MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 162

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za obdobie: máj – jún 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: máj – jún
2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 163

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov
predložených na IX. zasadnutí MsZ v Michalovciach
dňa 24. 4. 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na IX. zasadnutí MsZ
v Michalovciach dňa 24. 4. 2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 164

K bodu: Správa o výsledku kontroly
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 165

K bodu: Protest prokurátora č. 34/12‐5 voči VZN MsZ Michalovce
č. 129 o podmienkach predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov, návykových a psychotropných
látok na území mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach:
1. V y h o v u j e
protestu prokurátora č, 34/12‐5 voči VZN č. 129 o podmienkach predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov, návykových a psychotropných látok na území mesta
Michalovce. v plnom rozsahu.
2. U k l a d á :
Spracovať zmenu VZN č. 129 v zmysle protestu prokuratúry č. 34/12-5.
Z: JUDr. Dorič, zástupca prednostu MsÚ
T: najbližšie MsZ

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 166

K bodu: Protest prokurátora č. PD 40/12‐6 voči VZN MsZ Michalovce
č. 126 o zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach:
1. Vy h o v u j e
protestu prokurátora Pd 40/12-6 v plnom rozsahu
2. R u š í
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 126 o zákaze predaja a podávania
alkoholických nápojov

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 167

K bodu: Informatívna správa o činnosti MAD v meste Michalovce
za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2011.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 168

K bodu: Majetkoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. S ch v a ľ u j e:
1. Odpredaj novovytvoreného pozemku p.C‐KN č. 4714/34, zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 147 m2 v k.ú. Michalovce a novovytvoreného pozemku p.C‐KN č.
4714/35, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré
vznikli určením geometrického plánu č. 14328810‐13/2012, zo dňa 26.03.2012, spolu za
obidva pozemky za cenu 3 221,76 € pre spoločnosť ABALSTAV spol. s r.o., so sídlom 072 01
Pozdišovce 365
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov p.C‐KN č.
1568/293 o celkovej výmere 90 m2 a p.C‐KN č. 1568/269 o celkovej výmere 86 m2 v k.ú.
Stráňany, ktoré vznikli určením geometrického plánu č. 36582972‐208/2011, v nasledovnom
znení:
‐ minimálna kúpna cena 11,77 €/m2,
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na príslušný pozemok,
‐ účastník súťaže sa v návrhu kúpnej zmluvy zaviaže, že súhlasí s predkupným právom
pre Mesto Michalovce v prípade predaja alebo iného scudzenia predmetu predaja za
cenu, za ktorú ho účastník súťaže nadobudne od predávajúceho, počas doby 15 rokov,
‐ účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy deklaruje, že uskutoční úhradu kúpnej ceny
naraz, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského
zastupiteľstva,
‐ účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že predmet kúpy pozná, berie ho na
vedomie a v takom stave ho kupuje,
‐ náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu znáša úspešný uchádzač
OVS (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný geometrický plán bude
tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
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‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy a účel využitia za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
V prípade neúplnosti súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže,
bude návrh vyradený z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a súťaž
zrušiť.
3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku p.C‐KN
č. 702/6, zast. plochy a nádvorie o celkovej výmere 260 m2 v k.ú. Vrbovec, ktorý vznikol
určením geometrického plánu č. 14328810‐25/2012, v nasledovnom znení:
‐ minimálna kúpna cena 13,67 €/m2,
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na príslušný pozemok,
‐ účastník súťaže sa v návrhu kúpnej zmluvy zaviaže, že súhlasí s predkupným právom
pre Mesto Michalovce v prípade predaja alebo iného scudzenia predmetu predaja za
cenu, za ktorú ho účastník súťaže nadobudne od predávajúceho, počas doby 15 rokov,
‐ účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy deklaruje, že uskutoční úhradu kúpnej ceny
naraz, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského
zastupiteľstva,
‐ účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že predmet kúpy pozná, berie ho na
vedomie a v takom stave ho kupuje,
‐ náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu znáša úspešný uchádzač
OVS (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný geometrický plán bude
tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy a účel využitia za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
V prípade neúplnosti súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže,
bude návrh vyradený z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a súťaž
zrušiť.
4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavby č. súp. 1934 (dielňa),
postavenej na parcele p.č. 2809, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, novovytvorených
pozemkov p.C‐KN č. 2809/1, zast. plochy a nádvorie o celkovej výmere 551 m2 a pozemku
p.C‐KN č. 2809/2, zast. plochy a nádvorie o celkovej výmere 141 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré
vznikli určením geometrického plánu č. 14328810‐27/2012, v nasledovnom znení:
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
‐ 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 spôsob a termín úhrady kúpnej
ceny,
‐ predávajúci podá návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti po úhrade
celej kúpnej ceny,
‐ vyhlasovateľ má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do
termínu schváleného mestským zastupiteľstvom,
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‐ účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaného pozemku existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
‐ záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
‐ záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 5 000 € 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
5 000 €,
‐ ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
5 000 € sa mu nevracia,
‐ úspešný uchádzač musí rešpektovať právne vzťahy k predmetnej nehnuteľnosti uzavreté
doteraz Mestom
‐ rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude najvyššia cena
ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. V prípade neúplnosti
súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže, môže byť návrh
vyradený z obchodnej verejnej súťaže,
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo
zrušiť súťaž.
5. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavby č. súp. 1919 (budova Mestskej
polície Michalovce), postavenej na parcele p.č. 984, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemku p.C‐KN č. 984, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 274 m2, vedenom na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 985/1, zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 203 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spoločnosť EKOÚNIA, so
sídlom na Priemyselnej 33/3852, 071 01 Michalovce s tým, že uhradí kúpnu cenu za predmet
predaja spolu vo výške 196 000 €.
6. Odmietnutie súťažného návrhu účastníka obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
pozemku p.C‐KN č. 985/2, záhrady o celkovej výmere 174 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce nakoľko nesplnil vyhlásené podmienky OVS s tým, že vyhlasovateľ predmetnú
súťaž zopakuje.
7. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce (predmet predaja): stavby bez č. súp. (umyvárka), postavenej na parcele p.č.
4661, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4661, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 200 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a
novovytvoreného pozemku p.C‐KN č. 4664/7, zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere
1 123 m2 v k.ú. Michalovce, Viktora Kuzmu, bytom Okružná 30, 071 01 Michalovce s tým, že
uhradí kúpnu cenu za predmet predaja spolu vo výške 79 000 €.
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8. Odmietnutie súťažného návrhu účastníka obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavieb
a pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Autoservisu na Ul. močarianskej, nakoľko nesplnil
vyhlásené podmienky OVS s tým, že vyhlasovateľ predmetnú súťaž zopakuje.
9. Víťazov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov p.C‐KN
č. 1837/257 o celkovej výmere 60 m2 a p.C‐KN č. 1837/258 o celkovej výmere 46 m2 v
k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením geometrického plánu č. 36582972‐214/2011
nasledovne: v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného pozemku p.C‐KN č.
1837/257 v k.ú. Michalovce Ing. Luciu Harmóciovu, Tehliarska 27, 071 01 Michalovce
za kúpnu cenu vo výške 706,20 € a v časti týkajúcej sa odpredaja novovytvoreného
pozemku p.C‐KN č. 1837/258 v k.ú. Michalovce JUDr. Imricha Hrubého, bytom
Tehliarska 27A, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 541,42 €.
10. odňatie a zverenie majetku do výkonu správy:
A) odňatie majetku – Malometrážnych bytov na Ul. obrancov mieru 4, inv. č.
1/801/00036, z výkonu správy Domsprávu s.r.o., byty, teplo a iné služby
T: od 1. 1. 2013
B) zverenie majetku Mesta, nadstavby bytového domu na Ul. obrancov mieru 4
do výkonu správy Domsprávu s.r.o., byty, teplo a iné služby:
T: od 1.7.2012 do 31.12.2012
C) zverenie majetku Mesta do výkonu správy Služieb mesta Michalovce, s.r.o.,
nasledovne:
a) nadstavba bytového domu na Ul. obrancov mieru 4
T: od 1.1.2013
b) bytový dom Malometrážne byty na Ul. obrancov mieru 4
T: od 1.1.2013

