MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 50

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI SVET ZDRAVIA,
A.S. A ŠTÚDIA O KOMPLEXNOM ROZVOJI NsP ŠTEFANA KUKURU
MICHALOVCE A.S., PROJEKT NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE
MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
a) berie na vedomie
informáciu o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a.s. a štúdiu o komplexnom rozvoji NsP
Štefana Kukuru v Michalovciach a.s. – projekt Nemocnica novej generácie Michalovce.
b) o d p o r ú č a
predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach správu o komplexnom
rozvoji NsP Štefana Kukuru v Michalovciach a.s. – projekt Nemocnica novej generácie
Michalovce.
Z: Svet zdravia a.s.
T: 26. 8. 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 51

K bodu: NÁVRH NA VSTUP MESTA MICHALOVCE DO AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
1. Odporúča MsZ
a) schváliť vstup Mesta Michalovce do obchodnej spoločnosti Nemocnica novej
generácie
b) delegovať za člena dozornej rady Viliama Zahorčáka.

2. U k l a d á
predložiť návrh na vstup do obchodnej spoločnosti na najbližšie rokovanie MsZ.
Z: JUDr. Gabriel Dorič
T: 26. 8. 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 52

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2014

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť správu Vyhodnotenie
rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2014 na rokovanie mestského zastupiteľstva
v mesiaci august 2014.
Z: v texte
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 53

K bodu: 1. ZMENA ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť 1. zmenu rozpočtu TaZS
mesta Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci august 2014.
Z: v texte
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 54

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE ZA I. POLROK 2014
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS predložiť Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce
za I. polrok 2014 na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Z: v texte
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 55

K bodu: NÁVRH NA II. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2014
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS predložiť návrh na II. zmenu rozpočtu MsKS
Michalovce na rok 2014 na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Z: v texte
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 56

K bodu: MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2014
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce
za I. polrok 2014 na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: vedúca finančného odboru
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 57

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť Rozpočtové opatrenie č. 4 na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva.

Z: vedúca finančného odboru
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 58

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O PODMIENKACH PRENÁJMU STANOVÍŠŤ TAXI V MESTE
MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Michalovce o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v meste Michalovce na najbližšie
rokovanie MsZ Michalovce.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 59

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O LETNÝCH TERASÁCH
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Michalovce o letných terasách na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 60

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V MESTE
MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru výstavby, ŽP a MR predložiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Michalovce o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce na rokovanie
mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V,ŽPaMR
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 61

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O NFP

V RÁMCI ROP PRIORITNEJ OSI 1 INFRAŠTRUKTÚRA
VZDELÁVANIA NA REALIZÁCIU PROJEKTU
„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
MOSKOVSKÁ“

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť predmetný návrh zabezpečenia spolufinancovania na mimoriadne rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: vedúca odboru informatizácie a grantov
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 62

K bodu: VYHODNOTENIE PROGRAMU ROZVOJA MESTA NA ROKY 2011 ‐ 2014
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi Mesta Michalovce predložiť Vyhodnotenie programu rozvoja mesta na roky
2011 – 2014 na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: v texte
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 63

K bodu: NÁVRH NA ZRIADENIE LITERÁRNO‐DRAMATICKÉHO ODBORU A
ÚPRAVU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ZUŠ,
Ul. ŠTEFÁNIKOVA 20, MICHALOVCE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2014/2015
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru ŠKaŠp predložiť Návrh na zriadenie literárno‐dramatického odboru a úpravu
školského vzdelávacieho programu ZUŠ, Ul. Štefánikova 20,Michalovce v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta od školského roku 2014/2015 na rokovanie MsZ.
Z: v texte
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 64

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

1.

Berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

2.

Odporúča
MsZ Michalovce
2.1 schváliť prenájom nebytových priestorov v objekte na Ul. močarianskej č. 15
v Michalovciach, na základe návrhu Hodnotiacej komisie, pre spoločnosť
ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, vo výške
24 934,66 €/rok , podľa súťažného návrhu, ako záverečné vyhodnotenie súťaže zo
strany vyhlasovateľa, vzhľadom na oznámenie Ministerstva vnútra SR, Centra
podpory Košice o odstúpení od žiadosti o prenájom týchto priestorov,
2.2 schváliť prenájom nebytových priestorov – ambulancie na Ul. obrancov mieru č. 4
v
Michalovciach pre nájomcu Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 1,‐ € ročne bez
DPH, z dôvodu potreby poskytovania lekárskej starostlivosti pre obyvateľov
malometrážnych bytov v rámci sociálnych služieb zariadenia malometrážnych
bytov na Ul. obrancov mieru č. 4 v Michalovciach,
2.3 schváliť Veterinárnej klinike ANIMAL s.r.o., Jilemnického 3932/4, Michalovce.,
investorovi a budúcemu vlastníkovi vodovodnej prípojky a prípojky dažďovej
kanalizácie, ich uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v
Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 5318, v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 6 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby „Veterinárna
klinika ANIMAL“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)

