ZÁPISNICA
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 21. 6. 2016 (utorok) o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS
v Michalovciach
________________________________________________________________

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

1. Otvorenie
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol X. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich
zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.
Primátor mesta konštatoval, že na X. zasadnutí MsZ je prítomných 16 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnili Ing. Jozef Sokologorský, MUDr. Štefan Lipčák a Ing. Mgr. Mirko Gejguš.
‐ V rámci organizačných záležitostí primátor mesta navrhol, aby obed bol po skončení
zasadnutia MsZ.
PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu X. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na
zasadnutie MsZ. Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili.
Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
dal hlasovať o návrhu programu rokovania X. zasadnutia MsZ.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 1)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci

Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania X. zasadnutia MsZ bol schválený.

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania X. zasadnutia MsZ primátor mesta určil
týchto poslancov:
1. PhDr. Janu Cibereovú
a
2. MUDr. Pavla Kuchtu
Informátorom zo zasadnutia Mestskej rady Michalovce, ktorá sa uskutočnila dňa
7. 6. 2016. 2016 je poslanec MUDr. Ján Paľovčík. Primátor mesta poprosil menovaného
poslanca, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom.

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

Ing. Vladimír Braník

‐

MUDr. Jozef Valiska

‐

doc. Ing. Michal Stričík, PhD.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 2)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1

BOD č. 3
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za
obdobie máj ‐ jún 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období bolo jedno zasadnutie mestskej rady
a väčšina z bodov, ktoré boli predmetom rokovania júnovej MsR, sú aj v programe tohto
mestského zastupiteľstva.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie máj – jún
2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 4
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na IX.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 19. 4. 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák primátor mesta konštatoval, že na interpelácie vznesené na MsZ dňa
19. 4. 2016 dostali poslanci písomné odpovede, ktoré boli zároveň publikované v novinách
Michalovčan.
Rozprava:

PhDr. Jana Cibereová
Na poslednom mestskom zastupiteľstve predniesla interpeláciu, ktorá sa týkala upozornenia
na zlý technický stav kontajnerov na Ul. užhorodskej. Poďakovala riaditeľovi TaZS mesta
Michalovce za riešenie interpelácie a požiadala o informáciu kedy budú vymenené
poškodené kontajnery a osadené nové na Ul. užhorodskej.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Časový sklz osadenia nových kontajnerov vznikol zabezpečovaním úloh s celomestskou
pôsobnosťou. V krátkej dobe budú kontajnery doplnené a osadené.
RNDr. Lýdia Sidivárová
Tlmočila poďakovanie obyvateľov bytového domu na Ul. J. Švermu č. 9 za vytvorenie
dočasného chodníka.

3

doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Poďakoval za odpovede na vznesené interpelácie na aprílovom mestskom zastupiteľstve.
Odpoveď ohľadom mestskej autobusovej dopravy berie na vedomie. Platby za reklamy
v autobusoch sú na základe vznesenej interpelácie?
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Do budúcna každá reklama, ktorá je umiestnená na autobusoch MHD bude spoplatnená.
PhDr. Marta Horňáková
Vyjadrila poďakovanie TaZS mesta Michalovce za vyčistenie kanála na ľavej strane vinianskej
cesty.
Mgr. Ján Várady
Poďakoval TaZS mesta Michalovce za opravu a zvýšenie krajníc. Pri druhej interpelácii dostal
odpoveď, že Vrbovecká ul. nie je v správe mesta ale VÚC Košice. Bola požiadavka odoslaná
na VÚC Košice?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto upozornilo VÚC Košice na daný problém. Riešia sa tam súčasne dva problémy. Ul.
vrbovecká – problém komunikácie bol vznesený na úrovni KSK a bol prerokovaný aj
s vedením správy ciest KSK. Uvedená komunikácia je zahrnutá do programu opráv. Zo strany
Mesta však bolo požiadané o odklad z dôvodu, že na uvedenej lokalite sa má riešiť oprava
prívodu vody a kanalizácia. Momentálne prebiehajú procesy na úrovni vodárenskej
spoločnosti.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na IX.
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 19. 4. 2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 4)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

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, hl. kontrolórka
Predložila správu o výsledkoch kontroly z piatich kontrol, ktoré boli ukončené. Kontroly sa
týkali inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta, rozpočtového
hospodárenia a dodržiavania zmluvných vzťahov rozpočtovej organizácii Mesta Zariadení pre
seniorov. Ďalšie tri kontroly boli venované kontrole používania peňažných fondov v MsKS
Michalovce, TaZS mesta Michalovce a na MsÚ. Povinné osoby boli so správami oboznámené
a v stanovenom termíne predložili námietky k zisteným skutočnostiam a v dohodnutom
termíne príjmu opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 5)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o procese
a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste
Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Návrh predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
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Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Návrh VZN vyplynul z aplikačnej praxe. Zmeny sa týkajú bodov 7.1.11, 10.2 a 10.3 a dopĺňa
sa bod 9.1.
Nové znenie:
7.1.11. V prípade, že do výkopových rýh budú spoločne uložené aj inžinierske siete
Mesta Michalovce a ich technické zariadenia, ktoré bude využívať Mesto
Michalovce alebo ním zriadené organizácie, sa daň nevyrubuje, na časti
rozkopávok a podvrtávok, ktoré sú zahrnuté do uzatvorenej „Zmluvy medzi Mestom
Michalovce a investorom o pripokládke“, ktorej súčasťou bude aj grafická časť, t.j.
celková situácia sietí s vyznačenými trasami pre Mesto Michalovce.
Ostatné časti rozkopávok alebo podvrtávok nezahrnuté do tejto zmluvy podliehajú
riadnemu zdaneniu podľa bodu 7.1.5.
Postúpenie práv alebo prípadné zastupovanie investora pri podávaní žiadosti
o prekopávkové povolenie je potrebné písomne dokladovať, spoločne s podávanou
žiadosťou.
Body 10.2 a 10.3 z VZN sú vypustené z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov.
Nové znenie:
9.1. Kontrolu dodržiavania podmienok uvedených v povolení na užívanie verejných
priestranstiev v rámci svojich kompetencií vykonávajú:
‐ poverení pracovníci Mestského úradu,
‐ poverení pracovníci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce,
‐ Mestská polícia Michalovce.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o procese a podmienkach pri povoľovaní
užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce.
Prezentácia poslancov:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 6)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci

6

‐

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

BOD č. 7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Návrh predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí.
Ing. Ján Jasovský, vedúci OSV
Organizačné zmeny schválené na aprílovom MsZ si vyžiadali aktualizáciu VZN o sociálnych
službách. Vzhľadom na skutočnosť, že sociálna oblasť mesta poskytuje širokú škálu služieb
pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta, ktoré sa delia na sociálne služby
(podliehajúce registrácii na Košickom samosprávnom kraji) a iné služby (ktoré nepodliehajú
registrácii na KSK), odbor sociálnych vecí navrhuje tieto služby oddeliť samostatnými
nariadeniami s tým, že jedno VZN by sa zaoberalo charakteristikou sociálnych služieb a druhé
VZN by popisovalo iné služby.
Návrh VZN Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce pojednáva výlučne o sociálnych službách, ktoré
poskytuje Mesto, alebo mestská rozpočtová organizácia ZpS, od 1.7. Michalovský domov
seniorov. Nové skutočnosti, ktoré sa v tomto VZN vyskytujú sú nasledovné:
Vzhľadom na to, že v meste sa poskytuje nová sociálna služba – denný stacionár, ktorý
prevádzkuje Articieza Košice, na odbore sociálnych vecí pribudla nová činnosť‐ rozhodovanie
o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári. Druhá nová skutočnosť: uvedené VZN
zadefinovalo tzv. nadštandardných služieb, ktoré sa poskytujú nad rámec sociálnych služieb
klientov ZpS a ZOS. Sú určené výlučne pre kmeňových klientov zariadenia. Konkrétne ide
o služby pedikúry a rehabilitačné služby. Za tieto služby si budú klienti platiť.
Ako predkladateľ materiálu predložil pozmeňujúci návrh. Aby bolo vyhovené legislatívnym
nárokom, navrhol v čl. 28 zmeniť účinnosť VZN z pôvodného dátumu od 1.7.2016 na
1.8.2016.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Informoval, že komisia sociálnych vecí pri MsZ odporučila predložené VZN schváliť.
Rozprava:
doc. Ing. Michal Stričík,PhD.

Predložil návrh na formálne zmeny: str. 9 článok 15 – bod 15.2 ... v súlade s článkami 10‐14
a na str. 16 bod 20.12 doplniť .... nie je ....
Ing. Jasovský, vedúci OSV
Predmetné formálne pripomienky budú zakomponované do materiálu.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
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(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce s účinnosťou od 1. 8. 2016.

Prezentácia poslancov:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.7)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu
poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške
úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta
Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Návrh predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru sociálnych vecí.
Ing. Ján Jasovský, vedúci OSV
Navrhované VZN Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti
mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov
mesta, pojednáva o tých službách, ktoré nie sú sociálnymi službami a teda nepodliehajú
registrácii v registri poskytovateľov sociálnych služieb na KSK. Je to dobrovoľná výpomoc
mesta. Jedná sa o služby určené pre poberateľov starobného dôchodku a určené skupiny
občanov mesta. Ide o nasledovné služby: spoločné stravovanie, pranie a žehlenie bielizne
a šatstva, pedikúra a rehabilitačné úkony. Občan si za tieto služby platí. Na spoločné
stravovanie, pranie a žehlenie bielizne a šatstva a pedikúra prispieva občanovi aj Mesto.
Služby rehabilitácie platí celé prijímateľ tejto služby.
Ako predkladateľ materiálu predložil pozmeňujúci návrh. Aby bolo vyhovené legislatívnym
nárokom, navrhol v čl. 28 zmeniť účinnosť VZN z pôvodného dátumu od 1.7.2016 na
1.8.2016.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Informoval, že komisia sociálnych vecí pri MsZ odporučila predložené VZN schváliť.