11. zaradenie nehnuteľností:
A) pozemok p.E‐KN č. 2846, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 762 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, do výmery 80 m2, ktorý sa nachádza na Nám.
osloboditeľov,
B) stavbu č. súp. 1773 (pavilón služieb), postavenú na p.č. 1251/3 v k.ú. Stráňany,
vedenú na LV č. 5157, pozemok p.C‐KN č. 1251/3, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 496 m2, vedený na LV č. 5157, nachádzajúce sa na Ul. nad Laborcom,
do zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj
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II. O d p o r ú č a:
vypovedať časť Mandátnej zmluvy, uzatvorenej so spoločnosťou Domspráv s.r.o. byty,
teplo a iné služby, o výkone správy majetku odňatého majetku z výkonu správy
(Malometrážne byty na Ul. obrancov mieru 4, inv. č. 1/801/00036)
Z: p. Viliam Zahorčák
T: ihneď
III. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv v bode I/ 1, 5, 7, 9 a 10
Z: p. Viliam Zahorčák
T: 26. 08. 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 169

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

2.

Schvaľuje
spoločnosti NO 22, s.r.o., L.N. Tolstého č. 712, Michalovce:
2.1 zámer zhodnotiť prenajatý majetok Mesta ‐ nebytových priestorov v objekte
Amfiteátra Hrádok na Ul. Hrádok č. 5 v Michalovciach, rekonštrukciou a prístavbou
v zmysle predloženej projektovej a rozpočtovej dokumentácie spracovanej
Ing. arch. Marcelom Tomkom,
2.2

3.

