ZÁPISNICA
z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 29. 4. 2014 (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 XXI. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov
médií a ostatných prítomných.
Konštatoval, že na XXI. zasadnutí MsZ je prítomných 20 poslancov (stav na začiatku
rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň informoval, že sa zo
zasadnutia ospravedlnili: Ing. Pavol Dlugoš, Ing. Vladimír Braník, Ing. Stanislav Gaľa a
Ing. Jaroslav Kapitan.

‐ V rámci organizačných záležitostí navrhol, aby obed bol po skončení zasadnutia MsZ.

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

K navrhovanému programu rokovania XXI. zasadnutia MsZ, uvedeného na písomnej
pozvánke, boli predložené tieto návrhy na jeho doplnenie:

Návrh na doplnenie programu rokovania MsZ predložila PhDr. Zlatuša Popaďáková,
predsedníčka KOVZ. Navrhla doplniť program o bod: Informatívna správa o plnení zákonnej
povinnosti verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.

Primátor mesta navrhol, aby doplňujúci bod bol zaradený na rokovanie ako bod č.17
a nasledujúce body budú prečíslované na body 18‐20.
Zároveň podotkol, že písomný materiál k doplňujúcemu bodu programu obdržali poslanci
pred rokovaním MsZ.

Keďže ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania MsZ neboli predložené, primátor
mesta p. Viliam Zahorčák dal hlasovať.
Najprv, aby bol program doplnený a pod bodom č. 17 bol prerokovaný materiál Informatívna
správa o plnení zákonnej povinnosti verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.

Hlasovanie o doplnení programu prednesený PhDr. Popaďákovou
(hlasovanie č. 1)
za 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že tento návrh na doplnenie programu rokovania MsZ
bol schválený.

Následne primátor dal hlasovať o celom programe rokovania MsZ, vrátane doplnených
bodov.
(hlasovanie č. 2)
za: 19 proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0
‐ Primátor konštatoval, že program XXI. zasadnutia MsZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice o priebehu XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Michalovce určil poslancov:
1. MUDr. Pavol KUCHTA
2. Ing. Ján ĎUROVČÍK,CSc.

Ďalej informoval, že informátormi z rokovania MsR Michalovce za obdobie marec –
apríl 2014, sú poslanci MUDr. Ján Mihalečko a MUDr. Benjamín Bančej. Poprosil
menovaných poslancov, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom.

2

BOD č. 2
VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák navrhol mestskému zastupiteľstvu, aby v návrhovej
komisii pracovali poslanci:
‐ MUDr. Tibor Prunyi
‐ MUDr. Štefan Lipčák
‐ MUDr. František Zitrický

Keďže iné návrhy neboli predložené, primátor dal hlasovať o zložení návrhovej komisie
v zmysle uvedeného návrhu.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená v zložení: pán poslanec
MUDr. Prunyi, MUDr. Lipčák, MUDr. Zitrický.

BOD č. 3
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA OBDOBIE MAREC ‐ APRÍL 2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ Michalovce
konštatoval, že v uvedenom období boli dve zasadnutia mestskej rady. Väčšina z bodov,
ktoré boli predmetom rokovania marcovej a aprílovej
MsR, sú aj v programe tohto
mestského zastupiteľstva. Sú tam však aj body, o ktorých rokovala len mestská rada.
Rozprava:

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

3

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie marec–
apríl 2014.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 4)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 4
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV
PREDLOŽENÝCH NA XX. ZASADNUTÍ MsZ MICHALOVCE DŇA 25. 2. 2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.

Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ konštatoval, že poslanci
obdržali na svoje interpelácie písomné odpovede, ktoré boli zverejnené v dvojtýždenníku
Michalovčan a sú aj obsahom predloženého materiálu.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XX. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 25. 2. 2014.

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 5)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 5
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY

‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka
Vážený pán primátor, vážení páni poslanci!
Od posledného mestského zastupiteľstva na útvare hlavnej kontrolórky boli vykonané
a ukončené 4 kontroly. Kontroly sa týkali majetku a to jeho evidencie, inventarizácie
a správy. Kontroloval sa stav prírastkov a úbytkov v roku 2013 a ich evidencia v účtovnej
evidencii. Kontroly boli vykonané v TaZS mesta Michalovce, v rozpočtových organizáciach
mesta Michalovce a na samotnom mestskom úrade. Tretia kontrola bola venovaná kontrole
vybraných bežných výdavkov. Kontrola bola prevedená v rámci programového rozpočtu
programu služby miestne noviny Michalovčan a miestna TV. Kontrolovalo sa obstarávanie,
zmluvné dojednávanie, úhrady za služby, dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe
k informáciám a dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia. Štvrtá kontrola bola
zameraná na kontrolu vybraných kapitálových výdavkov, tiež bola vykonaná v rámci
programového rozpočtu mesta Michalovce – programu komunikácie MK, chodníkov
a parkovísk. Kontrolovalo sa aj dodržiavanie o slobodnom prístupe k informáciám a Príkazný
list primátora č. 2/2012, dodržiavanie zmluvných dojednaní a vykonávanie predbežnej
kontroly v zmysle §9 zákona č. 502/2001 Z.z. Výsledky z kontrol sú uvedené v písomnej
forme.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 6)
za: 15, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 6
NÁVRH DODATKU Č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA
MICHALOVCE Č. 143/2012 O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
V MESTE MICHALOVCE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
V úvode primátor konštatoval, že nie tak dávno bolo VZN o dani schvaľované, život
však ukázal, že je potrebné VZN doplniť v jednej konkrétnej oblasti. Vyzval predkladateľku
Ing. Mrázovú, aby oboznámila prítomných s predkladaných doplnkom č. 1.

Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladám Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č.
143/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce, ktoré bolo
schválené 23. 10. 2012. Prax ukázala, že záujem o užívanie verejného priestranstva
podnikateľmi v oblasti obchodu je širší ako je rámec spomínaného VZN. Z toho dôvodu je
predkladaný dodatok č.1 k VZN č. 143/2012, kde v článku č.4 Sadzba dane navrhujeme
doplniť bod 4.2.11. o položku: Vystavenie predávaného tovaru pred vlastnou predajňou
do 3 m2 so sadzbami v CMZ za m2/deň 0,20 €, mimo CMZ za m2/deň 0,10 €.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č.143/2012 o dani
za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce.
2. U k l a d á
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejniť schválený
dodatok č.1 VZN č.143/2012.
Z: v texte
T: apríl 2014
Prezentácia
prezentovalo sa 19 poslancov.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 7)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.

V úvode primátor mesta konštatoval, že súčasťou správy je aj stanovisko nezávislého
audítora, stanovisko hlavnej kontrolórky a finančnej komisie.

Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
Vážený pán primátor, vážení poslanci!
Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2013 je predložený mestskému zastupiteľstvu na
schválenie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Má svoju predpísanú štruktúru
a obsahuje aj hodnotiacu správu programového rozpočtu. Za rok 2013 bol dosiahnutý
celkový prebytok vrátane finančných operácií vo výške 1 947 902 €. V tomto výsledku
hospodárenia sú zúčtované aj nevyužité účelové zdroje zo štátneho rozpočtu, ktoré
prechádzajú na použitie do rozpočtu roku 2014 a tieto finančné prostriedky sa z prebytku
musia vylúčiť. Ich výška je 811 154 €. Na rozdelenie do fondov ostáva celkový prebytok vo
výške 1 136 748 €. Z toho vyplýva, že mesto hospodárilo efektívne. Záverečný účet je
rozdelený v zmysle o rozpočtových pravidlách do 9 kapitol. V prvej kapitole sú
rozanalyzované bežné a kapitálové príjmy. Tieto boli splnené na 99,31 %. V ďalšom
upozornila na prehľad vo vývoji podielových daní. V prehľade je uvedený príjem
z podielových daní za posledných 5 rokov a porovnanie s prognózou, ktorá bola vyhlásená
MF SR a jej následnými úpravami. Za posledných 5 rokov sa muselo mesto vysporiadať
s výpadkom podielových daní v celkovej výške 3,29 mil. €. To znamená, že mesto muselo
nahradiť príjem vlastnými príjmami.
Druhá kapitola je zameraná na vyhodnotenie výdavkov mesta – bežných i kapitálových
výdavkov. Tieto sú zapracované do programového rozpočtu, ktorý obsahuje aj vyhodnotenie
cieľov a ukazovateľov. V tomto programovom rozpočte je vidieť koľko mesto prefinancovalo
do jednotlivých oblastí – služieb, bezpečnosti občanov, školstva, do sociálnej oblasti či
odpadového hospodárstva, bytového hospodárstva a ostatných programov.
Tretia kapitola je zameraná na zhodnotenie finančných operácií, kde je uvedené aj použitie
fondových a úverových zdrojov mesta a splácanie istín.
Ďalšie kapitoly sú zamerané na zhodnotenie a vysporiadanie rozpočtového výsledku
hospodárenia, vrátane zostatkov na bankových účtoch mesta, prehľad o celkovom majetku
mesta, o celkovej dlhovej službe, ktorá za rok 2013 predstavuje 25,16 %. Ďalej sú tam
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zhodnotené výsledky príspevkových organizácií a prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle
novely zákona o rozpočtových pravidlách.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Rok 2013 bol pre samosprávy veľmi zložitým rokom. Mesto muselo výrazne šetriť. Premietlo
sa to aj v tom, že sa obmedzil celý rad vecí, vrátane partnerskej spolupráce s mestami.
Napriek tomu sa podarilo zámery a ciele naplniť. Mesto v konečnom dôsledku hospodárilo
s prebytkom. Záväzok, ktorý mesto dalo prostredníctvom ZMOS – Memorandum sa podarilo
ušetriť na tovare a službách – 14,7 %, a u miezd a odvodov 5,9 %. Podarilo sa to naplniť aj
napriek tomu, že podielové dane od štátu boli nižšie. Mesto to neriešilo ani zvýšením daní
u obyvateľov. Bol to rok ťažký. Podarilo sa však získať aj externé finančné zdroje, ktoré sa
podarilo investovať do rozvoja mesta. Napriek nie všetkým príjemným skutočnostiam,
s ktorými sa mesto potykalo, môžeme rok 2013 v konečnom dôsledku hodnotiť ako rok
úspešný.