Rozprava:

doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Predložil návrh: na str. 2 a 3 pod tabuľkami je uvedená výška životného minima – odporúča
uviesť dátum.
Ing. Jasovský, vedúci OSV
Predmetné formálne pripomienky budú zakomponované do materiálu.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania iných služieb
v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené
skupiny občanov mesta Michalovce, s účinnosťou od 1. 8. 2016.
Prezentácia poslancov:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.8)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení príspevku
od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí,
v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských
školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu.
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Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu
Predkladané VZN je v zmysle zákona č. 325/2012. VZN upravuje:
príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelého
v materských školách (ďalej MŠ), v základnej umeleckej škole (ZUŠ) a centre voľného času
(CVČ):
a. úprava príspevku v MŠ ‐ dieťa vo veku od 2 do 3 rokov v mesiaci, v ktorom dovŕši vek 3
rokov –sa mení zo 140,‐€ na 10,00 €/mesiac
b. doplnenie príspevku u žiakov ZUŠ pre novootvorený literárno‐dramatický odbor – 3,00
€/mesiac
c. doplnenie príspevku pre detí v CVČ, ktoré majú trvalý pobyt mimo mesta Michalovce,
kde dotáciu na nich dostáva obec v mieste trvalého pobytu a obec ju neposkytuje resp.
poskytuje nižšiu sumu ako je dotácia na jedno dieťa schválená vo VZN v Meste Michalovce
na prevádzku CVČ.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení príspevku od zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Michalovce.

Prezentácia poslancov:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.9)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o používaní
pyrotechnických prostriedkov v meste Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Návrh predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ.

JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Vzhľadom na pripomienky občanov bolo spracované VZN o používaní pyrotechnických
prostriedkov v meste Michalovce. Pyrotechnika sa môže používať 31. 12. od 10.00 a 1.1. do
10.00 hod. V ostatných prípadoch, ak sa používa na vl. pozemku a zasahuje na verejné
priestranstvo, je občan povinný túto okolnosť oznámiť mestu a požiadať o súhlas.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o používaní pyrotechnických prostriedkov
v meste Michalovce.

Prezentácia poslancov:
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.10)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 11
Návrh Dodatku č. 13 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej
umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2016/2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu.

Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu
Po uzavretí zápisu žiakov do 1.ročníka základných škôl a prehodnotení celkového
počtu žiakov školy pre školský rok 2016/17 vzhľadom k účinnosti zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní, riaditelia základných škôl, základnej umeleckej školy, materskej školy
s právnou subjektivitou písomne požiadali o zmenu platnej organizačnej štruktúry.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo inovované Štátne vzdelávacie
programy (ŠVP), ktoré posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú väčší dôraz na
technické vzdelávanie žiakov. Vymedzujú anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk od 3. ročníka.
V predkladanom návrhu je zohľadnené zvýšenie resp. zníženie počtu žiakov v triedach
základných škôl, zvýšenie resp. zníženie počtu tried, zmeny v rámcovom učebnom pláne,
úpravy úväzkov zamestnancov.
U pedagogických zamestnancov na základných školách ide o úpravu úväzku.
Nakoľko v základných školách pribúda žiakov s poruchami správania, žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov vyžadujúcich si osobitný prístup z ďalších
rôznych dôvodov, po konzultáciách a prerokovaní s vedeniami škôl predkladáme návrh na
doplnenie organizačnej štruktúry o školského psychológa, ktorý by pracoval na školách na
čiastočný úväzok a poskytoval odbornú pomoc. V zmysle zákona č. 317/2009
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
je školský psychológ zaradený kategórii pedagogických zamestnancov ako odborný
zamestnanec s osobitnou pracovnou triedou.

Rozprava:

Mgr. Martin Nebesník
Podporil tú časť materiálu, ktorá sa zaoberá doplnením organizačnej štruktúry o školského
psychológa. Ako pedagóg sa stotožňuje s tým, že narastá počet žiakov s poruchami
správania, ktoré je potrebné riešiť už na základných školách. Ocenil prístup Mesta.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a) dodatok č. 13 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy,
materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Michalovce na školský rok 2016/2017 s účinnosťou od 1. júla 2016
Škola
ZŠ ped./ neped.
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4 30/8,4
ZŠ, Ul. Švermu 6
38,7/10,5
ZŠ, Ul. moskovská 1
27,3/10
ZŠ, Ul. Komenského 1
21,5 /7
ZŠ, Ul. školská 2
23,5/9
ZŠ, Ul. okružná 17
55,7/10,3
ZŠ, Ul. krymská 5
24,8/8
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16
40,8/9,3
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20
38,6/5
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec.trieda) 11/4

ŠKD
6,3
6,5
2
3
3
11
4,6
8,7
‐
‐

ŠJ
6
9
5,5
5
5
11
5
7
‐
3,7

b) doplnenie organizačnej štruktúry základných škôl u pedagogických zamestnancov
o školského psychológa ako odborného zamestnanca v zmysle zákona č. č.317/2009
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov.
2. U k l a d á
riaditeľom škôl zrealizovať schválenú organizačnú štruktúru v pracovno‐právnych
vzťahoch.
Hlasovanie
(hlasovanie č.11)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐

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

BOD č. 12
Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach č.171/2015
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Návrh predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce.
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JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Vzhľadom na nové skutočnosti (zmena miesta konania trhov) a skúsenosti z predošlých
jarmokov navrhuje prílohy VZN č. 171/2015 Trhový poriadok – príloha č.1 a Cenník poplatkov
na trhové miesta – príloha č.4 upraviť Dodatkom č. 1 príslušného VZN.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
a)
v prílohe č. 1 ‐ Trhový poriadok príležitostných trhov body:
1.1.
1.2.

Príležitostné trhy organizované Mestom Michalovce sa konajú na verejných
priestranstvách, v rozsahu ulíc Obchodná a Sládkovičova.
Jarné trhy sa konajú 30. apríla a 1. mája, Zemplínsky jarmok sa koná v mesiaci august
2 – 3 po sebe nasledujúce dni a Vianočný jarmok v mesiaci december počas dvoch po
sebe nasledujúcich dňoch.

2.2.

Predajcovia – záujemcovia o predajné miesto v konkrétnej lokalite prejavia záujem
o účasť na trhu alebo jarmoku zaslaním záväznej prihlášky, v ktorej uvedú ponuku na
miesto v konkrétnej lokalite a čísla v tejto lokalite. V ponuke uvedú cenu, ktorá nesmie
byť nižšia ako ceny uvedené v sadzobníku poplatkov v danej lokalite a čísle určenom
Mestom Michalovce. Prihlášku adresujú spolu s ponukou na organizačný výbor trhov
a jarmokov mesta Michalovce najneskôr 30 dní pred konaním príslušného trhu alebo
jarmoku.

2.3.

V prípade záujmu viacerých žiadateľov – predajcov na konkrétne miesta v konkrétnej
lokalite, organizačný výbor bude postupovať podľa článku 5.4, 5.5 a 5.6.
Podnikateľským subjektom ‐ predajcom bude zaslaná poštová poukážka na zaplatenie
poplatku za trhové miesto. Subjekt poplatok ponúkne v zmysle sadzobníka, ktorý sú
povinní uhradiť do stanoveného termínu podľa pokynov. Po tomto termíne v prípade
naplnenia kapacity príslušného trhu alebo jarmoku si organizačný výbor trhov
a jarmokov vyhradzuje právo ďalších záujemcov odmietnuť. V prípade nespokojnosti
so zaradením v lokalite nebude predajcom vrátený poplatok za predajné miesto na
trhu alebo jarmoku.
Predajca na základe živnostenského oprávnenia si zabezpečuje trhové miesto v dĺžke
najmenej 2 m (1 modul) a max. 12 m predajného miesta (6 modulov) pre svoj
predajný stánok. Predajca ponúkajúci služby súvisiace s občerstvením si zabezpečuje
predajné miesto v dĺžke 4 m (1 modul) ‐ max. 20 m (5 modulov) pre predajný stánok.
Odber elektrickej energie a vody do stánku si zabezpečuje predajca sám na vlastné
náklady prostredníctvom Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce.

3.2.

3.3.

5.2.
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V prípade, že do 30 dní od dátumu možnosti zaplatenia poplatku za trhové
miesto na rovnaké miesto v rovnakej lokalite zaplatí poplatok v rovnakej výške
viacero záujemcov ‐ predajcov, organizačný výbor trhov a jarmokov bude
záujemcov – predajcov písomne informovať o uvedenej skutočnosti.
5.6. Záujemcov – predajcov o rovnaké miesto môže vyzvať organizátor k podaniu novej
cenovej ponuky v zalepenej obálke a pozve k dražbe uvedeného miesta.
5.8.1. Prezentáciu mimovládnych organizácií a politických strán povoľuje organizačný výbor (na
základe žiadosti) bez odplaty v lokalite G1 od č. 1 až 34.
5.8.2. Mimovládna organizácia a politická strana požiada organizačný výbor príslušného trhu
alebo jarmoku o prezentáciu najneskôr 30 dní pred konaním príslušného trhu alebo
jarmoku.
5.9. Predajcovi, ktorý je držiteľom preukazu ťažkého zdravotného postihnutia a je zároveň
živnostníkom a priamym predajcom, zašle organizačnému výboru príslušných trhov
a jarmokov najneskôr 2 dni pred konaním príslušného trhu alebo jarmoku žiadosť s kópiou
preukazu ťažkého zdravotného postihnutia. Predajcovia, ktorí sú držiteľmi preukazu
ťažkého zdravotného postihnutia si môžu umiestniť predajný stánok v lokalitách G2, G5
a G6. Predajcovi, ktorý je držiteľom preukazu ťažkého zdravotného postihnutia a je
zároveň živnostníkom a priamym predajcom bude po skončení príslušného trhu alebo
jarmoku vrátených 50 % poplatku za trhové miesto do 30 dní po skončení príslušného trhu
alebo jarmoku. V prípade ak držiteľ preukazu ťažkého zdravotného postihnutia požiada
o umiestnenie v inej lokalite na uvedenú časť poplatku stráca nárok.
6.3. Parkovanie je zabezpečené na odstavných plochách, prípadne vo vyhovujúcich
priestoroch v jednotlivých lokalitách aj za stánkom.
6.4. Poplatok za trhové miesto musí byť zaplatený vopred, v termíne, ktorý je uvedený
v pokynoch príslušného trhu alebo jarmoku. Do tohto termínu je potrebné zaslať
fotokópiu vyplatenej poštovej poukážky. Po tomto termíne si organizačný výbor
vyhradzuje záujemcov zaradiť do ostávajúcich voľných miest alebo v prípade
naplnenia kapacity jarmočniska ich odmietnuť. V prípade konania dražby sa
postupuje v zmysle článku 5.4., 5.5. a 5.6. tohto trhového poriadku.
5.5.

