude tak isto organizovať kultúrne a spoločenské aktivity ako OZ
Močarančanov a OZ Topoľančanov.

BOD č. 22
Záver
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na tomto zasadnutí. Najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva sa uskutoční 25. 10. 2016.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ukončil XI. zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. Mgr. Ján Eštok
2. MUDr. Jozef Makohus

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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