Rozprava
Ing. Michal Stričík,PhD. – predseda finančnej komisie
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva!
Prerokováva sa najdôležitejší bod dnešného rokovania a to Záverečný účet mesta
Michalovce za rok 2013. Je potešiteľné a tak to aj hodnotila finančná komisia, že uplynulý rok
2013 skončil s prebytkom, čo vytvára pre mesto Michalovce určitú istotu, kontinuitu vo
finančných vzťahoch a v realizácií rozbehnutých aktivít vo všetkých oblastiach. Materiál je
rozsiahly, na finančnej komisií bol podrobne rozobratý. Zaznelo veľa pozitívnych hodnotení,
ale bol naznačený aj určitý priestor na zlepšenie. Jednou z takých oblasti je odpadové
hospodárstvo. Na jednej strane veľmi pozitívne vnímame, že v uplynulom roku mesto
Michalovce dosiahlo úroveň v separácii odpadu a to viac ako 1200 ton separovaného
odpadu. Na tejto hodnote sa viac ako 400 tonami podieľal biologicky rozložiteľný komunálny
odpad. Starostlivosť o zeleň a naše prostredie sa prejavuje aj touto formou, čo vytvára dobrý
základ. Na jednej strane zníženie komunálneho odpadu na skládkach a na druhej strane aj
v našom krajšom prostredí. Už menej priaznivo môžeme hodnotiť, že v tom istom období
(apeloval na občanov mesta) sa o 70 ton znížilo množstvo separovaného odpadu
v komoditách, ktoré sa pravidelne triedili vo väčších objemoch (plast, sklo, papier). Malo to
čiastočne aj negatívny vplyv na nižšie príjmy v položkách mesta a následne aj TaZS mesta
Michalovce. Išlo o nižšie príjmy z recyklačného fondu ako aj ENVI‐PAKu. Tu treba hľadať ako
vážnejším a reálnym spôsobom pristupovať k triedeniu‐ separovaniu tak, aby sa čím menej
odpadu skládkovalo a vedelo sa využívať v prospech našej lepšej budúcnosti.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo sa týka separácie odpadu, je to téma o ktorej sa v mestskom zastupiteľstve často
diskutuje. Diskutuje sa o nej často aj na MsR a poradách primátora. Úlohou samosprávy je
vytvárať predpoklady nato, aby sa separovať mohlo. Túto úlohu samospráva plní. Pokiaľ sa
podarí zrealizovať výstavbu kompostárne a zabezpečiť aj techniku, ktorá je súčasťou
projektu, predpokladá sa že tento proces bude ešte efektívnejší ako doposiaľ. V meste sa
separáciou zaoberajú aj iné subjekty a časť takto vyseparovaného odpadu sa dostáva do
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zberných surovín aj ináč ako prostredníctvom TaZS. Nedávno bola v tomto smere urobená
analýza. Mesto sa bude naďalej usilovať o zlepšenie, ale v prvom rade treba apelovať na
občanov mesta.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážený pán primátor, vážení kolegovia!
Prejednávaný bod, je jedným z nosných bodov dnešného rokovania. Materiál je vysoko –
odborne spracovaný a analytický hodnotí uplynulý rok 2013. Programový rozpočet doplňuje
všetky aktivity, ktoré mesto v uplynulom roku urobilo. Pozitívne hodnotí, že mestské
zastupiteľstvo priebežne predkladalo rozpočtové opatrenia v priebehu roka, čím sa vyhlo
rôznym chybám a odchýlkam pri Záverečnom účte za rok 2013. Rozpočtové opatrenia
umožňovali meniť niektoré zámery a ciele, ale aj možnosti mesta pri plnení niektorých
ukazovateľov. V návrhu na uznesenie je konštatované, aby bolo schválené záverečné
hospodárenie s výhradou alebo bez výhrad. Odporúčam, aby MsZ schválilo záverečný účet
mesta bez výhrad. Mesto sa dokázalo vysporiadať s Memorandom samosprávy vytvorením
pozitívneho prebytku, ktorý umožňuje v roku 2014 hospodáriť tak, aby sme mohli aj tieto
zdroje využiť pre potreby a naplnenie cieľov, ktoré sú stanovené. Mesto hospodári rozumne,
zvažuje sa každá jedna položka, aby bola efektívna pre mesto a pre občanov nášho mesta.

Ing. Jozef Sokologorský
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Dovoľte, aby som nadviazal nato, čo už tu bolo povedené zo strany mojich kolegov. V roku
2012 sa tvoril rozpočet na rok 2013. V tomto období bolo veľmi ťažko hodnotiť príjem z
podielových daní i kapitálový príjem. Ministerstvo financií SR svojim zverejňovaním prognóz
stále menilo výšku podielových daní. Dnes môžeme povedať, že mesto veľmi zodpovedne
pristúpilo k návrhu rozpočtu na rok 2013 o čom svedčia aj čísla o plnení jednotlivých
ukazovateľov. Príjmový rozpočet bol postavený tak, že sa dal reálne splniť. Pevne verí, že
takýto vývoj a trend bude aj v ďalších rokoch.

Mgr. Martin Nebesník
Vážený pán primátor, vážení kolegovia!
V roku 2013 naše mesto venovalo veľkú pozornosť oprave , údržbe a rekonštrukcií objektov
materských škôl, základných škôl, výchovno‐vzdelávacích zariadení napr. modernizácia
osvetľovacej sústavy na škole Ul. Leningradská, rekonštrukcia MŠ na Ul. Fr. Kráľa ‐ výmena
okien, oprava omietok. Pozitívne je aj to, že mestu sa podarilo získať na rekonštrukciu škôl
finančné prostriedky z Úradu vlády SR vo výške 426 tis. Eur. Treba vyzdvihnúť rekonštrukciu
sociálnych zariadení na viacerých školách i modernizáciu osvetľovacej sústavy na II. ZŠ.
V uplynulom roku prebehla aj rekonštrukcia účelových zariadení – školských jedálni napr.
modernizácia kuchynského zariadenia na viacerých základných školách. Na VIII. ZŠ bola
prevedená rekonštrukcia kúrenia i strechy. To všetko potvrdzuje to, že naše mesto venuje
materiálnemu zabezpečeniu našich škôl a školských zariadení veľkú pozornosť, čo je veľmi
dôležité, aby na nich mohol prebiehať kvalitný výchovno vzdelávací proces.
V ďalšom pozitívne zhodnotil prístup mesta k podpore mládežníckeho športu či už vo forme
priamej podpory, alebo cez grantový systém mesta. Mesto podporilo 20 subjektov. Na
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zasadnutiach športovej komisie sú hodnotené výsledky jednotlivých športových klubov, ktoré
sú veľmi dobré. Všetky vynaložené fin. prostriedky sú zmysluplne využité.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta, poďakoval za pozitívne vystúpenie pána poslanca Nebesníka. Verí, že aj
verejnosť vníma pozitívne, že mesto robí v oblasti školstva a športu čo najviac. Verí, že
v takom trende sa bude pokračovať aj v tomto roku. Momentálne prebieha rekonštrukcia na
šiestich MŠ, kde prebieha výmena okien vďaka dotácii od Vlády SR. Ostáva ešte
zrekonštruovať jednu MŠ na Vajanského ulici. Na dnešnom rokovaní bude aj rozpočtové
opatrenie, kde sa bude hovoriť, že mesto sa usiluje získať externé fin. zdroje na
rekonštrukciu ďalších ZŠ. Dúfa, že mesto bude v tomto smere úspešné.