b)

v prílohe č. 4 ‐ Cenník poplatkov za trhové miesta príležitostných trhov Mesta
Michalovce
Predajné stánky v lokalite C1 a C3 / jarmok
Do 2 m .......... 80 €
Do 4 m .......... 160 €
Do 6 m .......... 240€
Do 8 m .......... 320 €
Do 10m ......... 400 €
Do 12m ......... 480 €
Predajné stánky v lokalite C4 / jarmok
Do 2 m .......... 60 €
Do 4 m .......... 120 €
Do 6 m .......... 180 €
Do 8 m .......... 240 €
Do 10m ......... 300 €
Do 12m ......... 360 €
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Predajné stánky v lokalite G2, G5, G6 / jarmok
Do 2 m .......... 40 €
Do 4 m .......... 80 €
Do 6 m .......... 120 €
Do 8 m .......... 160 €
Do 10m ......... 200 €
Do 12m ......... 240 €
Stánky s občerstvením v lokalite S / jarmok
1 modul ‐ stánok
do 4 m .......... 110 €
2 moduly ‐ stánok do 8 m .......... 220 €
3 moduly ‐ stánok do 12 m ........ 330 €
4 moduly ‐ stánok do 16 m ........ 440 €
5 modulov ‐ stánok do 20 m ........ 550 €
1 ks záhradná súprava (pred stánkom) .......... 4 €

2. S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 171/2015

1.1
1.2.

2.2.

2.3.

3.2.

3.3.

a)
v prílohe č. 1 ‐ Trhový poriadok príležitostných trhov body:
Príležitostné trhy organizované Mestom Michalovce sa konajú na verejných priestranstvách,
v rozsahu ulíc Obchodná, Sládkovičova a Markušova.
Jarné trhy sa konajú na prelome mesiacov apríl a máj, Zemplínsky jarmok sa koná v mesiaci
august 2 – 3 po sebe nasledujúce dni a Vianočný jarmok v mesiaci december počas dvoch po
sebe nasledujúcich dňoch.
Predajcovia – záujemcovia o predajné miesto v konkrétnej lokalite prejavia záujem o účasť na
trhu alebo jarmoku zaslaním záväznej prihlášky, v ktorej uvedú miesto v konkrétnej lokalite
a čísla v tejto lokalite. Prihlášku adresujú na organizačný výbor trhov a jarmokov mesta
Michalovce najneskôr 30 dní pred konaním príslušného trhu alebo jarmoku.
V prípade záujmu viacerých žiadateľov – predajcov na konkrétne miesta v konkrétnej lokalite,
organizačný výbor bude postupovať podľa článku 5.4.
Podnikateľským subjektom ‐ predajcom bude zaslaná poštová poukážka na zaplatenie
poplatku za trhové miesto. Subjekt poplatok zaplatí v zmysle sadzobníka, ktorý sú povinní
uhradiť do 30 dní pred dátumom konania jarmoku, trhu. Zaplatenie poplatku po termíne 30
dní pred jarmokom, trhom podlieha zvýšeniu poplatku o 20% pôvodnej ceny. V prípade
zaplatenie poplatku v deň jarmoku je cena vyššia 50% oproti pôvodnej cene. Po tomto
termíne v prípade naplnenia kapacity príslušného trhu alebo jarmoku si organizačný výbor
trhov a jarmokov vyhradzuje právo ďalších záujemcov odmietnuť. V prípade nespokojnosti so
zaradením v lokalite nebude predajcom vrátený poplatok za predajné miesto na trhu alebo
jarmoku.
Predajca na základe živnostenského oprávnenia si zabezpečuje trhové miesto v dĺžke
najmenej 2 m (1 modul) a max. 10 m predajného miesta (5 modulov) pre svoj predajný
stánok. Predajca ponúkajúci služby súvisiace s občerstvením si zabezpečuje predajné miesto v
dĺžke 4 m (1 modul) ‐ max. 12 m (3 modulov) pre predajný stánok. Prekročenie dĺžky modulov
podlieha dodatočnému doúčtovaniu cien za predajné miesto.
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Odber elektrickej energie a vody do stánku pre občerstvovacie stánky si zabezpečuje predajca
sám na vlastné náklady prostredníctvom Technických a záhradníckych služieb mesta
Michalovce. Ostatní predajcovia si zabezpečujú elektrickú energiu vo vlastnej réžií.
5.6.1. Prezentáciu mimovládnych organizácií a politických strán povoľuje organizačný výbor (na
základe žiadosti) bez odplaty v lokalite určenej organizačným výborom.
5.6.2. Mimovládna organizácia a politická strana požiada organizačný výbor príslušného trhu alebo
jarmoku o prezentáciu najneskôr 30 dní pred konaním príslušného trhu alebo jarmoku.
V prípade nedodržania lehoty stráca nárok na bezplatné umiestnenie.
5.7. Predajcovi, ktorý je držiteľom preukazu ťažkého zdravotného postihnutia a je zároveň
živnostníkom a priamym predajcom, zašle organizačnému výboru príslušných trhov
a jarmokov najneskôr 2 dni pred konaním príslušného trhu alebo jarmoku žiadosť s kópiou
preukazu ťažkého zdravotného postihnutia. Predajcovia, ktorí sú držiteľmi preukazu ťažkého
zdravotného postihnutia si môžu umiestniť predajný stánok v lokalitách určených
organizačným výborom. Predajcovi, ktorý je držiteľom preukazu ťažkého zdravotného
postihnutia a je zároveň živnostníkom a priamym predajcom bude po skončení príslušného
trhu alebo jarmoku vrátených 50 % poplatku za trhové miesto do 30 dní po skončení
príslušného trhu alebo jarmoku. V prípade ak držiteľ preukazu ťažkého zdravotného
postihnutia požiada o umiestnenie v inej lokalite na uvedenú časť poplatku stráca nárok.
6.3. Parkovanie je zabezpečené na odstavných plochách, prípadne vo vyhovujúcich priestoroch v
jednotlivých lokalitách určených organizačným výborom.
6.4. Poplatok za trhové miesto musí byť zaplatený vopred, v termíne do 30 dní pred dátumom
konania jarmoku, trhu. Do tohto termínu je potrebné zaslať fotokópiu vyplatenej poštovej
poukážky. Po tomto termíne si organizačný výbor vyhradzuje záujemcov zaradiť do
ostávajúcich voľných miest alebo v prípade naplnenia kapacity jarmočniska ich odmietnuť.
7.9. Veci neupravené týmto trhovým poriadkom sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi a pokynmi organizačného výboru.
7.10. Dodatok č. 1 VZN č. 171/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach (príloha č. 1 a č. 4.) nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom
15. júla 2016.
5.2.

c) ‐ v prílohe č. 4 ‐ Cenník poplatkov za trhové miesta príležitostných trhov Mesta
Michalovce
Predajné stánky v lokalite C1, C3, C5 / jarmok
Do 2 m .......... 80 €
Do 4 m .......... 160 €
Do 6 m .......... 240€
Do 8 m .......... 320 €
Do 10m ......... 400 €
Predajné stánky v lokalite C4 / jarmok
Do 2 m .......... 60 €
Do 4 m .......... 120 €
Do 6 m .......... 180 €
Do 8 m .......... 240 €
Do 10m ......... 300 €
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Predajné stánky v lokalite G / jarmok
Do 2 m .......... 40 €
Do 4 m .......... 80 €
Do 6 m .......... 120 €
Do 8 m .......... 160 €
Do 10m ......... 200 €
Stánky s občerstvením v lokalite S/C2 / jarmok
1 modul ‐ stánok
do 4 m .......... 110 €
2 moduly ‐ stánok do 8 m .......... 220 €
3 moduly ‐ stánok do 12 m ........ 330 €
1 ks záhradná súprava (pred stánkom) .......... 4 €

3. U k l a d á
vydať Dodatok č. 1 (prílohy č.1 a č.4) v plnom znení.
Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. OrgO
T: jún 2016
Prezentácia poslancov
prezentovalo sa 21 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.12)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐

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

BOD č. 13
Návrh na vstup Mesta Michalovce do akciovej spoločnosti Mestský parkovací
systém, a.s.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo dňa 19. 4. 2016 prerokovalo informáciu o ponuke spoločnosti EEI,
s.r.o. Bratislava na vytvorenie spoločného podniku na realizáciu parkovania v meste.
Uznesením č. 182 mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora rokovať o vytvorení
spoločného podniku na realizáciu parkovania v meste. Uskutočnilo sa niekoľko rokovaní,
ktorých sa zúčastnili aj zástupca primátora, prednosta MsÚ, zástupca prednostu, náčelník
MsP a riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
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Na základe rokovaní (aj dotazov od občanov na verejných zhromaždeniach, že treba
parkovanie v meste zmeniť) so spoločnosťou EEI, s.r.o. Bratislava predkladložil návrh na
vytvorenie spoločnosti Mestský parkovací systém a.s.
Rokovania mestského zastupiteľstva sa zúčastnil aj zástupca spoločnosti EEI, s.r.o. Bratislava
p. Tomanovič, prevádzkový riaditeľ spoločnosti. Vytvorenie spoločného podniku je prvý krok
na riešenie parkovania v centrálne mestskej zóne a blízkeho dotyku. Za predpokladu, že
spoločnosť vznikne, pripraví sa návrh podnikateľského zámeru, návrh na zonáciu mesta
a spoplatnenie v príslušných zónach. Akcionármi by mali byť dva subjekty a to spoločnosť EEI
s.r.o. Bratislava so 66 % kmeňových akcií a Mesto Michalovce s 34 %. kmeňových akcií
s menovitou hodnotou 250,‐ €. Základný vstupný kapitál Mesta Michalovce by bol 8 500 €.
Predmetom činnosti spoločnosti (ak bude schválená) bude vybudovanie a prevádzkovanie
funkčného parkovacieho systému v meste Michalovce.
Akciová spoločnosť na základe návrhu by mala mať trojčlenné predstavenstvo (dvoch členov
bude mať spoločnosť EEI s.r.o. Bratislava a 1 člena Mesto Michalovce) a trojčlennú dozornú
radu ( dvaja členovia Mesta Michalovce a 1 člen EEI s.r.o. Bratislava).
Návrh na zastupovanie Mesta Michalovce je nasledovný: v predstavenstve – Ing. Július Oleár,
riaditeľ TaZS mesta Michalovce a v dozornej rade MUDr. Bančej, zástupca primátora a JUDr.
Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce.
Rozprava:
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Predniesol tech. poznámku – v uznesení je omylom uvedená suma 16 500 € namiesto 8 500
€ ‐ vstup Mesta.
MUDr. Dušan Goda
Predložený návrh je zlý. V podstatných bodoch je nevýhodný pre Mesto Michalovce aj pre
občanov mesta. V mene svojich voličov bude hlasovať proti návrhu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je to právo každého poslanca, aby hlasoval tak ako uzná za vhodné. Podľa neho návrh nie je
zlý. Dva roky bolo v meste parkovanie voľné. Skúsenosti z praxe ukazujú, že je potrebné
parkovanie v meste regulovať. Prebiehali rokovania, či reguláciu má robiť Mesto
prostredníctvom TaZS mesta Michalovce alebo to robiť s partnerom, ktorý je v tomto smere
skúsený. Ak by Mesto riešilo parkovanie samo, stálo by to nemalé finančné prostriedky.
Spoločnosť, ktorá ponúkla túto službu má potrebné technické vybavenie i financie, javí sa to
Mestu výhodné. Parkovanie sa zefektívni, bude prehľadné a v konečnom dôsledku prinesie
ďalšie parkovacie miesta.
doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Po preštudovaní materiálu dospel k názoru, že návrh pozostáva z dvoch rovín. Jedna je
zameraná na vytvorenie systému parkovania a druhá súvisí s predloženými stanovami, ktoré
nie sú predmetom dnešného schvaľovania. Po preštudovaní stanov našiel formálne aj vecné
nedostatky, ktoré už prekonzultoval so zástupcom prednostu MsÚ Michalovce. Zástupca
prednostu vznesené nedostatky akceptoval.

19

V ďalšom upriamil pozornosť na čl. 8 a 9. V čl. 8 odporúča vyprofilovať aj spôsob voľby
predsedu predstavenstva a v čl. 9 predsedu dozornej rady, prípadne členov dozornej rady
s tým, že v bode 12 je uvedené – citoval bod 12. Pri zostavovaní stanov treba postupovať
veľmi opatrne, aby nevznikli Mestu a aj občanom zbytočné problémy.
V ďalšom vzniesol otázku, či by nebolo pre Mesto výhodnejšie zabezpečovať parkovanie
vlastnými silami a svojimi spoločnosťami ako sú TaZS mesta Michalovce a SMM s.r.o.
Michalovce. Z jeho pohľadu by to bolo efektívnejšie ako predložený návrh.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo bude efektívnejšie ukáže až čas. Mesto nedisponuje potrebnými fin. prostriedkami ani
skúsenosťami pri zabezpečovaní moderného systému parkovania s využitím moderných
technológii. Stanovy sa budú ešte upravovať.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
Vznesené formálne podnety akceptuje o dvoch vecných návrhoch bude rokovať so
spoločnosťou EEI s.r.o. Bratislava. Stanovy nie sú predmetom schvaľovania.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dnes (ak sa schváli) rokujeme o vstupe Mesta do navrhovanej spoločnosti. Ako bude
parkovanie v meste prebiehať a o výške poplatkov, o tom sa bude v mestskom zastupiteľstve
ešte rokovať. Vzťah Mesta k spoločnosti Mestský parkovací systém bude taký, že Mesto bude
prenajímať pozemky, na ktorých sa parkovanie bude realizovať. Technické vybavenie bude
zabezpečovať spoločnosť EEI s.r.o.
Mgr. Ján Várady
Preniesol otázku na zástupcu spoločnosti EEI s.r.o. Uvažuje spoločnosť investovať aj
nadzemných alebo podzemných garáži?
Ing. Tomanovič, EEI s.r.o.
Vybudovanie parkovacích domov je investícia v mnohých prípadoch nenávratná. Komerčné
podzemné parkovanie sa na Slovensku nachádza jedine v Bratislave a to z dôvodu, že jedine
v Bratislave je cena parkovania na 1/ hod. vo výške 2,‐€ a mesačné parkovné viac ako 200,‐ €.
Čo sa týka nadzemných garáži to je už iné, taký návrh sa dá pripraviť a zvážiť v rámci celej
koncepcie.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) schvaľuje
1. Vstup Mesta Michalovce do novozaloženej spoločnosti MESTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM,
a.s. spoločne so zakladateľom EEI, s.r.o. Bratislava.
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2. Základný vstupný vklad vo výške 8 500,‐ €.
b) poveruje
‐ primátora mesta Michalovce podpísať zakladateľskú zmluvu akciovej spoločnosti
MESTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM, a. s. a všetky dokumenty s tým súvisiace.
c) deleguje
1. Ing. Júliusa Oleára, nar. 4. 10. 1959, bytom Michalovce, Okružná 26, za člena
predstavenstva spoločnosti Mestský parkovací systém a.s.
2. MUDr. Benjamína Bančeja nar. 28. 6. 1950 bytom Michalovce, Štefánikova 8 a JUDr.
Gabriela Doriča, nar. 16. 3. 1957, bytom Michalovce, Vila real 5, za členov dozornej
rady spoločnosti Mestský parkovací systém a.s.

Hlasovanie
(hlasovanie č.13)
za: 18 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐

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

BOD č. 14
Územný plán Mesta Michalovce
‐ návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Návrh predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby,ŽPaMR.
Ing. A. Mrázová, vedúca OV,ŽPaMR
Listom zo dňa 9. 05. 2016 predložila spoločnosť Svet zdravia, a. s. Digital Park II., Einsteinova
25, 851 01 Bratislava žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru rozvoja lokality Stráňany
na individuálnu a rezidenčnú bytovú výstavbu vrátane stavieb občianskej vybavenosti. Zámer
má byť realizovaný južne od Ul. A. Hrehovčíka v Michalovciach. Predložený zámer má byť
realizovaný na pozemkoch parcely registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape pod č.
1555/1, 1555/5, 1555/6, 1555/7, 1555/8, 1555/9, 1555/10, k. ú Stráňany. Vlastníkom
predmetných pozemkov je Nemocnica novej generácie, a. s., Moldavská cesta 8/A, 040 01
Košice, ktorej je Mesto Michalovce akcionárom.
V zmysle Územného plánu mesta Michalovce má táto lokalita určené funkčné využitie:
navrhované a výhľadové plochy pre individuálnu bytový výstavbu.
Mesto Michalovce, Mestský úrad Michalovce, odporúča zaradiť uvedenú lokalitu do Zmien
a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce.
Rozprava:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
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(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)

Schvaľuje
obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce.

b)

Ukladá
1. vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce
T: rok 2016
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR

2. vedúcej finančného odboru MsÚ:
Zahrnúť finančné prostriedky na financovanie predmetných zmien Územného plánu
mesta Michalovce do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Michalovce.
T: podľa textu
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
vedúca finančného odboru
Hlasovanie
(hlasovanie č.14)
za: 20poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 15
Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Návrh predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľa TaZS mesta Michalovce.
Ing. J. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Dôvodom predkladaného návrhu je zmena dopravného značenia v lokalite vymedzenej
ulicami Jána Hollého – Sama Chalupku a CMZ – Ul. P.I. Čajkovského. Účelom je zlepšenie
statickej dopravy pre návštevníkov mesta na Ul. Kpt. Nálepku. Súčasťou je aj
zjednosmernenie Ul. pri sýpke a časti Ul. Fr. Kráľa. Náklady na realizáciu predstavujú 14 000
€.
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Rozprava:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2016
takto:
‐ náklady celkom v HČ sa zvyšujú z 5 355 836 € na 5 369 836 €, zvýšenie o 14 000 €
‐ výnosy celkom v HČ sa zvyšujú z 5 355 836 € na 5 369 836 €, zvýšenie o 14 000 €
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa na činnosť) sa zvyšuje o 14 000 € na
sumu 2 749 000 €.
Hlasovanie
(hlasovanie č.15)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 16
Rozpočtové opatrenie č. 3
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Návrh predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca finančného odboru.
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO
Predloženou zmenou rozpočtu dochádza k zmene bežného a kapitálového rozpočtu, ako aj
finančných operácií s podmienkou vyrovnanosti rozpočtu.
Príjmy bežného rozpočtu sa celkovo zvyšujú o 183 692 € a sú upravené nedaňové príjmy
súvisiace s delimitáciou činností ZOS do zariadenia pre seniorov, potom príjmy zo sankcií
a ďalej sú premietnuté prijaté granty od súkromných a podnikateľských subjektov, ako aj
príjmy zo štátneho rozpočtu, účelovo poskytnuté pre jednotlivé oblasti, ktoré sú uvedené
v popisnej časti materiálu.
Výdavky bežného rozpočtu sa zvyšujú o 138 080 €, pričom dochádza jednak k presunom
finančných prostriedkov medzi položkami, ako aj k presunom do kapitálových výdavkov, čo
je zdôvodnené v textovej časti. K zvýšeniu výdavkov dochádza hlavne z dôvodu spracovania
PHSR Mesta, územného plánu mesta, zavedenia elektronických služieb občanov v zmysle
zákona o e‐gevernmente, spracovania štúdií na kostolné námestie, úpravu zimného štadióna
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a upokojenia dopravy v meste, vybavenia kuchyne pri III. ZŠ inventárom po rekonštrukcii
školy na Ul. mlynskej a ostatných potrieb Mesta, ako je uvedené v textovej časti materiálu.
Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 80 000 € a sú tu premietnuté znížené príjmy z predaja
majetku podľa očakávaných skutočností a transfer z environmentálneho fondu na nákup
zberového vozidla.
Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 379 742 €, pričom nové investičné aktivity, ako aj
jednotlivé
úpravy
položiek
sú
vysvetlené
v textovej
časti.
Vo finančných operáciách je premietnutý vklad do akciovej spoločnosti EEI s.r.o.
Bratislava a zapojenie fondu rezerv do rozpočtu, z ktorého budú kryté splátky výdavkových
operácií.
Jednotlivé zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu.
Rozprava:
doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Predložené zmeny rozpočtovým opatrením č.3 priniesol život a súvisia s aktivitami v meste.
Už na predchádzajúcim rokovaní mestského zastupiteľstva bolo upozorňované na konflikt,
ktorý môže nastať pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky
2016‐2025. Vyčlenené prostriedky na túto aktivitu sa javia ako nedostatočné, napriek tomu
že to išlo cez verejné obstarávanie. V predloženom materiáli je návrh na zvýšenie o 8000 €.
V tejto súvislosti sa spýtal: aký je súčasný stav v oblasti prípravy PHaSR a kedy bude
predložený na rokovanie do mestského zastupiteľstva. V ďalšom položil otázku: aký je
súčasný stav v súdnom spore o parkovací dom? Už v minulosti dal návrh na vytvorenie
finančnej rezervy, ak by Mesto prehralo spomínaný súdny proces. Napriek tomu je rezerva
použitá na vyššie uvedené aktivity Mesta vo výške 262 tis. EUR.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Už na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve zdôraznil, že Mesto nechce pripustiť, že by
bolo v spomínanom spore neúspešné. Vytváranie rezervy, ktorá by nás blokovala v iných
aktivitách nemá význam. Pokiaľ by Mesto spor prehralo, bude sa odvolávať. Mesto urobí
všetko preto, aby bolo úspešné. K PHaSR bolo niekoľko stretnutí. Je takmer urobená
analytická časť, momentálne sa pracuje na programových detailoch.
RNDr. Jana Machová
Spracovaná analytická časť a strategické ciele sú na pripomienkovaní u pracovných skupín.
V súčasnosti sa pracuje na projektových zámeroch v troch povinných oblastiach podľa
platnej metodiky. Predpokladá, že ukončenie prác na PHaSR a zverejnenie dokumentu na
pripomienkovanie verejnosti bude v mesiaci august 2016.
doc. Ing. Michal Stričík, PhD. – faktická poznámka
Zachytil informáciu, že došlo k zmene dodávateľa na spracovanie PHaSR. Je to pravda?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dodávateľ, ktorý bol v súťaži najúspešnejší a ponúkol výrazne najnižšiu cenu, sa časom
zistilo, že kvalita tohto dodávateľa je veľmi nízka.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
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(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 3 v takto:
1. bežné príjmy sa zvyšujú z 26 513 609 € na 26 697 301 €, zvýšenie o 183 692 €
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 23 650 104 € na 23 788 184 €, zvýšenie o 138 080 €
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 694 103 na 1 774 103 €, zvýšenie o 80 000 €
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 1 042 790 € na 1 422 532 €, zvýšenie o 379 742 €
5. finančné operácie‐príjmové sa zvyšujú z 582 947 € na 845 577 €, zvýšenie o 262 630 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 097 765 € na 4 106 265 €, zvýšenie
o 8 500 €.
Hlasovanie
(hlasovanie č.16)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐

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

BOD č. 17
Majetkovoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM.
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
Do rokovania mestského zastupiteľstva predložil majetkovoprávne záležitosti pojednávajúci
o nasledovných náležitostiach:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov nachádzajúcich sa na
nároží Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa v Michalovciach.
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. Masarykovej v Michalovciach.
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavby na Ul.
Gorkého č. 2954 v Michalovciach.
4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa na
Nám. osloboditeľov v Michalovciach.
5. Vyhodnotenie dražby pozemkov pre výstavbu garáží na Ul. moskovskej.
6. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží.
7. Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. Markušovej
v Michalovciach.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. okružnej v
Michalovciach.
Schválenie formy a podmienok odpredaja objektu a pozemkov na Ul. nad Laborcom
v Michalovciach.
Schválenie formy a podmienok predaja pozemkov a stavby na Ul. Borovicovej č. 1471 v
Michalovciach.
Zámena pozemkov medzi Mestom Michalovce a Ing. Jozefom Kuročkom.
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Mestskými stavbami.
Odkúpenie zástavkových prístreškov.
Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.

Rozprava:
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Vyjadril sa k dvom bodom predkladaného materiálu a to k bodu č. 13 – odkúpenie
zástavkových prístreškov ‐ na základe čoho sa dospelo k cene vo výške 49 062 €. V ďalšom
poprosil o stiahnutie návrhu na odpredaj – bod č. 9 – objekt na Ul. nad Laborcom. Ide
o budovu kde sa v jednej časti nachádza denné centrum seniorov. V minulosti dostal
niekoľkokrát uistenie, že Mesto neuvažuje s predajom spomínaného objektu
a s vysťahovaním denného centra. Považoval to za rozumné už aj vzhľadom na investície,
ktoré tam boli vykonané – výmena plastových okien, podlahy, bezbariérový prístup,
rekonštrukcia sociálnych zariadení, kuchynka a osvetlenia. Seniori sú v tomto zariadení
spokojní.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
K bodu č. 9 – ide zatiaľ len o návrh na zaradenie a spôsob odpredaja. Seniori možno dostanú
ešte lepšie priestory. Rekonštrukciou objektu došlo k poškodeniu aj ich časti. Zmena nemusí
znamenať horší stav.
Ing. Jozef Doležal
Cena prístrešku zodpovedá cene obdobným stavbám. V spôsobe odpredaja objektu je
podmienka, že odovzdanie objektu sa uskutoční 9 mesiacov po zaplatení ceny za kúpu. Časť
z prostriedkov z odpredaja sa využije na prípravy nových priestorov pre seniorov.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku, na nároží Ul.
Masarykovej a Ul. M. Rázusa, C‐KN, p.č. 3036/117, druh pozemku zastavané plochy, výmera
293 m2, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐104/2016, zo dňa
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21.1.2016, spoločnosť ATLANTIC EXPORT – IMPORT, s.r.o., Ul. Masarykova č. 60, 071 01
Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 11 720 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa : 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.17)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odmietnutie ponúk na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na
Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C‐KN č. 2532 a pozemkov p.C‐KN č. 2532,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a predložené návrhy zmlúv spoločnosti Dobrex, s.r.o.,
Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce a Ing. Jána Basandu, Ul. zajačia 18, Košice, s tým, že súťaž
zopakuje za schválených podmienok.
Hlasovanie
(hlasovanie č.18)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že bod I.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku registra C‐KN, p.č. 1073, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 238 m2, a stavby „Pod kupolou“ na Ul. M.
Gorkého, súpisné číslo 2954, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby obchodné
priestory, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1073, spoločnosť MAXIM Plus, spol.
s r.o., Ul. Gorkého 1, Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške
160 430 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa : 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.19)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvorených pozemkov C‐KN, p.č. 1098/2,
druh pozemku zastavané plochy, výmera 36 m2, p.č. 1097/11, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 54 m2 a p.č. 1098/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 7 m2, k.ú.
Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐128/2016, zo
dňa 29.3.2016, Alenu Vankovičovú, bytom Nám. osloboditeľov č. 13, 071 01 Michalovce,
ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 3 104 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa : 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.20)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 682/75 o
výmere 21 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku 682/72 o výmere
144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Ing. Vladimíra Čižmára, Ul. J.
Hollého 59, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu spolu vo výške
606 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.

Prezentácia:
prezentovalo sa : 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.21)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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v garážovej lokalite na Ul. Timravy ‐ Chempik,:
 odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 1976/204, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 18 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),
 odpredaj podielu 118/8614 z pozemku registra C‐KN p.č. 1976/222, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 2094 m2, ktorý je evidovaný na LV 10172, v k.ú.
Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Mariána Barniaka, rod. Barniaka, bytom
Bieloruská 175/1, 071 01 Michalovce.
Prezentácia:
prezentovalo sa : 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.22)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.6 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu pozemku registra C‐KN p.č. 2859/6, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, výmera 668 m2, k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, resp. jeho časti na základe samostatného
geometrického plánu, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí
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súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 1000 €,
ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € sa mu nevracia,
rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá za
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.

Hlasovanie
(hlasovanie č.23)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.7 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN, p.č. 3732/6, druh pozemku ostatné plochy,
výmera 1298 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 36582972‐
58/2016, zo dňa 18.4.2016, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
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 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 1000 €,
 uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá za
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.

Hlasovanie
(hlasovanie č.24)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.8 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu:
 stavby súpisné číslo 1773, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby pavilón
služieb, na pozemku C‐KN, p.č. 1251/3,
 pozemku registra C‐KN p.č. 1251/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 496 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na Liste vlastníctva č. 7391, k.ú.
Stráňany, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Mesta vo výške 10058/44766, obchodnou
verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 odovzdanie objektu a následné zavkladovanie 9 mesiacov po zaplatení kúpnej ceny,
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 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne osobitne kúpnu cenu za odpredávaný
podiel stavby a osobitne za odpredávanú časť pozemkov,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 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 1 000 € 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 1 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
1 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude zámer využitia a
cena ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž,
Vyhlásenie súťaže sa uskutoční až po márnom konaní uskutočnenom v súlade s
§ 140, zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, za minimálnu cenu 35 000 € v zmysle
všeobecnej hodnoty stavby podľa znaleckého posudku.
Hlasovanie
(hlasovanie č.25)
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.9 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností – pozemkov registra C‐KN, p.č. 1568/3, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 410 m2, p.č. 1568/176, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 4 845 m2, p.č. 1568/194, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, výmera 511 m2, p.č. 1568/195, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 66 m2, stavby súpisné číslo 1471, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a
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výskum, popis stavby materská škola, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1568/194,
stavby bez súpisného čísla, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis
stavby kotolňa, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1568/195, k.ú. Stráňany, vedených
Okresným úradom, katastrálnym odborom, Michalovce, na LV č. 5157, obchodnou verejnou
súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
 účastník súťaže predloží podnikateľský zámer na predmet predaja
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu
a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom,
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie
je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10 000 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 10 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
10 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude podnikateľský
zámer a cena ponúknutá za predmet kúpy za predpokladu, že súťažný návrh je
predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do
súťaže môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.

