MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 32

K bodu: ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2014

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej, vedúcej finančného odboru predložiť záverečný účet Mesta
Michalovce za rok 2014 na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.

Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 33

K bodu: VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI TaZS MESTA MICHALOVCE
ZA ROK 2014

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Výročnú správu o činnosti
TaZS mesta Michalovce za rok 2014 na rokovanie MsZ v mesiaci apríl 2015.
Z: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 34

K bodu: VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI MsKS MICHALOVCE
ZA ROK 2014

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Výročnú správu o činnosti
MsKS Michalovce za rok 2014 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS Michalovce
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 35

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej, vedúcej finančného odboru predložiť Rozpočtové opatrenie č. 3
na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca FO
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 36

K bodu: NÁVRH NA I. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2015

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť návrh na I. zmenu rozpočtu
MsKS Michalovce na rok 2015 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS Michalovce
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 37

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MAD V MESTE MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
1. Berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce.
2. Ukladá
Ing. Anne Mrázovej, vedúcej odboru výstavby, ŽPaMR predložiť informatívnu správu
o činnosti MAD v meste Michalovce na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
v Michalovciach.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 38

K bodu: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE
NÁVRH NA OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV č. 5
Mestská rada v Michalovciach
a)

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach schváliť obstaranie Zmien a doplnkov č. 5
Územného plánu mesta Michalovce.

b)

ukladá
Ing. Anne Mrázovej, vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja MsÚ predložiť návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu
mesta Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 39

K bodu: REVITALIZÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV
A PARKOVÍSK V ROKU 2015 A 2016 – I. ČASŤ
Mestská rada v Michalovciach
1.Schvaľuje
a) vypustenie realizácie parkoviska pri objekte Zlatý bažant na Ul. saleziánov
b) realizáciu prístupovej komunikácie z Ul. Andreja Sládkoviča k novej tržinici.
2.Ukladá
Ing. Anne Mrázovej, vedúcej odboru V,ŽPaMR zabezpečiť realizáciu revitalizácie
miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v roku 2015.
Z: Ing. Anna Mrázová
ved. odboru V,ŽPaMR
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 40

K bodu: NÁVRH NA ZRIADENIE DENNÉHO CENTRA č. 8 V MESTE MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
v Michalovciach návrh na zriadenie Denného centra č. 8 v meste Michalovce so sídlom na Ul.
A. Šándora č. 1.
Z: Ing. Ján Jasovský
vedúci OSV
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 41

K bodu: NÁVRH PRAVIDIEL O POSKYTOVANÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
POSKYTOVATEĽOM SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA V ZARIADENIACH
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ A ZAKLADATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
MICHALOVCE PRE DÔCHODCOV A URČENÉ SKUPINY OBČANOV MESTA
MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
návrh Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania
v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce pre
dôchodcov a určené skupiny občanov.
Z: Ing. Ján Jasovský
ved. OSV
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 42

K bodu: NÁVRH NA ZRUŠENIE VZN MsZ MICHALOVCE Č. 155/2013
O PODMIENKACH POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE DÔCHODCOV
A URČENÉ SKUPINY

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu OSV predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva
návrh na zrušenie VZN MsZ Michalovce č. 155/2013 o podmienkach poskytovania
stravovania pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce s účinnosťou
k 30. 6. 2015.
Z: Ing. Ján Jasovský
ved. OSV
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 43

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, O SPÔSOBE
A VÝŠKE ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Jánovi Jasovskému, vedúcemu sociálnych vecí, predložiť na rokovanie MsZ Michalovce
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.
Z: Ing. Ján Jasovský
ved. OSV
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 44

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach
I. U k l a d á
Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. Schváliť odkúpenie pozemku p.E‐KN č. 4861/1, trvalé trávne porasty o celkovej výmere
29 m2, vedený na LV č. 5733 v k.ú. Stráňany od Ing. Jána Vrlíka, bytom Lipová 32,
Michalovce, za cenu 3,3196 €/m2.
2. Schváliť odkúpenie 12 ks modulov zástavkových prístreškov od NIKA PRESS, spol. s r.o.,
Ul. Ivana Krasku 21, Michalovce, za cenu 49 062 € bez DPH.
3. Schváliť spôsob prevodu novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 2714/1 o výmere 56 m2
záhrada, p.č. 2714/2 o výmere 56 m2, záhrada a p.č. 2714/3 o výmere 17 m2, záhrada,
k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2014, zo
dňa 19.5.2014, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 500 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky

záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v
hodnote 500 €,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na časť predmetu predaja, ak dodržia
podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude prístupná bez
akýchkoľvek obmedzení,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
500 € 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.
4. Schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1427
o výmere 119 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č.
34834001‐35/2012, zo dňa 23.11.2012, priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1427 o výmere 119 m2, zastavané plochy,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku v zmysle znaleckého posudku,
 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 novovytvorenom pozemku C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1427 o výmere 119
m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu 34834001‐
35/2012, zo dňa 23.11.2012, v k.ú. Stráňany, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať novovytvorený pozemok C‐KN v k.ú. Stráňany, p.č., priamym
predajom.
5. Schváliť zrušenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov p.
C‐KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/73 o výmere 23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č.
682/75 o výmere 21 m2, č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78
o výmere 23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81
o výmere 21 m2 a č. 682/82 o výmere 23 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, vyhlásenej na základe
uznesenia MsZ č. 266, zo dňa 23. 4. 2013.
6. Schváliť spôsob prevodu prevod novovytvorených pozemkov p. C‐KN č. 682/72 o výmere
144 m2, č. 682/73 o výmere 23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75 o výmere 21 m2,
č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 23 m2, č.
682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81 o výmere 21 m2 a č. 682/82
o výmere 23 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č.
14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, za nasledujúcich podmienok:

 kúpna cena pozemkov určených pre stavbu garáží bude určená formou dražby,
 základná cena parciel p.C‐KN č. 682/73, 682/77, 682/78 a 682/82 v k.ú. Michalovce je
393,07 €/ 1 pozemok,
 základná cena parciel p. C‐KN č. 682/74, 682/75, 682/76, 682/79, 682/80 a 682/81
v k.ú. Michalovce je 358,89 €/ 1 pozemok,
 pozemky sú určené výlučne na výstavbu garáží,
 pozemok 682/72, tvorí medzigarážový priestor, sa odpredáva do podielového
spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10 a jeho základná
jednotková cena predstavuje 17,09 € /m2,
 záujemca sa v kúpnej zmluve zaviaže na vlastné náklady vybudovať spevnenie
medzigarážovej plochy a preložku oplotenia a brány ako súčasť stavby garáží,
 záujemca sa zaviaže k zriadeniu bezplatného vecného bremena pre Mesto na parcele
682/72 v k.ú. Michalovce pre prístup do areálu školy peši aj povozom,
 obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť občania s trvalým pobytom v bytových
domoch na Ul. moskovskej, Ul. volgogradskej a Ul. J. Hollého, ktorí v byte trvale
bývajú a nevlastnia garáž v meste Michalovce,
 z príslušného bytu sa môže do súťaže prihlásiť iba 1 záujemca s plnou spôsobilosťou
na právne úkony,
 prihláška do OVS musí obsahovať:
 meno a priezvisko prihláseného,
 uvedenie trvalého pobytu,
 čestné prehlásenie s overeným podpisom, že uchádzač skutočne býva v mieste
uvedeného trvalého pobytu a že on, ani osoby s ním trvalo bývajúce nie sú
vlastníkmi garáže v meste Michalovce,
 vyhlásenie, že bude rešpektovať podmienky výstavby určené stavebným úradom,
pre výstavbu týchto garáží,
 záväzok vybudovať spevnenie medzigarážových plôch a preložiť oplotenie a bránu
 záväzok zriadenia vecného bremena pre Mesto Michalovce,
 uchádzač zloží zábezpeku vo výške 100 € na účet MsÚ Michalovce č.ú.
4204223001/5600, alebo do pokladne minimálne 1 hodinu pred začatím dražby,
s dokladom o úhrade zábezpeky sa preukáže pred zahájením dražby,
 úspešnému účastníkovi OVS sa zábezpeka započíta oproti cene. V prípade, že úspešný
uchádzač neuzatvorí zmluvu a neuhradí kúpnu cenu najneskôr do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti príslušného uznesenia mestského zastupiteľstva,
zábezpeka prepadá v prospech Mesta.
7. Schváliť zrušenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Michalovce (predmet predaja): hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele
C‐KN č. 1093 a pozemok p.C‐KN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
130 m2, v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla určením Geometrického plánu č. 14328810‐
24/2012, zo dňa 25.4.2012, vyhlásenej na základe uznesenia MsZ č. 309, zo dňa 3.9.2013,
8. Schváliť spôsob prevodu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet
predaja): hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele C‐KN č. 1093 a pozemok p.C‐
KN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce,
ktorá vznikla určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2012, zo dňa 25.4.2012, za
nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia predmetu predaja,