MUDr. František Zitrický
Upozornil na niektoré problémy v meste. V budúcnosti bude treba hľadať prostriedky na
vytvorenie parkovacích miest v meste, na oživenie oddychových zón v medzi blokových
priestoroch. Potešil ho vývoj v sociálnej starostlivosti, konkrétne rekonštrukcia a výstavba
novej časti Zariadenia pre seniorov na Ul. Hollého a výstavba nového cintorína, ktorý je na
veľmi peknom a dôstojnom mieste.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Poďakoval za ocenenie poslanca Zitrického. Nový cintorín je naozaj dôstojným miesto
posledného odpočinku. Mesto ťaží vandalizmus súvisiaci s týmto priestorom, ktorý sa
prejavoval v minulosti. Stráženie objektu, monitorovanie a svietenie je preto, aby sa predišlo
vandalizmu a investované peniaze neboli zdevastované.
Máloktoré mesto má také zariadenie pre seniorov, ako je v našom meste. Postupne sa na
takú úroveň dostane aj Zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré je dočasne umiestnené
v Zariadení pre seniorov.
Avizovanými problémami sa mesto zaoberá. Riešenie parkovacích plôch a plôch medzi
sídliskami je zaradené v dlhodobom programe mesta. V tomto období je ukončená jedna
etapa rekonštrukcia Sídliska Východ. Je nutné dokončiť ešte rekonštrukciu detských ihrísk
a rekonštrukciu zelene. To isté bude prebiehať aj na ostatných sídliskách, momentálne
prebieha rekonštrukcia Sídliska Juh. V tomto trende by bolo dobre pokračovať aj
v nasledujúcom volebnom období, ale to už závisí od nového vedenia a nového
poslaneckého zboru.
Čo sa týka iných oddychových zón v meste, nedávno sa získal do majetku mesta lesopark
Kerta. Mesto sa uchádza o externé finančné zdroje na rekonštrukciu Kerty. Mesto má
v pláne, aby sa celé územie Kerta vrátane Kostolného námestia zmenilo na príjemnú
oddychovú zónu. Ďalej sa mesto usiluje získať do vlastníctva aj priestory na Hrádku a urobiť
tam zásadnejšie zmeny. Tretím miestom oddychovej zóny by mohla byť Biela hora, ale tam
sú isté problémy o ktorých verejnosť všeobecne vie.
Parkovacie mesta v centre mesta – momentálne prebiehajú stavebné procesy (problém je so
susedskými vzťahmi), ak sa to vyrieši malo by sa začať s výstavbou parkovacieho domu.
Jednou z podmienok u novovznikajúcich objektoch v meste bude, aby mali dostatok
parkovacích miest.
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Mgr. Ján Eštok
Vážený pán primátor, vážení prítomní!
Mesto Michalovce sa radí medzi mestá, ktoré úspešne napĺňajú svoj program aj napriek
zložitostiam v ekonomike. Je to zásluha hlavne vedenia mesta, vedúcich odborov
i samotných pracovníkov, riaditeľov inštitúcií i ďalších vrátane tých, ktorí mesto kritizujú,
alebo dávajú podnety v interpeláciách. Ako jeden z príkladov uviedol oblasť kultúry. Mesto
Michalovce môže byť jedným zo vzorov pokiaľ ide o naplňovanie kultúrnych aktivít. V meste
sa vytvára priestor pre rôzne kultúrne aktivity, pre krúžkovú činnosť, pre jednotlivé športové
odvetia. Všetko to pomáha pri výchove mladých ľudí, ale aj pri šírení vlastnej kultúrnej
tvorby. Za to všetko patrí mestu i poslaneckému zboru úprimná vďaka.

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenia Mesta
b) s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet mesta Michalovce za r. 2013
a
‐ celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2013 bez výhrad
2. a potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu vo výške 1 119 724 €
3. Rozdelenie 1 136 748 € do fondov takto:
a) do fondu ochrany psov
12 167 €
(50 % z dane za psa)
b) do fondu pešej zóny
2 515 €
(100 % príjmov zo vstupu do CMZ)
c) do FRB
18 829 €
(rozdiel príjmov a výdavkov z predaja bytov)
d) do rezervného fondu
1 103 237 €
c) ukladá
1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov.
Z: vedúca FO
T: 30.6.2014
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 8)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI TaZS MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2013

‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Základnou úloh organizácie v roku 2013 bolo zabezpečovať verejnoprospešné služby
v rozsahu programového rozpočtu mesta tak, aby sa v maximálnej miere vytvárali
podmienky pre spokojný život obyvateľov v meste. Hospodársky rok 2013 TaZS mesta
Michalovce skončili so ziskom 6 178 €, keď v podnikateľskej činnosti bol výsledok 6 768 €
a v hlavnej činnosti je strata – 589 €. Zvlášť upozornil na podstatnú úsporu elektrickej
energie na verejnom osvetlení, keď v roku 2008 bola ročná spotreba na jeden svetelný bod
703 kWh a v roku 2013 bola spotreba na jeden svetelný bod 283 kWh, čo predstavuje
zníženie spotreby na jeden svetelný bod takmer 60 % a zníženie celkových nákladov na
elektrickú energiu verejného osvetlenia o 176 tis. € pri zvýšenom počte svetelných bodov
z 2224 na 3824 svetelných bodov. V predkladanej správe sa vedenie mesta snažilo vytvoriť
skutočný obraz o separovanom zbere v meste Michalovce, keď mimo systému separovaného
zberu organizovaného TaZS sa zobral do úvahy aj separovaný zber organizovaný v meste cez
iné podnikateľské subjekty. Na jedného obyvateľa pripadá 126,54 kg vytriedeného odpadu
čo predstavuje 28,5 % na vyseparované zložky z celkového komunálneho odpadu.
Nezávislý audítor preveril hospodárenie TaZS mesta Michalovce a konštatuje, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácií a hospodárení organizácie
k 31. 12. 2013 a je v súlade s platnými zákonmi.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Upozornil tak isto ako riaditeľ TaZS mesta Michalovce, na výraznú úsporu pri intenzívnejšom
a rozsiahlejšom verejnom osvetlení mesta, čo sa podarilo vďaka komplexnej rekonštrukcie
verejného osvetlenia. Dnes má mesto o 1600 svetelných bodov viac. Aj napriek tomu sa ešte
stále nájdu miesta, kde svetelné body treba doplniť. Spotreba v merných jednotkách je
výrazne nižšia.

Rozprava
MUDr. František Zitrický
V separácii komunálneho odpadu sa blížime k európskemu priemeru, čo je veľmi dobré.
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Vyzval mesto a samozrejme občanov, aby sa nepoľavovalo v triedení odpadu a bolo by
dobré, ak by sa dostavala kompostáreň.
Viliam Zahorčák, primátor
Jedným z cieľov mesta je dostavba kompostárne, čím sa vyriešia problémy s biologicky
rozložiteľným odpadom. Podmienky zo strany mesta i TaZS sú vytvorené a je len na
občanoch, aby sa zapájali do separácie odpadu. Aj zo správy je vidieť, že odpad separujú
nielen občania ale aj iné inštitúcie a podnikateľské subjekty.

Ing. Ján Ďurovčík,CSc. – faktická poznámka
ZMOS by mal vyvinúť aktivitu k tomu, aby separované zbery, ktoré sa aplikujú cez rôzne
právne subjekty sa dostavali do štatistiky miest. Akonáhle sa hodnotí zber, ktorý
spracovávajú TaZS, nie je to objektívny ukazovateľ. V štatistických výkazoch a hodnoteniach
by sa mala nájsť forma ako sa dopracovať k objektívnym výsledkom, tak ako sú prezentované
v tejto správe.
V ďalšom poukázal na to, že keď sa spúšťal celý proces okolo rekonštrukcie elektrického
osvetlenia mesta bolo veľmi veľa kritikov. Terajšie čísla svedčia o tom, že mesto urobilo
správny krok.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na vystúpenie Ing. Ďurovčíka,CSc. ohľadom návrhu prostredníctvom ZMOS,
uvádzať v štatistikách miest objektívne ukazovatele. Návrh prednesie orgánom ZMOS‐u.

Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Pozitívne hodnotí všetky slová, ktoré tu odzneli okolo separovaného odpadu. Mesto
Michalovce nevyrieši samostatne štatistickú úpravu, čo sa týka zahrnutia aj ďalších
organizácií do triedenia a separovania odpadu. Mesto Michalovce ako aj Slovenská republika
má za cieľ do roku 2015 triediť 35 % komunálneho odpadu v zložkách papier, sklo, kov a do
roku 2020 až 50 % z komunálneho odpadu. Treba aj metodicky upraviť hodnotenie
a likvidovanie jednotlivých komodít, aby sme získali reálny obraz o nakladaní s komunálnym
odpadom.
Vyjadril pochvalu TaZS ich hlavnej činnosti, ale hlavne podnikateľskej činnosti. Dokázali
vykryť (v súvislosti so šetrením) hospodársky výsledok zo svojej podnikateľskej činnosti.
Poprial im veľa úspechov pri rozvíjaní ďalšej podnikateľskej činnosti.
Ďalej ako pozitívum uviedol, že parkovanie v meste je zdarma, čo je pre občanov mesta veľká
výhoda. Dúfa však, že to nebude zneužívané.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Bezplatné parkovanie sa týka priestorov, ktoré sú v majetku mesta. Týka sa to minimálne
tohto roku. Po roku sa to vyhodnotí nielen ekonomicky ale hodnotí sa aj disciplína vodičov.
Taktiež pozitívne zhodnotil výsledky TaZS mesta Michalovce za rok 2013. Myslí si, že aj
občania mesta hodnotia prácu TaZS veľmi pozitívne, o čom svedčia listy a podnety občanov,
kde kritiky je stále menej. Verí, že tak sa im bude dariť aj v budúcnosti.
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Ing. Michal Stričík,PhD. – faktická poznámka
Parkovanie zdarma hodnotí pozitívne. Ide aj o to prilákať späť občanov do mesta a aj
podnikateľskú sféru.