Hlasovanie
(hlasovanie č.26)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.10 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

33

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zámenu nehnuteľností medzi Ing. Jozefom Kuročkom a Beátou Kuročkovou a Mestom
Michalovce, na základe ktorej si vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov takto:
 Ing. Jozef Kuročka, a Beáta Kuročková, Ul. hrnčiarska 30, 071 01 Michalovce,
zámenou prevedú na Mesto Michalovce v celosti
pozemok registra E‐KN, p.č.
2
5815/1, druh pozemku orná pôda, výmera 260 m , k.ú. Stráňany, ktorý je evidovaný
Okresným úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 7378.
 Ing. Jozef Kuročka, Ul. hrnčiarska 30, 071 01 Michalovce, zámenou prevedie na
Mesto Michalovce v celosti pozemky registra C‐KN
 p.č. 1699/60, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 553 m2,
 p.č. 1699/61, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 5 m2,
 p.č. 1699/62, druh pozemku ostatné plochy, výmera 187 m2,
 p.č. 1699/63, druh pozemku ostatné plochy, výmera 17 m2,
v k.ú. Stráňany, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce na liste vlastníctva
číslo 5696,
t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 1 022 m2.
 Mesto Michalovce zámenou prevedie na Ing. Jozefa Kuročku, Ul. hrnčiarska 30, 071
01 Michalovce novovytvorený pozemok C‐KN p.č. 1080/4, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 309 m2, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č.
1080/2, k.ú. Michalovce, na základe určenia Geometrického plánu č. 35024780‐
124/2015, zo dňa 15.1.2016, t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 309 m2,
s finančným vyrovnaním vo výške 702,95 €, ktoré Ing. Jozef Kuročka a Beáta Kuročková
doplatia na účet Mesta pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva.
Hlasovanie
(hlasovanie č.27)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.11 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
podanie žiadosti ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov:
 pod miestnou komunikáciou na Ul. Fr. Kráľa v Michalovciach, ktorou sú zastavané
pozemky vedené na LV 6358 v k.ú. Michalovce, ako parcely C‐KN p.č. č. 5370/2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 65 m2, p.č. 5370/3, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 47 m2 a parcela E‐KN p.č. 1217/2, druh pozemku
Orná pôda, výmera 23 m2,
 zastavaných kanalizáciou v rámci výstavby nového Mestského cintorína na Bielej hore
v Michalovciach, ktorou sú zastavané pozemky vedené na LV 6204 v k.ú. Stráňany, ako
parcela E‐KN p.č. č. 9413, druh pozemku ostatné plochy, výmera 3606 m2,
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 v ochrannom pásme miestnej komunikácie na Ul. hrádok, vedených na LV 6538 v k.ú.
Michalovce, ako parcela E‐KN p.č. 6380, druh pozemku ostatné plochy, výmera 35 m2.
Hlasovanie
(hlasovanie č.28)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.12 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odkúpenie 12 ks modulov zástavkových prístreškov od NIKA PRESS, spol. s r.o., Ul. Ivana
Krasku 21, Michalovce, za cenu 49 062 € bez DPH.
Prezentácia:
prezentovalo sa : 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.29)
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod I.13 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky na Ul. J. Hollého
 pozemok C‐KN, p.č. 4645/102, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 77 m2,
 pozemok C‐KN, p.č. 4645/104, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 379 m2,
 pozemok na Ul. I. Krasku:
 pozemok C‐KN, p.č. 4471/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 218 m2,
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6894, a to:
 pozemok na Ul. športovej:
 pozemok E‐KN, p.č. 9552/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 86 m2,
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 stavby a pozemky na Ul. borovicovej:
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 stavba stavby súpisné číslo 1471, druh stavby budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, popis stavby materská škola, ktorá je postavená na
pozemku C‐KN, p.č. 1568/194,
 stavba bez súpisného čísla, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a
výskum, popis stavby kotolňa, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č.
1568/195,
 pozemok C‐KN p.č. 1568/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 410 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 1568/176, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 4 845 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 1568/194, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 511 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 1568/195, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 66 m2,
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 7391, a to:
 stavba a pozemok na Ul. nad. Laborcom:
 stavba súpisné číslo 1773, druh stavby budova obchodu a služieb, popis stavby
pavilón služieb, ktorá je postavená na pozemku C‐KN, p.č. 1251/3
 pozemok C‐KN, p.č. 1251/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 496 m2,
 v k.ú. Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5807, a to:
 pozemok na Ul. Vrbovskej:
 pozemok E‐KN, p.č. 554/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
2 512 m2.
Hlasovanie
(hlasovanie č.30)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐

Primátor konštatoval, že bod I.14 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
poveruje
primátora mesta podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond, ohľadom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov uvedených v bode 12 tohto uznesenia.
Hlasovanie
(hlasovanie č.31)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod II. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1,3,4,5,6,11,12
a 13.
T: 2016
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
Hlasovanie
(hlasovanie č.32)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod III. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 18
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM.

Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
Do rokovania mestského zastupiteľstva predložil informáciu o dvoch rokovaniach komisie na
prenájom majetku zo dňa 18. 4. 2016 a 16.5.2016. Predmetom rokovaní bolo prerokovanie
žiadostí o prenájom nebytových priestorov a pozemkov, vyhodnotenie súťaží na prenájom
nebytových priestorov a pozemkov, vecné bremená a analýza neobsadených priestorov.
Rozprava:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č.33)
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za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 1. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prenájom pozemkov za účelom užívania na poľnohospodárske účely v k. ú. Michalovce
o výmere 15 847 m2 pre AGROSPOL, s.r.o. Michalovce, so sídlom Čečehov 150, za cenu 60,00
€/ha/rok pre ornú pôdu o výmere 12 527 m2 a 50,00 €/ha/rok pre trvalé trávnaté porasty
o výmere 3 320 m2, na dobu určitú 10 rokov t.j. od 1.1.2016 do 31.12.2025 pri jednoročnej
výpovednej lehote, s tým, že uhradia nájomné aj za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2015, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu využitia pozemku, resp. jeho podielov, ako
uceleného celku jedným užívateľom.
Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.34)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.1 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky
registra
C‐KN
p.č.
1783/1
a p.č.
1783/10
(Ul. partizánska) evidovaných na LV 5157 v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 3 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí s pani Janou Fedorkovou, Nad Laborcom 1777/36, 071 01
Michalovce, v rámci plánovanej stavby s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.35)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
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‐

Primátor konštatoval, že bod 2.2 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, na
pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore,
ako
pozemok
registra
C‐KN
p.č.
1838/1
(Ul. remeselnícka), evidovanom na LV 5157, v k.ú. Michalovce (v celkových dĺžkach: voda –
cca 6,3 m, kanalizácia – cca 3,5 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s pánom Slavkom Jakubčom, Staré nábrežie 3286/9, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej
výstavby rodinných domov s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa
technologicky
prekonané
bez
ich
narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom
profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.36))
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.3 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej NN
prípojky, na pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok registra E‐KN p.č. 558/2, evidovanom na LV 5807, v k.ú.
Vrbovec (v celkových dĺžkach: voda – cca 3,8 m, kanalizácia – cca 3,8 m, elektrická NN
prípojka ‐ cca 3,8 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s Mgr. Ľubomírom Dzurjom
a pani Dankou Dzurjovou, Vrbovská 6141/60, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej
výstavby rodinných domov s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
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v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.37))
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.4 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, na pozemku vo
vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok registra C‐KN p.č. 1838/1 (Ul. remeselnícka), evidovanom na LV 5157 k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke: kanalizácia – cca 2 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s pánom Martinom Holubom, Generála Petrova 12, 071 01 Michalovce, a s pani Janou
Holubovou, Vinné 547, 072 31 Vinné, v rámci plánovanej výstavby rodinných domov s tým, že
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.38)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.5 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, na
pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok registra E‐KN p.č. 9552/1 a parcely registra E‐KN p.č. 9552/2 (Ul.
športová), evidovaných na LV 6894 k.ú. Stráňany (v celkových dĺžkach: prípojka vody v dĺžke –