uznanie nákladov na realizáciu stavebných objektov SO 01 – SO 09 do výšky 50% z
689 777,49 € vč. DPH podľa predloženej rozpočtovej dokumentácie, ako nákladov
z hľadiska Mesta, potrebných pre zhodnotenie prenajatého majetku nad rámec
bežných úprav a zmien potrebných pre sprevádzkovanie nebytových priestorov
a prispôsobeniu pre stanovené účely, maximálne však 339 392 €, vzhľadom na
súčasný stav objektu, ktorý v čase vypísania obchodnej verejnej súťaže nebolo
možné predpokladať – preukázal sa až pri prevedení prieskumných prác pred
spracovaním projektovej dokumentácie k zámeru

Ukladá
odboru hospodárenia s majetkom:
3.1 upraviť zmluvné vzťahy upravujúce prechod zhodnotenia do majetku Mesta
(počas trvania, predčasného ukončenia, resp. riadneho ukončenia nájomného
vzťahu, nezrealizovania alebo čiastočného zrealizovania investície)
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3.2

zohľadniť vynaložené finančné prostriedky do zhodnotenia úpravou výšky ročného
nájomného pri splnení podmienok stanovených Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Michalovce
T: 31.8.2012
Z: Ing. Jozef Doležal
vedúci odboru HsM

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 170

K bodu: Investícia spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. so sídlom Pekná cesta 19,
831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094 v rámci projektu „Komplexné
riešenie modernizácie verejného osvetlenia v meste Michalovce
– III. etapa“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e :
‐ investíciu spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO:
35 925 094 v rámci projektu „Komplexné riešenie modernizácie verejného osvetlenia
v Meste Michalovce – III. etapa“ vo výške 602 200 €
‐ ďalšiu majetkovú účasť Mesta Michalovce v právnickej osobe: obchodnej spoločnosti
FIN.M.O.S., a.s. so sídlom Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094 vo forme
nákupu 1516 ks akcií v nominálnej hodnote á 331,00 € realizovaného v priebehu rokov
2013 až 2026 za cenu vo výške 900 642 €.
2. U k l a d á
vedúcej finančného odboru MsÚ v Michalovciach:
Zabezpečiť finančné krytie nákupu akcií v zmysle zmluvy o prevode akcií (zmluva o kúpe
cenných papierov).
T: v zmysle uvedenej zmluvy
Z: Ing. Bereznaninová

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 171

K bodu: Informácia o dohode o uplatnení zníženia kúpnej ceny

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
a) informáciu o Dohode o uplatnení zníženia kúpnej ceny
b) informáciu o agregovanom čistom pracovnom kapitále
2. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta podpísaním dohody.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 172

K bodu: Návrh na nominovanie člena Dozornej rady Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. N o m i n u j e
MUDr. Benjamína BANČEJA za člena dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru
Michalovce, a. s.
2. Uk l a d á
informovať o nominácii MUDr. Benjamína BANČEJA za člena dozornej rady spoločnosť
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a. s.
T: ihneď
Z: vedúci organizačného odboru

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 173

K bodu: Dodatok č. 8 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej
umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou
a strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce na školský rok 2012/2013

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Dodatok č. 8 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy,
materskej školy s právnou subjektivitou a strediska služieb škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2012/2013
Škola
ZŠ, Ul. Moussona 4
ZŠ, Ul. Švermu 6
ZŠ, Ul. moskovská 1
ZŠ, Ul. Komenského 1
ZŠ, Ul. školská 2
ZŠ, Ul. okružná 17
ZŠ, Ul. krymská 5
ZŠ P.Horova, Ul. kpt. Nálepku 16
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20
MŠ, Ul. Vajanského 5 /špec.trieda
SSŠ, Ul. okružná 3657

ZŠ ped./ neped

ŠKD

ŠJ

33,9/8,4
39,62 /10,1
25/9
22,13 /7
27,78/8,5
53,43/10
27,69/8
42,53/10
36,3/5
10/4,1
0/11,7

4,8
6
2
3
3
10,5
4
8
‐
‐
‐

6
9
5,5
5
5
11
5
7
‐
3,7
‐

1/2

2. zriadenie špecializovaných tried na ZŠ, Ul. moskovská 1, Michalovce v zmysle Vyhlášky
č.320/2008 Z.z. o základnej škole v príslušných ročníkoch podľa počtu žiakov.
3. uznesenie nadobúda účinnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

2/2

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 174

K bodu: Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady
novín Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ
Michalovce na II. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje:
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2012
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2012
3. Plány rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na II. polrok 2012
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2012
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. po rok 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 175

K bodu: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Mesta Michalovce na II. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) S c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2012.
B) P o v e r u j e
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 26. 6. 2012
číslo: 176

K bodu: Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) S c h v a ľ u j e
v súlade s článkom 18c ods. 5 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom
znení odmenu pre hlavnú kontrolórku Mesta Michalovce Ing. Martu BOBOVNÍKOVÚ za
kvalitne odvedenú prácu v prvom polroku 2012 vo výške 1 600 €. Odmena je splatná
v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa.
B) U k l a d á :
Vyplatiť Ing. Marte BOBOVNÍKOVEJ schválenú odmenu vo výške 1 600 € v najbližšom
výplatnom termíne.
T: v texte
Z: Ing. Oľga Bereznaninová,
vedúca finančného odboru MsÚ

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.
2. MUDr. Ľubomír ROHOŇ