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2013
2. S c h v a ľ u j e
Výsledok hospodárenia TaZS za rok 2013
‐ z hlavnej činnosti vo výške
‐ z podnikateľskej činnosti vo výške

+ 6 179 EUR
‐ 589 EUR
+ 6 768 EUR

3. U k l a d á
a) Stratu z hlavnej činnosti vo výške 589 EUR vysporiadať zo zisku podnikateľskej činnosti.
b) Zisk z podnikateľskej činnosti zúčtovať v súlade s účtovnými postupmi na účet
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia. Odporúčaný návrh realizovať až po schválení
výsledku hospodárenia za rok 2013 v MsZ.

T: do 30.júna 2014
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 9)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI MsKS MICHALOVCE ZA ROK 2013
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
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PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
MsKS v roku 2013 svoje činnosti zabezpečovalo podľa schváleného rozpočtu a úloh
stanovených zriaďovateľom. Rozpočet MsKS Michalovce bol zostavený ako vyrovnaný
rozpočet. Nakoľko výnosy MsKS nepostačujú na celkové náklady MsKS, mesto Michalovce
ako zriaďovateľ poskytol príspevok vo výške 201 185 €. Plnenie výnosov i čerpanie nákladov
je v tabuľkovej časti správy. MsKS v roku 2013 svoju kultúrno osvetovú i ekonomicko
prevádzkovú činnosť zabezpečovalo na základe schváleného plánu na rok 2013, platných
účtovných zásad a zásad hospodárenia s majetkom tak, aby výsledok hospodárenia bol čo
najlepší. MsKS Michalovce dosiahlo za rok 2013 kladný HV vo výške 184,02 €. Súčasťou
správy je aj správa nezávislého audítora.

Rozprava
PhDr. Jana Cibereová
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Ako predsedníčka kultúrnej komisie pri MsZ oceňuje činnosť MsKS Michalovce, ktoré aj
v roku 2013 plnilo úlohy vyplývajúce nielen zo schváleného plánu hlavných úloh, ale aj
z požiadaviek verejnosti. Verejnosť veľmi pozitívne hodnotí, že MsKS vo svojej činnosti
venuje naozaj dostatočný priestor aj prednáškovej činnosti, koncertom, divadlám ale aj
profesionálnym vystúpeniam, ktoré sa počas roka v MsKS vystriedajú. Odporúča mestskému
zastupiteľstvu stanovisko kultúrnej komisie, ktorá pozitívne hodnotí všetky činností, ktoré
realizovalo MsKS a hlavne to, že ich realizuje k spokojnosti verejnosti, ale aj s ohľadom na to,
aby výsledok hospodárenia bol čo najlepší. Kultúrna komisia odporúča mestskému
zastupiteľstvu predkladanú správu a uznesenie schváliť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
MsKS malo v roku celý rad aktivít, o nič menej ich nebude ani v tomto roku, ktorý je jubilejný.
Podmienky sú na to vytvorené. Ostáva len veriť, že to tak bude.

Ing. Michal Stričík,PhD.
Finančná komisia prerokovala na svojom zasadnutí správu o činnosti MsKS za rok 2013.
Komisia zaujala kladné stanovisko k dosiahnutému výsledku. Účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz o finančnej situácií MsKS Michalovce k 31. 12. 2013.
Ing. Jozef Sokologorský
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Pripájam sa k hodnoteniu kolegov, ktorí vyzdvihli prácu MsKS za rok 2013. Výročná správa
hovorí, že aktivity boli nastavené správnym smerom. Nielen pri naplnení rozpočtu napr.
z kina Centrum, MsKS vyberá programy v prospech mesta, ktoré vyhovujú občanom čo sa
odzrkadľuje na návštevnosti jednotlivých podujatí. Praje vedeniu MsKS, aby sa im darilo aj
v tomto roku.
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Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti MsKS Michalovce za rok 2013.
2. Schvaľuje
Prídel kladného výsledku hospodárenia vo výške 184,02 € do rezervného fondu.
3. Ukladá
Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 184,02 € do rezervného fondu.
T: apríl 2014
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 10)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
Primátor mesta na záver poďakoval riaditeľke MsKS Michalovce za odvedenú prácu a zaželal
jej veľa úspechov pri plnení nových úloh v roku 2014.

BOD č. 10
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2

‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.
V úvode primátor konštatoval, že pred rokovaním MsZ bol rozdaný nový materiál.
Súvisí to s tým, že materiál musel byť doplnený o bod, ktorý sa dotýka projektovej
dokumentácie. Mesto sa chce uchádzať o externé finančné prostriedky na rekonštrukciu ZŠ
Moskovská a jej súčasťou je aj objekt nachádzajúci sa na Ul. mlynskej. Súčasťou žiadosti je aj
projektová dokumentácia – realizačný projekt. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa s prácami
začalo už teraz. Na základe toho, došlo k zmene v rozpočtovom opatrení č. 2 oproti
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pôvodnému materiálu. Všetko ostatné je tak ako o tom rokovala finančná komisia i mestská
rada.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru
V predloženej zmene rozpočtu dochádza k zmenám jednak v bežnom i kapitálovom rozpočte.
Uvedená zmena nadväzuje na záverečný účet, ktorý bol schválený a nadväzuje tiež na
dosiahnuté výsledky z roku 2013. Predložené rozpočtové opatrenie je pripravené tak, že
rozpočet mesta je vyrovnaný. Zvyšujú sa bežné príjmy i výdavky a to získané granty
a príspevky od iných subjektov a štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy ako aj
z dôvodu potreby riešenia havarijných opráv majetku mesta a iných služieb, ktoré sú bližšie
popísané v textovej časti.
Kapitálové príjmy sa zvyšujú z dôvodu získaných grantov a tiež z dôvodu presunu finančných
prostriedkov z TaZS, kde bola vytvorená zákonná rezerva na uzatvorenie skládky. Nosnou
aktivitou v tomto roku je uzatvorenie jednej z kaziet skládky Žabany. U kapitálových
výdavkov dochádza k zmenám hlavne z dôvodu legislatívnych úprav, kde jednotlivé splátky
za investičné aktivity z minulých rokov sa presúvajú do výdavkových finančných operácií. Pre
vyrovnanosť rozpočtu sa napája aj fond rezerv, ktorého použitie je uvedené v správe.
Zároveň sa znižujú výdavky o plánový úver vzhľadom na dosiahnuté výsledky za rok 2013.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2014 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 23 062 528 € na 23 400 494 €, zvýšenie o 337 966 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 21 342 580 € na 21 731 613 €, zvýšenie o 389 033 €
kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 983 195 € na 2 726 494 €, zvýšenie o 743 299 €
kapitálové výdavky sa znižujú zo 4 923 045 € na 3 956 687 €, zníženie o 966 358 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 519 902 € na 2 694 762 € , zvýšenie
o 174 860 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 1 300 000 € na 3 133 450 €, zvýšenie
o 1 833 450 €.
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 11)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 11
NÁVRH NA I. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2014
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
V úvode primátor mesta uviedol, že predkladaná zmena rozpočtu a následný bod
Organizačný poriadok MsKS Michalovce súvisí s tým, že pred časom bolo schválené
v mestskom zastupiteľstve, že mesto sa bude uchádzať o externé finančné zdroje na
rekonštrukciu objektu Zlatý býk a v súvislosti s tým bolo potrebné zmeniť aj doterajšieho
správcu objektu SMM s.r.o. Michalovce. Správa prešla na MsKS Michalovce. Táto zmena si
vyžaduje zmenu aj v organizačnej štruktúre a teda aj v rozpočte MsKS Michalovce.

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 382 zo dňa 27. 10. 2009 bol zrušený výkon správy
objektu Zlatý býk Službami mesta Michalovce s.r.o. a schválená správa objektu Zlatý býk
Mestským kultúrnym strediskom Michalovce s účinnosťou prevodu správy dňom podpísania
delimitačného protokolu. Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na
prevode výkonu správy na nového správcu ku dňu 1. 3. 2014. V dôsledku týchto skutočností
je potrebné vykonať aj zmenu rozpočtu na rok 2014, pretože súčasťou správy objektu Zlatý
býk bola aj delimitácia pracovníka, kvôli ktorému je potrebné upraviť i výšku príspevku od
zriaďovateľa. MsKS v Michalovciach má rozpočet na rok 2014 spracovaný a schválený ako
vyrovnaný. V dôsledku uvedených zmien dochádza k zmenám vo výnosovej i nákladovej
časti. Rozpočet ostáva naďalej vyrovnaný.

Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.