2.4

2.5

2.6

musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou). Ak dôjde k narušenia povrchov chodníka alebo miestnej
komunikácie z dôvodu realizácie predmetných inžinierskych sieti, stanoviť
investorovi povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3 000 € a uviesť tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť Pavlovi Becovi, bytom Ul. F. Kráľa 4, Michalovce, investorovi a budúcemu
vlastníkovi vodovodnej, plynovej a NN prípojky, ich uloženie na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok C‐KN p.č. 3932, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 15 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovaného rozdelenia stavby na dve samostatné stavby s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, investorovi
a budúcemu vlastníkovi elektrickej NN prípojky, jej uloženie na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok C‐KN p.č. 1838/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 9 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena s Ing. Petrom Osifom, Ul. J. Hollého 202/9,
Sobrance, ako žiadateľom o pripojenie do distribučnej siete a následne
s Východoslovenskou distribučnou, a.s., Mlynská 31, Košice uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Michalovce – IBV Tehelné pole, parcely 1838/263, 1838/1,
1838/7, 1838/408“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby
na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile,
schváliť Ing. Vincentovi Bajusovi a Dane Bajusovej, Hrnčiarska 3768/14,
Michalovce, investorovi a budúcemu vlastníkovi prípojok plynu, kanalizácie
a elektrickej NN prípojky, ich uloženie na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č. 4/2 a E‐KN
p.č. 9552/1, v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 45,17 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby
„Novostavba rodinného domu Michalovce“ s tým, že všetky dotknuté plochy na

2.7

2.8

2.9

ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť TL clean, s.r.o., Vinné 394, investorovi a budúcemu vlastníkovi prípojok
vody, kanalizácie a elektrickej NN prípojky, ich uloženie na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok E‐KN p.č. 9451/1, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 15 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej
stavby „Samoobslužná umývarka Michalovce“ s tým, že všetky dotknuté plochy na
ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s., Mlynská 31, Košice,
budúcemu vlastníkovi elektrickej VN prípojky a príslušenstva, ich uloženie na
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 4687/3, v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 26
m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter
na obe strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci
plánovanej stavby „Michalovce – firma ECOFIL s.r.o., Ul. okružná – zriadenie TS,
VN prípojky a NN rozvodov“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile,
schváliť Petre Kopczovej, Staničná 3, Michalovce, investorovi a budúcemu
vlastníkovi vodovodnej prípojky, jej uloženie na pozemkoch Mesta, vedených na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky E‐KN p.č.
550/1 a 554/1, v k.ú. Vrbovec (v celkovej dĺžke cca 62 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci plánovanej stavby
„Rodinný dom CUBER 2“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) a existujúce spevnené plochy iných vlastníkov (napr. vjazdy do dvorov),
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby

na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile,
2.10 predsedovi komisie:
MUDr. Benjamínovi Bančejovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce
Z: v texte
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 65

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROLY
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontroly na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 66

K bodu: SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA I. POLROK 2014
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2014 na rokovanie
MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 67

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA I. POLROK 2014
Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za I. polrok 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 68

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÝCH OCENENÍ V ROKU 2014
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta Michalovce predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva Návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2014 podľa predloženého
návrhu.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: august 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 69

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE CENY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta Michalovce predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja
pre Ing. Vladimíra Sekelu.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: 26. 8. 2014

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 70

K bodu: NÁVRH NA ZVOLANIE ZHROMAŽDENÍ OBYVATEĽOV MESTA
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta Michalovce predložiť Návrh na zvolanie
zhromaždení obyvateľov mesta na rokovanie MsZ v Michalovciach.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 71

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XXIII. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH, KTORÉ SA
USKUTOČNÍ 12. AUGUSTA 2014
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu XXIII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach,
ktoré sa uskutoční 12. augusta 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 12. 8. 2014

číslo: 72

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XXIV. ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH, KTORÉ SA USKUTOČNÍ
26. AUGUSTA 2014
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutoční 26. augusta 2014.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ:
MUDr. František Zitrický