40

cca 2 m, prípojka kanalizácie v dĺžke – cca 70 m, ktoré budú spresnené geometrickým
plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
so spoločnosťou TL clean s.r.o., Vinné 394, 072 31 Vinné, v rámci plánovanej stavby s tým, že
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.39)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.6 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, na
pozemku vo vlastníctve Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore,
ako
pozemok
registra
C‐KN
p.č.
1838/1
(Ul. remeselnícka), evidovanom na LV 5157, v k.ú. Michalovce (v celkových dĺžkach:
voda – cca 6 m, kanalizácia – cca 3 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s pánom Matúšom Dencim, Kpt. Nálepku 39, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej
výstavby rodinných domov s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.40)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.7 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej
a elektrickej
prípojky,
na
pozemkoch
parcely
registra
C‐KN p.č. 5335/2 (Ul. priemyselná) evidovaných na LV 5157 v k.ú. Michalovce,
a pozemkoch parcely registra E‐KN p.č. 9511 ( Ul. stavbárov ) evidovaných na LV 6438 v k.ú.
Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkových dĺžkach: vodovodná
prípojka – cca 16 m, kanalizačná prípojka – cca 3,5 m, plynová prípojka – cca 5 m, elektrická
prípojka cca – 11 m), ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, s pánom Ing. Jánom Mikulom,
Partizánska 85, 071 01 Michalovce a pánom Petrom Mikulom, Uhra 15, 071 01 Michalovce
v rámci plánovanej stavby „Michalovce – novostavba prevádzkovej budovy“ s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.41)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.8 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia NN a VN vedení, a osadenia novej blokovej
trafostanice na pozemky
a) registra C‐KN
p.č. 816/1, p.č. 816/3, p.č. 618/8, p.č. 818, p.č. 814/1, p.č. 687,
evidované na LV 5157, k.ú. Stráňany,
b) registra E‐KN
p.č. 3354, evidované na LV 5157, k.ú. Stráňany,
c) registra E‐KN
p.č. 3351/2 a p.č. 3346/2, evidované na LV 6894, k.ú. Stráňany,
ktoré sú vo vlastníctve Mesta (dĺžka bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
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101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby: „Michalovce, Ul. višňová – úprava
TS14, VN a NN“, zriaďovaných za účelom pripojenia novovybudovanej blokovej
trafostanice TS14 na pozemku C‐KN p.č. 816/1, k.ú. Stráňany, Ul. Vila‐Real so
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou dotknutých mestských
komunikácií a chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optického
kábla alebo jeho častí).
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.42)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.9 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej
a elektrickej
NN
prípojky
na
pozemky
parcely
registra
E‐KN p.č. 9532/2, p.č. 2977, p.č. 2971/2, p.č. 2970/4, p.č. 2960, p.č. 2778, p.č. 2979 a p.č.
2978 evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktoré sú vo vlastníctve Mesta (v celkových
dĺžkach: vodovodná prípojka – cca 11,5 m, kanalizačná prípojka – cca 29 m, plynová prípojka
– cca 6,5 m, elektrická prípojka cca – 29 m, ktorých dĺžka bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,
v rámci stavby: „Prestavba a nadstavba objektu skladov na polyfunkčný objekt“,
zriaďovaných za účelom pripojenia stavby realizovanej rekonštrukciou existujúceho objektu
nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra C‐KN p.č. 1093, k.ú. Michalovce, s pani
Alenou Vankovičovou, Nám. osloboditeľov 13, 071 01 Michalovce, investorom a budúcim
vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
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dotknutých mestských komunikácií a chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné
bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka optického
kábla alebo jeho častí).
Prezentácia:
prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.43)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.10 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena, uloženia preložiek vodovodu a elektrických NN rozvodov na
pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky E‐KN p.č. 9526, p.č. 2642 a p.č. 2643 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 38,20
m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedení, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci plánovanej stavby „Zdravotnícke centrum –
prístavba a stavebné úpravy“, Ul. Obchodná Michalovce, umiestnenej na pozemkoch C‐KN
p.č. 1192/25, p.č. 1192/26, p.č. 1192/28, p.č. 1192/29, p.č. 1192/30, p.č. 1192/32 a p.č.
1192/34 v k.ú. Michalovce, so spoločnosťou HM REAL INVEST, s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 1,
Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka preložiek vodovodu
a elektrických NN rozvodov alebo ich častí).

Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.44)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 2.11 uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
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primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č.45)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že bod 3. uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený.

BOD č. 19
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
V úvode konštatoval, že Štatút Mesta okrem iných záležitosti obsahuje aj body, ktoré sa
týkajú oceňovania občanov mesta, osobností, ktoré pre rozvoj mesta urobili záslužné činy,
resp. sa môže jednať o kolektívy. Ide o Čestné občianstvo mesta, Ceny mesta, Ceny
primátora mesta a Čin roka. Na základe podnetov z jednotlivých komisií sa Štatút Mesta
prehodnotil v spomínaných cenách. Na základe predložených pripomienok z komisií sa
uskutočnilo rokovanie predsedov komisií z ktorého vzišiel návrh, ktorý je predložený na
rokovanie formou Dodatku č. 1.
R o z p r a v a:
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. R u š í
§ 28
Čestné občianstvo Mesta Michalovce
1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, šírenie
dobrého mena mesta doma alebo v zahraničí, alebo ktoré obohatili určitú oblasť
života tvorivými činmi, prispeli značnou mierou k zlepšeniu priateľstva či
medziľudských vzťahov, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo Mesta
Michalovce.
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2. O udelení tohto verejného uznania rozhoduje mestské zastupiteľstvo z vlastného
podnetu alebo na návrh primátora mesta.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor Mesta a
ktorá sa poctenému odovzdá spravidla na mimoriadnom resp. slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
§ 29
Cena Mesta Michalovce
1. Cena Mesta Michalovce sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom za :
 vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno‐prospešnej činnosti,
 činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta i jeho občanov.
2. Návrhy na udelenie ceny Mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predložiť poslanci
mestského zastupiteľstva, primátor Mesta a mimovládne organizácie. Písomné
návrhy so zdôvodnením sa podávajú na sekretariáte primátora Mesta v termíne do
30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy na udelenie ceny Mesta vyhodnotí
komisia kultúry, vzdelávania, športu a sociálna mestského zastupiteľstva, ktorá ich
následne predloží na vyjadrenie mestskej rade a táto na schválenie mestskému
zastupiteľstvu.
3. Cena Mesta je diplom a plaketa, v ktorom je uvedené meno, oceneného, resp. názov
organizácie, dátum udelenie, stručné zhodnotenie zásluh, za ktoré sa cena udeľuje,
pečiatka mesta a podpis primátora. Laureát ceny dostane finančnú odmenu. Výška
finančného ocenenia je 170 €. Ročne sa udelí najviac 5 cien mesta.
4. Cena Mesta sa bude udeľovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva, spravidla v
ročných intervaloch.
5. Cena sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti ‐ In memoriam. V takom
prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.
§ 30
Cena primátora Mesta Michalovce
1. Cenu primátora Mesta udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom ‐ občanom
mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, tým, ktorí sa významnou
mierou pričinili o likvidáciu následkov živelnej pohromy, víťazom spoločenských,
žiackych alebo študentských medzinárodných súťaží alebo za umiestnenie v týchto
súťažiach do tretieho miesta a pod.
2. Cena primátora Mesta je diplom a plaketa, v ktorom je uvedené meno, oceneného,
resp. názov organizácie, dátum udelenie, stručné zhodnotenie zásluh, za ktoré sa cena
udeľuje, pečiatka mesta a podpis primátora. Laureát ceny dostane finančnú odmenu.
Výška finančnej odmeny je 70 €. Ročne sa môže udeliť najviac 15 cien primátora.
3. Návrhy na udelenie ceny primátora predkladá aj MsR Michalovce.
4. udelení ceny primátora rozhoduje primátor mesta.
5. Cena primátora Mesta sa bude udeľovať pri významných udalostiach mesta, a to
spravidla raz ročne.
6. Cena primátora sa neudeľuje In memoriam.
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§ 32
Čin roka
1. Titul „ Čin roka“ sa udelí jedincovi alebo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku
dosiahol mimoriadny výsledok z oblasti športu, kultúry, architektúry, humanizmu,
školstva, pedagogiky a zdravotníctva.
2. Návrh na udelenie „Čin roka“ môže podať poslanec MsZ, primátor Mesta,
mimovládne organizácie, stavovské profesné organizácie a občan najneskôr k 31. 12.
bežného roka.
3. Návrhy udeľuje mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania príslušnej komisie
MsZ a mestskej rady.
4. Titul sa udeľuje raz ročne spravidla na podujatí „To najlepšie, čo v meste Michalovce
máme“.
5. Titul možno udeliť najviac 3 jednotlivcom a 3 kolektívom v jednom roku a v jednej
oblasti.
6. Titul „Čin roka“ je diplom a plaketa, v ktorých je uvedené meno a priezvisko
oceneného, prípadne názov oceneného kolektívu, dátum udelenia, stručné
zhodnotenie, za čo sa titul udeľuje, pečiatka mesta a podpis primátora.
2. S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Michalovce
§ 28
Čestné občianstvo Mesta Michalovce
1. Osobám, ktoré mali či majú vzťah k mestu a ktoré sa obzvlášť významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj mesta, šírenie dobrého mena mesta doma alebo v zahraničí, ktoré
obohatili určitú oblasť života tvorivými činmi, prispeli značnou mierou k zlepšeniu
priateľstva či medziľudských vzťahov, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo Mesta Michalovce.
2. O udelení tohto verejného uznania rozhoduje mestské zastupiteľstvo z vlastného
podnetu alebo na návrh primátora mesta. Čestné občianstvo sa udeľuje spravidla
jednej osobnosti v danom roku.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor Mesta a
ktorá sa poctenému odovzdá spravidla na mimoriadnom resp. slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
§ 29
Cena Mesta Michalovce
1. Cena Mesta Michalovce sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom najmä za :
 vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno‐prospešnej činnosti,
 činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta i jeho občanov.
2. Návrhy na udelenie ceny Mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predložiť poslanci
mestského zastupiteľstva,
primátor Mesta a mimovládne organizácie. Písomné
návrhy so zdôvodnením sa podávajú na podateľni mestského úradu v termíne do 30.
júna kalendárneho roka. Podané návrhy na udelenie ceny Mesta vyhodnotia komisie
mestského zastupiteľstva. Na základe ich odporúčania a po prehodnotení na
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zasadnutí predsedov komisií budú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rady a
táto ich predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
3. Cena mesta je plaketa a diplom, v ktorom je uvedené meno oceneného, resp. názov
organizácie, dátum udelenia, stručné zhodnotenie zásluh, za ktoré sa cena udeľuje,
pečiatka mesta a podpis primátora. Ročne je možno oceniť cenou mesta najviac 5
osôb.
4. Cena mesta sa udeľuje na zasadnutí mestského zastupiteľstva v ročných intervaloch
a odovzdáva sa spravidla na mimoriadnom resp. slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva
§ 30
Cena primátora Mesta Michalovce
1. Cenu primátora Mesta udeľuje primátor jednotlivcom alebo kolektívom ‐ spravidla
občanom mesta, najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, tým, ktorí
sa významnou mierou pričinili o likvidáciu následkov živelnej pohromy, víťazom
spoločenských, žiackych alebo študentských medzinárodných súťaží alebo za
umiestnenie v týchto súťažiach do tretieho miesta a pod.
2. Cena primátora Mesta je plaketa a diplom, v ktorom je uvedené meno, oceneného,
resp. názov organizácie, dátum udelenie, stručné zhodnotenie zásluh, za ktoré sa cena
udeľuje, pečiatka mesta a podpis primátora. Ročne sa môže udeliť najviac 15 cien
primátora.
3. Návrhy na udelenie ceny primátora predkladá aj MsR Michalovce.
4. udelení ceny primátora rozhoduje primátor mesta.
5. Cena primátora Mesta sa udeľuje v ročných intervaloch a odovzdáva spravidla na
mimoriadnom resp. slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
§ 32
Čin roka
1. Titul Čin roka sa udelí jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku
dosiahol mimoriadny výsledok v rôznych oblastiach života.
2. Návrh na udelenie titulu Čin roka môže podať poslanec MsZ, primátor mesta,
mimovládne organizácie, stavovské profesné organizácie a občan najneskôr do 31.
12. bežného roka.
3. Návrhy udeľuje mestské zastupiteľstvo. Podané návrhy na udelenie titulu Čin roka
vyhodnotia komisie mestského zastupiteľstva. Na základe ich odporúčania a po
prehodnotení na zasadnutí predsedov komisií budú návrhy predložené na
prerokovanie mestskej rady a táto ich predloží
na schválenie mestskému
zastupiteľstvu.
4. Titul sa odovzdáva spravidla raz ročne na slávnostnom kultúrnom podujatí.
5. Titul Čin roka je plaketa, spravidla michalovský Pegas a diplom, v ktorom je
uvedené meno a priezvisko oceneného, prípadne názov oceneného kolektívu, dátum
udelenia, stručné zhodnotenie, za čo sa titul udeľuje, pečiatka mesta a podpis
primátora.
§ 44, bod 5. v znení:
Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Michalovce nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť
dňom 15. júla 2016.
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3. U k l a d á
vydať Štatút Mesta Michalovce v plnom znení.
Z: Mgr. Natália Slaninková, vedúca OrgO
T: jún 2016
Hlasovanie
(hlasovanie č.46)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 20
Informatívna správa o činnosti a hospodárení obchodných spoločností Mesta
Michalovce Služby mesta Michalovce, s.r.o. Michalovce a TV MISTRAL, s.r.o.
Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V novom volebnom období sa pristúpilo aj k zmenám v súvislosti s činnosťou obchodných
spoločností, kde má Mesto Michalovce 100 % účasť. Valným zhromaždením je primátor
mesta. V ďalšom primátor mesta informoval prítomných a prostredníctvom médií aj
verejnosť o hospodárení spoločností:
SMM s.r.o. Michalovce vznikla v roku 2008, orgánmi spoločnosti sú konatelia Ing. Zdenko
Vasiľ, Ing. Jozef Doležal a Ing. Marta Mojsejová. Predsedom dozornej rady je MVDr. Vladimír
Kostovčík a členom DR MUDr. B. Bančej a Ing. J. Kapitan. Spoločnosť od svojho vzniku prešla
určitým vývojom a rozširovaním činností. Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená
dňa 27.4.2016 a auditovaná audítorskou spoločnosťou Gemer Audit, spol. s.r.o. Rožňava bez
výhrad. Valné zhromaždenie dňa 6.6.2016 schválilo účtov. závierku a výsledok hospodárenia
za rok 2015 po zdanení je vo výške 2 452,73 €.
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce pôsobí už 16 rokov. Konateľmi spoločnosti sú MUDr. B. Bančej
a J. Bumbera, dozorná rada je v zložení Ing. J. Ďurovčík,CSc.,‐ predseda, členmi: Ing. O.
Bereznaninová a Mgr. J. Eštok. Ekonomické výsledky za rok 2015 sú priaznivé. Spoločnosť
dosiahla zisk vo výške 61,‐€. Likvidita spoločnosti je dobrá. V ďalšom primátor informoval
o programovej skladbe spoločnosti.
R o z p r a v a:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti a hospodárení obchodných spoločností Mesta Michalovce
Služby Mesta Michalovce, s.r.o. Michalovce a TV Mistral, s.r.o. Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č.47)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 21
Návrh na uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi mestami Michalovce
a Liptovský Mikuláš
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto Michalovce má partnerské mestá v krajinách východnej, západnej i strednej Európy
(Bulharsko – Kavarna, Poľsko Jaroslaw, ČR – Vyškov, Srbsko – Pančevo, Ukrajina – Užhorod,
Španielsko – Vila Real, Maďarko – Sátoraljaújhely, Francúzsko – Conac). Partnerské mesto na
Slovensku zatiaľ Mesto Michalove nemá. Vhodným partnerom je mesto Liptovský Mikuláš,
ktoré počtom obyvateľov a mnohými parametrami zodpovedá úrovni mesta Michalovce.
Prvé kontakty začali už v rokoch 2006‐2010. Mestá spájajú aktivity v oblasti turizmu,
vzdelávania , kultúry, cestovného ruchu a prírodného prostredia.
Na základe toho je predložený návrh na spoluprácu medzi mestami Michalovce a Liptovský
Mikuláš.
Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš potrebné uznesenie už schválilo. Podpísanie
dohody by sa malo uskutočniť v Michalovciach počas Zemplínskych slávností v mesiaci
august 2016.
R o z p r a v a:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
uzatvorenie Dohody o spolupráci medzi mestami Michalovce a Liptovský Mikuláš.
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Hlasovanie
(hlasovanie č.48)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 22
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok
2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladala Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
Predkladaný plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, plynule nadväzuje na kontroly
vykonávané v predchádzajúcom období. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie platných
zákonov a Všeobecne záväzných nariadení pri hospodárení s majetkom a finančnými
prostriedkami. Kontrola plnenia opatrení z vykonaných previerok, kontrola plnenia uznesení
MsZ a kontrola vybavovania sťažností je prevádzaná priebežne. Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok je spracovaný rámcovo a bude doplnený o nové úlohy, ktoré vyplynú zo zasadnutí
MsZ a sťažností obyvateľstva, prípadne zo zistení prevádzaných kontrol.