(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
návrh I. Zmeny rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2014
- výnosy sa zvyšujú
z 549 824 € na 612 286 €, zvýšenie o 62 462 €
- bežný transfer sa zvyšuje z 200 000 € na 209 200 €, zvýšenie o 9 200 €
- náklady celkom sa zvyšujú zo 749 824 € na 821 486 €, zvýšenie o 71 662 €
T: apríl 2014
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 12)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 12
ORGANIZAČNÝ
PORIADOK
V MICHALOVCIACH

MESTSKÉHO

KULTÚRNEHO

STREDISKA

‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Na základe uvedených skutočností a vzhľadom na to, že predchádzajúci Organizačný
poriadok MsKS Michalovce bol vydaný 24. 4. 2001, predkladateľ upravil doterajší text
o legislatívne zmeny a úlohy zodpovedajúce súčasným požiadavkám. V dôsledku uvedených
zmien sa mení aj organizačná štruktúra, ktorá je súčasťou organizačného poriadku.
V náväznosti na delimitáciu jedného pracovníka, sa uvedený pracovník pričlení
k organizačnej štruktúre. Žiadne iné zmeny nenastáli.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Organizačný poriadok Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS
T: apríl 2014
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 13)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
ZMENY A DOPLNKY č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA MICHALOVCE
‐ NÁVRH RIEŠENIA
‐ NÁVRH NA DOPLNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 107/2008
O ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA MICHALOVCE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽP a MR
V úvode primátor mesta konštatoval, že tak ako v minulosti aj teraz mesto dostalo
návrhy a podnety od právnických i fyzických osôb, ktoré chcú realizovať svoje zámery na
území mesta a aktuálny Územný plán to neumožňuje. Z toho dôvodu požiadali mesto
o zmeny a doplnky Územného plánu, ktoré v súlade s platnou legislatívou mesto začalo riešiť
a výsledok je predložený dnes mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽP a MR
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Uznesením MsZ č. 308 zo dňa 3. 09. 2013 bolo schválené obstaranie Zmien a doplnkov č. 4
Územného plánu mesta Michalovce. Spracovateľom Zmien a doplnkov č.4 ÚPN mesta
Michalovce je Boskov, s.r.o., Myslina 15 Humenné, Ing. arch. Marianna Bošková.
Dňa 18. 11. 2013 v zmysle § 19b a §30 zákona č. 50/1976 sa začalo obstarávanie Zmien
a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Michalovce pre vybrané lokality, ktorých je spolu sedem.
Lokalita č. 1 – obvod „Pri Laborci“ Ul. Užhorodská ‐ je medzi cestou I/50 (Ul. Užhorodská)
a záhradkárskou osadou.
Lokalita č. 2 – obvod „Mesto – juh“ Ul. okružná ‐ nachádza sa východne od areálu závodu
Zekon, a.s. pri Ulici okružnej.
Lokalita č. 3 – obvod „Tehelné pole“
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Lokalita č. 4 – obvod „Mesto – sever“ Ul. S.H. Vajanského
Lokalita č. 5 – obvod „Sídlisko západ“ Ul. Masarykova
Lokalita č. 6 – obvod „Stráňany I.“ Ul. margarétová
Lokalita č. 7 – obvod „Pri športovom areáli“ Ul. narcisová.
Verejné prerokovanie uvedeného dokumentu bolo 21. januára 2014 v zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov
v komisií výstavby bolo 24. marca 2014. Písomné stanoviská bolo možné uplatniť do 10.
februára 2014. Mesto Michalovce ďalej požiadalo Okresný úrad odbor starostlivosti
o životné prostredie o zaradenie do procesu posudzovania strategického dokumentu
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde správny
orgán 7. 2. 2014 rozhodol, že predložený strategický dokument – Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN
mesta Michalovce sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. Mesto získalo aj
záverečné stanovisko Okresného úradu v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky, kde
16. apríla 2014 potvrdil súlad procesu obstarávania týchto zmien so stavebným zákonom
a odporučil Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach tieto zmeny a doplnky daného
dokumentu schváliť.
Na dnešné rokovanie bola prizvaná aj spracovateľka materiálu Ing. arch. Bošková, ktorá sa
z účasti na zasadnutí ospravedlnila.

Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Vyjadril pozitívny postoj k danej zmene. ÚPN ako celok je dôležitý dokument a výhľadovo
garantuje realizáciu zámerov mesta, podnikateľov aj fyzických osôb. ÚPN z hľadiska
náročnosti procesu nemožno riešiť každý rok a preto dochádza ku zmenám alebo doplnkom.
V uvedenom doplnku č. 4 je sedem zmien. Šesť zmien reaguje na podnety a návrhy
obyvateľov a jedna zmena a to č. 5 rieši rozšírenie možnosti parkovacích miest na Sídlisku
Západ pri Ul. Masarykovej. V súčasnosti je tam problém s parkovaním. Ako poslanec za
obvod č. 4 vítam navrhovanú zmenu a pozitívne vnímam všetky navrhované zmeny, hlavne
lokalitu č. 5. Uvedený návrh pri hlasovaní podporím.

MUDr. František Zitrický
Podporil vyjadrenie pána poslanca Ing. Bobíka. Ocenil aj verejno‐prospešné prepojenie
obvodu Tehelné pole na cestu č. I/18. Uvedenou zmenou sa odľahčí lokalita Tehelné pole.
Uvedené cesty nie sú dimenzované na súčasnú záťaž. Bude aj lepší prístup ťažších strojov
k novej lokalite.

JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Napriek vyjadrenej podpore zmeny a doplnkov č. 4, konkrétne lokalita č. 5, má z odborného
hľadiska iný názor. Jedná sa o parkovisko, ktoré je na cudzích pozemkoch. Momentálne je
vyriešený problém s parkovaním v uvedenej lokalite do konca marca roku 2015. Navrhuje
hlasovať o jednotlivých lokalitách samostatne. Uvedenú lokalitu č. 5 z navrhuje vypustiť
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s tým, že mesto sa musí zaoberať ako zabezpečiť parkovanie pre obyvateľov na inom mieste,
ktoré ale bude na pozemku mesta. Parkovanie na cudzích pozemkov by bolo pre mesto
drahé.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pre Sídlisko Západ je spracovaná projektová dokumentácia na riešenie spevnených plôch
a výstavby nových parkovacích miest. Mesto si je vedomé, že v niektorých častiach mesta,
konkrétne tohto sídliska je situácia zložitá. Je to spôsobené aj tým, že mesto nie je
vlastníkom všetkých pozemkov. Aby sa mesto nedostalo do zložitých situácií v budúcnosti, je
treba hľadať najoptimálnejšie riešenie. Proces komunikácie s vlastníkmi pozemkov je niekedy
jednoduchší inokedy veľmi zložitý. Verí, že uvedený problém sa podarí čoskoro vyriešiť.
Mesto prišlo s uvedeným návrhom, ale vzhľadom na vývoj udalostí, ktoré sa riešili je
rozumnejšie v danej chvíli ísť iným spôsobom.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)

Primátor mesta navrhol vzhľadom na procedurálny návrh, aby sa hlasovalo o každej lokalite
zvlášť a potom sa bude hlasovať o uznesení ako celku.

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce
Lokalita č. 1 – obvod „Pri Laborci“ Ul. užhorodská.
Hlasovanie o lokalite č. 1
(hlasovanie č. 14)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ primátor konštatoval, že lokalita č. 1 bola schválená.

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce
Lokalita č. 2 – obvod „Mesto – juh“ Ul. okružná.

22

Hlasovanie o lokalite č. 2
(hlasovanie č. 15)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ primátor konštatoval, že lokalita č. 2 bola schválená.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce
Lokalita č. 3 – obvod „Tehelné pole“.
Hlasovanie o lokalite č. 3
(hlasovanie č. 16)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ primátor konštatoval, že lokalita č. 3 bola schválená.

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce
Lokalita č. 4 – obvod „Mesto – sever“ Ul. S.H. Vajanského.
Hlasovanie o lokalite č. 4
(hlasovanie č. 17)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ primátor konštatoval, že lokalita č. 4 bola schválená.

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce
Lokalita č. 5 – obvod „Sídlisko západ“ Ul. Masarykova.
Hlasovanie o lokalite č. 5
(hlasovanie č. 18)
za: 3, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 18
‐ primátor konštatoval, že lokalita č. 5 nebola schválená.

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce
Lokalita č. 6 – obvod „Stráňany I.“ Ul. margarétová.
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Hlasovanie o lokalite č. 6
(hlasovanie č. 19)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ primátor konštatoval, že lokalita č. 6 bola schválená.

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce
Lokalita č. 7 obvod „Pri športovom areáli“ Ul. narcisová.
Hlasovanie o lokalite č. 7
(hlasovanie č. 20)
za: 21, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ primátor konštatoval, že lokalita č. 7 bola schválená.

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) n e s c h v a ľ u j e:
lokalitu č. 5 – obvod „Sídlisko západ“ Ul. Masarykova
B) s c h v a ľ u j e:
1.
Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Michalovce:
‐ lokalitu č. 1 – obvod „Pri Laborci“ Ul. užhorodská
‐ lokalitu č. 2 – obvod „Mesto – juh“ Ul. okružná
‐ lokalitu č. 3 – obvod „Tehelné pole“
‐ lokalitu č. 4 – obvod „Mesto – sever“ Ul. S. H. Vajanského
‐ lokalitu č. 6 – obvod „Stráňany I.“ Ul. margarétová
‐ lokalitu č. 7 – obvod „Pri športovom areáli“ Ul. narcisová

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 21)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1
‐ primátor konštatoval, že bod B) 1. uznesenia bol schválený.