 odkúpenie stavby a pozemkov je možné aj do podielového spoluvlastníctva,
 v prípade záujmu o kúpu stavby v celosti jedným záujemcom, tento musí rešpektovať
právne vzťahy k predmetným nehnuteľnostiam uzavreté doteraz Mestom, čo
v zmluve deklaruje ako ťarchu,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť občania s trvalým pobytom v bytových
domoch na Nám. osloboditeľov, ktorí v byte trvale bývajú, resp. uchádzači sú
nájomcovia nebytových priestorov v tejto stavbe,
 v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ 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,
 účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že má vyrovnané voči mestu Michalovce
a správcom jeho nebytových priestorov akékoľvek prípadné podlžnosti,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť ponuky
záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka bude v
hodnote 1000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € 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,
9. Schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN, parcelné číslo 5304/11
o výmere 2 m2, ostatné plochy, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐24/2015, zo dňa 1.4.2015, priamym predajom za nasledujúcich
podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN, parcelné číslo 5304/11 o výmere 2 m2, ostatné plochy, k.ú.
Michalovce
 všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 19,94 €/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 novovytvorenom pozemku C‐KN, parcelné číslo 5304/11 o výmere 2 m2,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐24/2015, zo dňa 1.4.2015,
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 pozemok p. C‐KN č. 5304/11 priamym predajom,
10. Schváliť zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to pozemok C‐KN p.č. 817/52,
o výmere 340 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok C‐KN, p.č. 5377/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok C‐KN p.č. 1109 o výmere 37 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok E‐KN p.č. 9531 o výmere 79 m2, ostatné plochy,
 pozemok E‐KN p.č. 9532/1 o výmere 315 m2, ostatné plochy,
 pozemok E‐KN p.č. 9533/2 o výmere 55 m2, ostatné plochy,
 pozemok E‐KN p.č. 2970/2 o výmere 173 m2, zastavané plochy a nádvoria.
II. Schváliť splnomocnenie
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv schválených bodov I/1, 2.
T: apríl 2015
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 45

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach

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

2.

Odporúča
MsZ Michalovce
2.1

2.2

schváliť prijatie súťažného návrhu spoločnosti INVEST KM, s.r.o. Jilemnického 20,
Michalovce na prenájom priestorov v objekte Zimný štadión, pavilón C,
a zhodnotenie majetku Mesta vo výške 300 000,‐ € s DPH v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce a výšku nájomného
10 000,‐ €/rok, na základe VZN č. 101/2007, čl. XIV. Prenájom ostatného majetku,
v súlade s podmienkami súťažného návrhu,
schváliť uloženie preložiek vodovodu a elektrických NN rozvodov na pozemkoch
Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky E‐KN p.č. 9526, p.č. 2642 a p.č. 2643 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke
cca 38,20 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom
1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci plánovanej stavby „Zdravotnícke centrum – prístavba a stavebné úpravy“,
Ul. Obchodná Michalovce, umiestnenej na pozemkoch C‐KN p.č. 1192/25, p.č.
1192/26, p.č. 1192/28, p.č. 1192/29, p.č. 1192/30, p.č. 1192/32 a p.č. 1192/34
v k.ú. Michalovce, so spoločnosťou HM REAL INVEST, s.r.o., Nám. osloboditeľov č.
1, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,

2.3

2.4

2.5

2.6

schváliť uloženie kanalizačnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 1000/2 v k.ú.
Topoľany (v celkovej dĺžke cca 5 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej stavby „Michalovce –
Topoľany, Rodinný dom na p.č. 69 – dokončenie prípojky kanalizácie, so
Stanislavom Dankom, Ul. maďarská 5, Košice, investorom a budúcim vlastníkom
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom
profile,
schváliť uloženie kanalizačnej a elektrickej NN prípojky na pozemku vo vlastníctve
Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok E‐KN p.č. 9496 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 9,5 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej
stavby „Rodinný dom, prestavba a rekonštrukcia, Pribinova ulica, Michalovce, p.č.
2525“ s Mgr. Petrom Sudzinom, Ul. P. Jilemnického 3551/78, Michalovce,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť uloženie vodovodnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 6395/1 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 1 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej napojenia stavby
rodinného domu postaveného na na pozemku C‐KN p.č. 1716/1 v k.ú. Michalovce,
s PaedDr. Alenou Herstekovou, Zemplínska 30, Michalovce, investorom a budúcim
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom
profile,
odporúča schváliť plynovej a elektrickej NN prípojky na pozemkoch Mesta,
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako

2.7

2.8

2.9

pozemky C‐KN p.č. 3069/3, p.č. 3066/319 a 3066/287 v k.ú. Michalovce (v celkovej
dĺžke cca 22 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j.
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, v rámci plánovanej stavby „Samoobslužná autoumývareň ‐
Michalovce“, umiestnenej na pozemkoch C‐KN p.č. 3066/203 a p.č. 3066/273
v k.ú. Michalovce, s Branislavom Ondruškom, Ul. kostolná 15, Košice, investorom
a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby
na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile,
schváliť uloženie plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č. 9468 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 8,80 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedení, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej stavby „Pripojovací
plynovod – úprava, Michalovce, F. Kráľa č. 1137“, s Jánom Slovjaninom, Ul. F. Kráľa
č. 1137, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté
plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť uloženie vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok C‐KN, p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 15 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Rodinný dom ‐ novostavba, p.č. 1838/408“ s vlastníkom
inžinierskej siete (právo zodpovedajúce vecnému bremenu spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti), 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,
schváliť uloženie prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok C‐KN, p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke 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, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Rodinný dom ‐ novostavba, p.č. 1838/224“ s Erikou Točenou,
Ul. J. Švermu č. 1345/9, Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
2.10 schváliť umiestnenie SR6 na pozemku Mesta, vedeného na Okresnom úrade
Michalovce, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 2887 v k.ú. Michalovce,
Okresnému súdu v Michalovciach, so súhlasným stanoviskom Ministerstva
pôdohospodárstva SR.
2.11 ved. odboru hospodárenia s majetkom
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: apríl 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 46

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O URČENÍ PRÍSPEVKU OD ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA/ŽIAKA A DOSPELÝCH
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH, V ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLE, V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ, V CENTRÁCH VOĽNÉHO ČASU
PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH PRI MATERSKÝCH
ŠKOLÁCH A PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
MESTA MICHALOVCE.

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Kataríne Polákovej, vedúcej odboru školstva, kultúry a športu MsÚ predložiť návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení príspevku od zákonného
zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri
základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na zasadnutie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Katarína Poláková
vedúca odboru ŠKaŠp
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 47

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA
A ŽIAKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ
MESTA MICHALOVCE NA ROK 2015

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Kataríne Polákovej, vedúcej odboru školstva, kultúry a športu predložiť návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2015
na zasadnutie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Katarína Poláková
vedúca odboru ŠKaŠp
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE
zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 48

K bodu: NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA
MICHALOVCE V ROKU 2015
Mestská rada v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu o poskytnutí dotácií primátorom mesta
b) informáciu primátora mesta o znížení rezervy primátora o 1000,‐€ na podporu Klubu
historických vozidiel Michalovce a OZ Speváčik.
2. S c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Michalovce v roku 2015 nasledovne:
Klub historických vozidiel Michalovce............................................... 1 500 €
Dom Matice Slovenskej ..................................................................... 1 000 €
OZ Speváčik ....................................................................................... 1 500 €
Folklórne združenie Zemplín ............................................................. 1 500 €
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach .............................. 1 500 €
Atletický klub Michalovce ................................................................. 3 000 €
Iuventa Michalovce, s. r. o. ............................................................... 1 000 €
3. U k l a d á
zabezpečiť vyúčtovanie poskytnutých dotácií na základe uzavretých zmlúv podľa VZN
č. 145/2012.
T: 28. 12. 2015
Z: RNDr. Jana Machová
vedúca odboru IaG

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 49

K bodu: VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta Michalovce predložiť vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra mesta Michalovce na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu
v Michalovciach.
Z: p. Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 50

K bodu: VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť Volebný poriadok pre voľbu hlavného
kontrolóra Mesta Michalovce na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: p. Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 51

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontroly na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková
hlavná kontrolórka
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 52

K bodu: VSTUP OBCE ČEČEHOV DO SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť návrh vstupu obce Čečehov do
Spoločného obecného úradu Michalovce na najbližšie MsZ v Michalovciach.
Z: p. Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 53

K bodu: VSTUP OBCE JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH DO SPOLOČNÉHO
OBECNÉHO ÚRADU MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť návrh vstupu obce Jastrabie pri
Michalovciach do Spoločného obecného úradu Michalovce na najbližšie MsZ
v Michalovciach.
Z: p. Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 54

K bodu: NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY O SPOLUPRÁCI (DRUŽOBNEJ
ZMLUVY) MEDZI MESTAMI MICHALOVCE A COGNAC
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy
o spolupráci (Družobnej zmluvy) medzi mestami Michalovce a Cognac na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
T: 28. 4. 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 14. 4. 2015

číslo: 55

K bodu: NÁVRH PROGRAMU III. ZASADNUTIA MsZ V MICHALOVCIACH

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční
28. 4. 2015 o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. Pavol KUCHTA