2.

Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej časti
Územného plánu mesta Michalovce, s vylúčením bodu č. 1. 5. 1. 5.

Prezentácia: 21 poslancov
Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 22)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ primátor konštatoval, že bod B) 2. uznesenia bol schválený.
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C)

u k l a d á:
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Michalovce
a vyhlásenie doplnku Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 107/2008 o záväznej
časti Územného plánu mesta Michalovce.
T: do 3 mesiacov od schválenia
Z: Ing. Anna Mrázová

Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 23)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod c) uznesenia bol schválený.

BOD č. 14
DODATOK Č. 1 ZRIAĎOVACEJ LISTINY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
MICHALOVCE ZARIADENIE PRE SENIOROV
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí za účasti
RSDr. Agnesy Repovskej, riaditeľky ZpS na Ul. Hollého.
V úvode primátor konštatoval, že Zariadenie pre seniorov prešlo v poslednom období celou
radou zmien, výstavby, rekonštrukcie. Zároveň pribudli nové možnosti činností v tomto
zariadení – rehabilitácia, kuchyňa atď. a to všetko by sa malo premietnuť aj do Zriaďovacej
listiny.

Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
V súvislosti s organizačnými zmenami v oblasti sociálnych služieb koncom roka 2013, keď
časť služieb pre dôchodcov a zdravotne a sociálne postihnutých občanov mesta prešla spod
kompetencie mesta do realizačnej pôsobnosti Zariadenia pre seniorov so sídlom na Ul.
Hollého je potrebné doplniť predmet činnosti zariadenia o nové služby. Ide o podporné
služby – jedáleň a práčovňa a nadštandardné služby – rehabilitácie, pedikúra a kaderníctvo.
Spôsob a forma rozšírenia činnosti je riešená návrhom odboru sociálnych vecí dodatkom č. 1
k súčasnej Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov, ktorá je predkladaná na schválenie
mestskému zastupiteľstvu.

Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
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(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
‐ ods. 2 Čl. V. Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta Michalovce Zariadenie
pre seniorov v znení:
Zariadenie pre seniorov poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú
sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Zariadenie pre seniorov poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
zabezpečuje záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
2. S c h v a ľ u j e
‐ nové znenie ods. 2 Čl. V. Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta Michalovce
Zariadenie pre seniorov, ktorého text je nasledovný:
Zariadenie pre seniorov poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú
sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
Zariadenie pre seniorov poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
zabezpečuje záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
Zariadenie pre seniorov poskytuje popri pobytovej forme sociálnej služby podporné služby
(sociálna služba v jedálni a v práčovni) a nadštandardné služby (rehabilitácia, pedikúra
a kaderníctvo) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodcovský vek a majú trvalý pobyt v meste
Michalovce.
3. U k l a d á
vydať Dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta Michalovce
Zariadenie pre seniorov.
Z: Ing. Ján Jasovský
T: máj 2014
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Hlasovanie o uznesení:
(hlasovanie č. 24)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.

BOD č. 15
MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Do dnešného rokovania sú predkladané majetkovoprávne záležitosti v jednotlivých častiach:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku C‐KN parcelné
č. 1976/156 v k.ú. Michalovce.
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku E‐KN parcelné č. 9586/1
v k.ú. Michalovce.
3. Vyhodnotenie priameho predaja časti pozemku C‐KN parcelné číslo 3036/1,
nachádzajúceho sa na Ul. M. Rázusa.
4. Schválenie formy a podmienok predaja časti pozemku C‐KN parcelné číslo 2969/1,
nachádzajúceho sa na Ul. prof. Hlaváča v Michalovciach (výstavba balkónov).
5. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. J. Kollára
v Michalovciach.
6. Ponuka na odkúpenie pozemkov pod komunikáciou Ul. továrenská – Ul. pri mlyne.
7. Odpredaj projektovej dokumentácie – predĺženie termínu splatnosti. Výstavba
trafostanice v časti Žabany.
8. Ponuka na uplatnenie predkupného práva na nebytové priestory v objekte na Ul. prof.
Hlaváča súp. č. 1885 v Michalovciach.
9. Schválenie ceny pre výkup pozemkov zastavaných objektom na Ul. partizánskej súp. č.
3002 v Michalovciach – Služby mesta Michalovce, s.r.o.
10. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj podľa
predloženého zoznamu.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce
(predmet predaja): pozemok C‐KN parcelné číslo 1976/156, zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 35 m2, ktorý je vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a jej predaj pre Ing.
Miroslava Jevočina, bytom Masarykova 57, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet
predaja kúpnu cenu vo výške 420 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: 15 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu I/1.
(hlasovanie č. 25)
za: 15, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/1. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/2.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce
(predmet predaja): novovytvorený pozemok C‐KN parcelné číslo 5314/3 o výmere 592 m2,
v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐3/2014, zo dňa 3.
2. 2014 a jeho predaj pre Mgr. Ľuboslavu Kučmášovú, bytom Vojnatina 88, ktorá ponúkla za
predmet predaja kúpnu cenu vo výške 31 376 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu I/2.
(hlasovanie č. 26)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/2. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/3.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a priamy predaj novovytvorených pozemkov C‐KN, parcelné číslo
3036/108 o výmere 21 m2, 3036/109 o výmere 17 m2 a 3036/110 o výmere 14 m2
a pozemkov označených ako diely č. 1, 6 a 7 o celkovej výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú
k pozemku C‐KN parcelné číslo 3036/62, v k.ú. Michalovce, určených Geometrickým plánom
č. 36582972‐234/2009, zo dňa 13. 4. 2010., pre Milana Línera, bytom Užhorodská 17, 071 01
Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 7 000 €.

28

Prezentácia: 17 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu I/3.
(hlasovanie č. 27)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/3. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/4.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN, parcelné číslo 2969/31 o výmere 45 m2,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐10/2014, zo dňa 12. 3. 2014,
priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C‐KN, parcelné číslo 2969/31 o výmere 45 m2,
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 1 130,40 €,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na
kompenzáciu vynaložených nákladov,
 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. 2969/31 priamym predajom.

Hlasovanie o uznesení k bodu I/4.
(hlasovanie č. 28)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/4. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/5.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu spôsob prevodu jednotlivých novovytvorených pozemkov C‐KN v k.ú.
Michalovce:
 p.č. 4100/1 o výmere 17 m2,
 p.č. 4100/2 o výmere 5 m2,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐109/2010, zo dňa 1. 3. 2010
 p.č. 4103/1 o výmere 84 m2,
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 p.č. 4103/3 o výmere 7 m2,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐8/2014, zo dňa 4. 3. 2014,
a pozemkov C‐KN v k.ú. Michalovce:
 p.č. 4104/2, ostatné plochy o výmere 48 m2,
 p.č. 4107, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2,
 p.č. 4115/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
 p.č. 4119/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2,
priamym predajom jednotlivých pozemkov za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja
 všeobecná hodnota predmetných pozemkov, určená znaleckým posudkom, je
23,93 €/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 odkupovaných pozemkoch, na dobu neurčitú
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, zákona 138/1991 Zb.
 cenovú ponuku podávať samostatne na jednotlivé parcely,
 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 jednotlivé predložené cenové ponuky,
alebo zrušiť zámer odpredať pozemky priamym predajom.

Hlasovanie o uznesení k bodu I/5.
(hlasovanie č. 29)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/5. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/6.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odkúpenie pozemku E‐KN p.č. 8207/4, za dohodnutú cenu 4,98 €/m2 od spoluvlastníkov
Moniky Lorincovej, Rázusova 15, Michalovce, Alžbety Garguľákovej, Okružná 86, Michalovce,
Márie Karliková, Štefánikova 28, Michalovce, Janky Pleškovej, Ul. J. Švermu 1345/9,
Michalovce, s podmienkou, že ku dňu uzatvorenia zmluvy vlastníci pozemku zabezpečia
zrušenie zapísanej ťarchy na liste vlastníctva viažucej sa k odpredávanej parcele.
Prezentácia: 18 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu I/6.
(hlasovanie č. 30)
za: 16, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/6. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/7.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská č. 31, Košice, predĺženie termínu splatnosti
kúpnej ceny za odpredaj projektovej dokumentácie stavby „Michalovce – časť Žabany,
zriadenie TS, VN prípojky a NN rozvodov“ za cenu vo výške 7 488 €, do 30. 6. 2014.
Hlasovanie o uznesení k bodu I/7.
(hlasovanie č. 31)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/7. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/8.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
neuplatnenie si predkupného práva na nehnuteľnosti: stavbu č. súp. 1885 (obchodné
priestory) v k.ú. Michalovce, vedenú na LV č. 6617 a na pozemky p.C‐KN č. 2977, 2978, 2979,
2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993 v k.ú.
Michalovce, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3 x 1533/40000 a 2 x 1533/80000 k celku,
od ich spoluvlastníkov Ing. Ctibora Mečára, Ing. Milana Lichvára, CSc, Ing. Júliusa Sabadoša,
CSc, Márie Pasnišinovej a Petra Janoška.
Hlasovanie o uznesení k bodu I/8.
(hlasovanie č. 32)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/8. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/9.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
schvaľuje vykúp novovytvorených pozemkov zastavaných stavbou súp. č. 3002, C‐KN v k.ú.
Stráňany, p.č. 1385, 1388, 1481/2, 1482/2, 1485/1, 1495/1, 1496/2, 1487/1, 1511/2, spolu
o výmere 1 415 m2 a novovytvorených pozemkov priľahlých k stavbe, C‐KN v k.ú. Stráňany,
p.č. 1387, 1481/1, 1482/1, 1485/6, 1487/2, 1495/2, 1496/1, 1510, 1511/1, spolu o výmere
2 973 m2, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐2/2014, zo dňa
14.2.2014 a pozemku C‐KN p.č. 1386 o výmere 84 m2, za jednotkovú cenu 10,25 €/m2.
Hlasovanie o uznesení k bodu I/9.
(hlasovanie č. 33)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/9. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I/10.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku určeného na odpredaj:
 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené
Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemok C‐KN, p.č. 1045/1 o výmere 32 m2, zastavané plochy a nádvoria
 pozemok C‐KN p.č. 1976/177 o výmere 185 m2, zastavané plochy a nádvoria
 pozemok C‐KN p.č. 2714 o výmere 129 m2, záhrady
 pozemok C‐KN p.č. 3936/1 o výmere 613 m2, ostatné plochy
 pozemok C‐KN p.č. 3936/4 o výmere 272 m2, ostatné plochy
 pozemok C‐KN p.č. 3936/5 o výmere 286 m2, ostatné plochy
 pozemok C‐KN p.č. 3936/7 o výmere 191 m2, ostatné plochy
 pozemok C‐KN p.č. 3936/8 o výmere 240 m2, ostatné plochy
 pozemok C‐KN p.č. 3937/1 o výmere 2259 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok C‐KN p.č. 3937/3 o výmere 135 m2, zastavané plochy a nádvoria
 pozemok C‐KN p.č. 3939 o výmere 1175 m2, ostatné plochy
 pozemok C‐KN p.č. 3066/130 o výmere 171 m2, zastavané plochy a nádvoria
 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené
Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok E‐KN p.č. 2924 o výmere 313 m2, záhrady, do výmery po komunikácie
parkoviska
 pozemok C‐KN, p.č. 58/2 o výmere 33 m2, zastavané plochy a nádvoria
 pozemok E‐KN, p.č. 9437/3 o výmere 468 m2, ostatné plochy, do výmery 50 m2

Hlasovanie o uznesení k bodu I/10.
(hlasovanie č. 34)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod I/10. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliam Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐3,6‐9 návrhu
uznesenia.
T: 2014
T: 2016 (pre bod č.9)
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta

Hlasovanie o uznesení k bodu II.
(hlasovanie č. 35)
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.
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BOD č. 16
PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie pre prenájom.

MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie pre prenájom
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Predkladám na zasadnutie dnešného mestského zastupiteľstva výsledok prerokovania
zasadnutia komisie z 19. 3. 2014. Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosti
o prenájom nebytových priestorov a pozemkov týkajúcich sa v kompetencií komisie,
záverečné vyhodnotenie súťaží na prenájom nebytových priestorov, prenájom pozemkov,
záverečné vyhodnotenie cenových ponúk k prenájmu pozemkov a vecné bremená. Všetky
body okrem vecných bremien boli v kompetencií komisie, kde prijala rozhodnutie, ktoré je
v písomnej podobe. Komisia tak isto prerokovala vecné bremená a odporúča ich mestskému
zastupiteľstvu na schválenie.

Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
Hlasovanie o uznesení k bodu 1.
(hlasovanie č. 36)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 1. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Glamour Slovakia, a.s., IČO:
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36 024 244 ako povinným, na zriadenie vecného bremena pre Mesto Michalovce, ako
vlastníka susednej nehnuteľnosti parcely číslo 3154/1, ktorým bude vyhradené právo
vstupu na novovytvorené parcely č.1972/18, p.č.3154/25, p.č. 3154/26 za účelom
prechodu podľa Geometrického plánu č.36582972‐122/2013 zo dňa 28. 11. 2013
vypracovaného povinným, a jeho zapísanie na liste vlastníctva (Zmluva o zriadení vecného
bremena).
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.2.1
(hlasovanie č. 37)
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.2.1 uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zrušenie vecného bremena – právo vstupu v prospech Mesta Michalovce, za účelom
prechodu, vykonania údržby, výstavby verejnej pešej komunikácie, uloženia inžinierskych
sieti na parcelách CKN číslo 3154/16 a č.1972/11 podľa GP č.36582972‐12/2006 zo dňa
23. 06. 2006 a jeho vymazanie z listu vlastníctva ( Zmluva o zrušení vecného bremena).
Prezentácia: 18 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.2.2
(hlasovanie č. 38)
za: 17, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.2.2 uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
pre Košický samosprávny kraj, ako investora a vlastníka vodovodnej prípojky jej uloženie na
pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky C‐KN p.č. 5381/1 a 5383 v k.ú. Michalovce, so záberom 178 m2, vrátane
ochranného pásma 1 meter na obe strany od osi vedenia, v súlade s Geometrickým plánom č.
34834001‐14/2014, zo dňa 8. 4. 2014, v zmysle VZN č. 101, t.j. uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
rekonštrukcie stávajúcej vodovodnej prípojky Zemplínskeho múzea v Michalovciach,
bezodplatne na dobu neurčitú.
Prezentácia: 19 poslancov
Hlasovanie o uznesení k bodu 2.2.3
(hlasovanie č. 39)
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za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 2.2.3 uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.3.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
neschvaľuje
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. uloženie telekomunikačnej prípojky na Ul. P.I.
Čajkovského, Ul. J. Hollého a Ul. A. Sládkoviča.
Hlasovanie o uznesení k bodu 3.3.1
(hlasovanie č. 40)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 3.3.1 uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 4.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených v bode 2 návrhu
uznesenia.
Hlasovanie o uznesení k bodu 4.
(hlasovanie č. 41)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že bod 4. uznesenia tak ako bolo predložený, bolo schválený.

K BODU č. 17
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ZÁKONNEJ POVINNOSTI VEREJNÝCH
FUNKCIONÁROV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 357/2004 Z.Z.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Zlatuša Popaďáková, predsedníčka KOVZ.

PhDr. Zlatuša Popaďáková, predsedníčka KOVZ
Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor!
Komisia na ochranu verejného záujmu skontrolovala a vyhodnotila podané oznámenia
funkcií, zamestnaní alebo činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok
2013. Podania o daňových verejných priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb a taktiež
iné relevantné doklady vydané na daňové účely potvrdzujúce sumu príjmov za rok 2013. Na
zasadnutí dňa 15. 4. 2014 komisia skonštatovala, že ku dňu 31. 3. 2014 si všetci verejní
funkcionári svoju zákonnú povinnosť splnili.
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Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie MUDr. Tibor Prunyi v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení zákonnej povinnosti verejných funkcionárov v zmysle
zákona č. 357/2004 Z.z.

Hlasovanie o uznesení
(hlasovanie č. 42)
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené.

BOD č. 18
INTERPELÁCIE
Interpelácie predložili poslanci:
Mgr. Martin Nebesník
Naše mesto v rámci svojich možností realizuje opravu ciest a chodníkov v rôznych častiach
nášho mesta. Oprava chodníka je potrebná aj na zrekonštruovanom nadjazde na Ul.
močarianskej. Chcem sa spýtať, kedy je možné túto opravu zrealizovať.
Stanovisko k interpelácii p. poslanca zaujal p. Viliam Zahorčák:
Na návrh príslušného odboru alebo TaZS mesta Michalovce schvaľuje rozsiahlejšie
rekonštrukcie mestská rada. Čo sa týka plánu rekonštrukcie chodníkov a ciest na rok 2014
tento chodník v pláne nie je zahrnutý. Vie sa , že je v zlom stave, ale vzhľadom na to, že ciest
a chodníkov, ktoré je potrebné opravovať na území mesta je veľmi veľa a finančné možnosti
mesta sú obmedzené, rekonštrukcia uvedeného chodníka sa v tomto roku nebude realizovať.
PhDr. Jana Cibereová
1. Vo svojej interpelácii chcem poukázať na detské ihrisko na Ul. moldavskej, ktoré je
nepokosené a neupravené do takej miery, aby sa tam deti mohli nerušene hrať. Keďže
počasie už tomu dovoľuje, deti sú väčšiu časť dňa vonku a nepokosené ihrisko nedáva pre
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hranie sa deti väčší priestor.
2. Ako členka školskej rady pri MŠ na Ul. Fraňa Kráľa, apelujem na TaZS ohľadom opravy
betónových plôch na dvore MŠ, kde z dôvodu nerovných plôch môže dôjsť k úrazu detí, ktoré
tam trávia väčšiu časť dňa. (Po skončení zasadnutia pani poslankyňa interpeláciu č.2
stiahla).

Stanovisko k interpelácii p. poslanca zaujal p. Viliam Zahorčák:
Opravy betónových plôch teoreticky by mohli opraviť TaZS mesta Michalovce, ale je to
záležitosť MŠ. Mesto ako zriaďovateľ sa bude tomu venovať, ale momentálne sa
sústreďujeme na objekty škôl, aby boli opravené strechy, vymenené okná, rekonštrukcia
hygienických zariadení. Mesto si je vedomé, že treba zrekonštruovať aj exteriéry, bude sa
tým zaoberať v najbližšom období.
Ihrisko na Ul. moldavskej, je jedno z trávnatých ihrísk. Je tam plánovaná zmena –
rekonštrukcia, ale je pravda, že v tomto čase by mohlo byť pokosené. TaZS mesta kosia
jednotlivé časti mesta podľa plánu. Predpokladám, že v krátkom čase bude ihrisko pokosené.
Ďalšie interpelácie boli predložené písomne:
MUDr. Jozef Makohus
Na Leningradskej ulici v okolí MŠ parkujú zamestnanci vojenského útvaru. Zaberajú tak
parkovacie miesta obyvateľom tejto ulice a rodičia, ktorí privážajú deti do materskej škôlky
nemajú kde zaparkovať, resp. zastaviť motorové vozidlá a odniesť deti do škôlky.
Leningradská ulica je síce verejnou komunikáciou, ale vojenský útvar má svoje parkovacie
miesta pri vstupe do kasárni.
Prosím preto Mesto, aby na daný problém upozornilo vojenský útvar a aby ten zabezpečil pre
svojich zamestnancov dostatok parkovacích miest.
Ing. Jozef Sokologorský
Oslovili má spoluobčania z Ul. Čapajeva, ohľadom rekonštrukcie chodníka na tejto ulici od
čísla 13 po číslo 25, nakoľko chodník na tejto ulici od Užhorodskej ulice je zrekonštruovaný už
v súčasnosti. Chcem sa opýtať kompetentných, či je v blízkej budúcnosti plánovaná
rekonštrukcia časti chodníka od č. 13 na Ul. Čapajeva. Bolo by vhodným riešením, aby sa
dokončila rekonštrukcia tejto ulice po celej svojej dĺžke.

Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Pri výstavbe kruhovej križovatky Ul. okružná – špitalská je žiaduce riešiť dopravnú dostupnosť
predovšetkým výspravkou spojníc medzi Špitalskou ulicou a Murgašovou ulicou.

MUDr. Štefan Lipčák
Občania prímestskej časti Vrbovec sa pýtajú, či bude v roku 2014 zrealizovaná výstavba
chodníka na pravej strane Ul. kapušianskej vedúceho od Ul. tichej po cintorín.
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Ing. Michal Stričík,PhD.
1. Prosím predstaviteľov mesta, aby upozornili vlastníka, ale hlavne súčasného správcu
majetku Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru, a.s. na havarijný stav zdravotníckeho
zariadenia na Duklianskej ulici, kde pri každom daždi dochádza k zatečeniu do objektu
z dôvodu poškodenej strechy. Dažďová voda tečie po stenách, elektro‐ zariadení, chodbách,
čím poškodzuje tento majetok a ohrozuje zdravie pacientov aj zdravotníckych pracovníkov.
2. Mesto Michalovce prostredníctvom Technických a záhradníckych služieb začína s opravami
výtlkov ciest po zimnom období. Jednou z ulíc s havarijným stavom na sídlisku Stráňany je
aj Ulica školská s hlbokými výtlkmi, ako aj príjazdová cesta k Spojenej škole internátnej.
Prosím o urýchlené riešenie tohto stavu z dôvodu jeho vážnosti a hrozby poškodenia
zdravia detí a študentov, ako aj majetku občanov využívajúcich tieto komunikácie.
3. Na konci ulice SNP smerom na vojenské cvičisko vzniká nová ulica s novostavbami. V tejto
súvislosti tlmočím prosbu občanov o zabezpečenie verejného osvetlenia na tejto ulici.
4. Na Štefánikovej ulici pred Základnou umeleckou školou je na ceste vyznačené vodorovné
dopravné značenie, ktoré nie je v súlade so zvislým dopravným značením. Prosím o
zosúladenie tohto stavu so skutočnosťou, ako aj zváženia vyznačenia a vymedzenia cca 5
parkovacích miest od kruhového objazdu po prechod pre chodcov pred ZUŠ so zákazom
státia, čím by sa umožnilo vystupovanie a nastupovanie detí, ktoré prídu do školy.

Bod č. 19
Rôzne
MUDr. Benjamín Bančej
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Tradične na záver mestského zastupiteľstva sa pripomenú kultúrne podujatia, ktoré
pripravuje mesto resp. MsKS Michalovce a organizácie, ktoré na území mesta svojimi
akciami chcú prilákať verejnosť na spoločenský život v mesta.
30. 4. – 1.5. 2014

XIV. jarný jurmarok ( slávnostné zahájenie bude o 10,00 hod., ale už
ráno o 8,00 hod. bude zahájená súťaž vo varení kotlíkového guľáša.
O 12,00 hod. bude vyhodnotenie uvedenej súťaže, program pokračuje
vystúpeniami o 15,00 hod., stavanie mája bude o 16,00 hod. 1. mája
pokračuje program – súťaž detí v love rýb o 8,00 hod., jazdecké
preteky, stretnutia politických strán pri príležitosti 1.mája, o 14,00 hod.
začne jubilejný ročník maratónu a pol maratónu).

3. 5. 2014 o 15,00 hod. – Zemplínska heligonkárka 2014.
6. 5. 2014

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 69. výročia víťazstva nad
fašizmom, ukončenie 2. svetovej vojny.

7. 5. 2014

o 19,00 hod. – vystúpenie skupiny Kandráčovci.
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12. 5. 2014
15. 5. 2014

o 18,00 hod. – Ochotnícke divadlo Divadlo pri fontáne uvádza dernieru
hry DELFY s.r.o.
o 16,00 hod. – Podujatie venované ženám, matkám „Vďaka Vám“.

21. – 22. 5. 2014

Festival kultúrnych činnosti žiakov základných škôl mesta Michalovce.

28. 5. 2014

Zväz diabetikov Slovenska – 10. Dia deň (prednášky, prehliadky
farmaceutických firiem, výrobcov a predajcov Dia potravín, vitamínov).

Ing. Michal Stričík,PhD.
29. apríl je významný deň Pamäti mesta Michalovce. Presne pred 20‐timi rokmi, mestské
zastupiteľstvo schválilo a následne predstavitelia mesta Michalovce podpísali zmluvu
o spolupráci s Podnikovo‐hospodárskou fakultou ‐ ekonomickou univerzitou. Na základe
toho od septembra 1994 začala svoju činnosť pobočka Podnikovo‐hospodárskej fakulty –
ekonomickej univerzity v našom meste. Za 20 rokov pobočka vychovala takmer 2000
absolventov, ktorí úspešne šíria dobré meno nielen fakulty, ale aj mesta Michalovce nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Poďakoval sa predchodcom i mestu za podporu vysokej
školy.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Poďakoval sa za pripomenutie jubileá a škole za výchovu absolventov. Pripojil sa ku gratulácii
a poďakovaniu. Každá inštitúcia má svoje lepšie i horšie dni. Napriek zložitosti doby i napriek
tomu , že sa veľmi intenzívne začína hovoriť o rušení niektorých pobočiek, verí že sa to
nebude týkať pobočky v našom meste. V rámci nadácie profesora Čolláka hľadáme možnosti
ako ďalej, hlavne čo sa týka financovania pobočky. Z ekonomického hľadiska škola by nemala
mať problémy. Ďalšie hľadiska, ktoré by ju mohli ohroziť je kvalita výchovného vzdelávacieho
procesu zo strany učiteľov čo je vecou fakulty i študentov.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia!
Pozývam poslancov a širokú verejnosť na 15. 6. 2014 na Zemplínsku Šíravu – stredisko
Kaluža, kde bude zahájenie Letnej turistickej sezóny 2014.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
30. 4. 2014 – je slávnostné otvorenie Thermal parku – stredisko Kaluža.

MUDr. František Zitrický
Poprosil i informáciu, či je dodržaný časový harmonogram prác pri budovaní kruhového
objazdu pred nadjazdom.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Reagoval na dotaz pána poslanca Zitrického. Kruhový objazd pred nadjazdom je investíciou
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štátu – Slovenská správa ciest. V zmysle dohôd a ako boli naplánované veci, mal by byť
kruhový objazd ukončený koncom septembra. Podľa doterajších prác sa ukazuje, že by to
mohlo byť aj skôr. Momentálne časové sklzy nie sú.
Zároveň upozornil, že od 5. 5. 2014 sa začne budovať kruhová križovatka na Ul.
okružnej a špitalskej. Uzávierka by mala byť do konca júla 2014. Nastane zložitejšia situácia
v meste, ale na druhej strane verí, že sa to pozitívne odzrkadlí v nasledujúcom období, kedy
bezpečnosť na cestách bude väčšia a plynulosť premávky vyššia.
Informáciu doplnila Ing. Mrázová. Podľa kontrolných dní, na ktorých sa za mesto
zúčastňuje žiadne sklzy vážnejšieho charakteru neboli.

Bod č. 20
Záver
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
Na záver pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční
17. 6. 2014. Zaželal všetkým prítomným a občanom mesta príjemné prežitie májových dní.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ukončil XXI. Zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. MUDr. Pavol Kuchta
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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