R o z p r a v a:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2016.
B) p o v e r u j e
vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie
(hlasovanie č.49)
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za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

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

BOD č. 23
Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín
Michalovčan a harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok
2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladala Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Návrh plánu rokovaní MsR a MsZ na II. polrok 2016 sa môžu aj dopĺňať. Návrhy plánu komisií
sú záležitosťou jednotlivých komisií. Osobitne upriamil pozornosť na harmonogram zasadnutí
MsR a MsZ na II. polrok 2016. V decembri sa uskutočnia dve zasadnutia 8.12.(štvrtok) –
pracovné MsZ a 9.12. – slávnostné MsZ.
R o z p r a v a:
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Vladimír Braník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2016
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2016
3. Plány rokovaní komisií MsZ Michalovce na II. polrok 2016
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2016
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2016
Hlasovanie
(hlasovanie č.50)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté.
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BOD č. 24
Interpelácie
Na rokovaní mestského zastupiteľstva boli predložené písomné interpelácie od poslancov:
PhDr. Jana Cibereová, PhDr. Marta Horňaková, RNDr. Lýdia Sidivárová, Mgr. Ján Várady,
MUDr. Paľovčík, MUDr. Ján Mihalečko a doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
PhDr. Jana Cibereová
Na základe podnetov občanov z Ul. Jána Hollého prosím TaZS mesta Michalovce o vyčistenie
a vyzametanie parkovaných plôch a zrezanie polámaných konárov zo stromov, aby nedošlo
k úrazu, alebo poškodeniu parkovaných vozidiel.
PhDr. Marta Horňaková
1. Obyvatelia IBV Stráňany žiadajú vybudovať pri jazierku Baňa detské ihrisko
s hojdačkou, preliezkovou zostavou so šmýkačkou a pre mládež vybudovať
workoutové ihrisko.
2. Obyvatelia bytového domu A5 na Severnej ulici Sídl. SNP poukazujú na potrebu
vybudovať za týmto bytovým domom komplex detského ihriska pozostávajúci
z hojdačky, preliezkovej zostavy so šmýkačkou a prvkov na trávenie voľného času
mládeže. Tiež je potrebné doplniť odpadkové koše pre psičkárov a lavičky.
Vybudovaním ďalších detských ihrísk a ihrísk pre mládež v meste sa tak vytvoria
podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času a zvýšenie pohybovej aktivity detí.
Obyvatelia sa pýtajú, v akom časovom termíne tieto ich požiadavky môžu byť
realizované.
RNDr. Lýdia Sidivárová
Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4 predkladám nasledujúce
interpelácie:
1. Na križovatke Ul. J. Palkoviča a Ul. odbojárov sa na vozovke nachádza rozsiahly výtlk.
Je možné tento výtlk opraviť?
2. Na Ul. prof. Hlaváča medzi blokmi A a B sa nachádza javor vo veľkej miere napadnutý
parazitickou rastlinou imelo. Pri vetre z neho opadávajú suché konáre rôznej veľkosti.
Súčasne korene stromu poškodzujú a dvíhajú dlažbu detského ihriska, ktoré je
umiestnené pod spomínaným javorom. Obyvatelia uvedených blokov sa obávajú
možnosti vážnych úrazov. Je možné zo stromu odstrániť poškodené konáre, prípadne
celý strom?
Ďakujem zodpovedným pracovníkom a organizáciám za vybavenie intervencií
občanov.
Mgr. Ján Várady
1. Občania volebného obvodu č. 2, konkrétne Ul. užhorodskej, zakarpatskej, uralskej,
bieloruskej a i., ako aj ulíc z 1. volebného obvodu žiadajú, aby bol na Ul. užhorodskej
vytvorený a vyznačený nový priechod pre chodcov oproti bloku B5/B6. Priechod je
potrebný pre občanov, ktorí prechádzajú v tejto lokalite zatiaľ voľne, často aj krížom
cez priľahlú križovatku. Najbližšie priechody sú pri križovatke na Vrbovčíku a pri CZŠ
sv. Michala, ktoré sú vzdialené od seba min. 400 m, čo je na obchádzanie
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inkriminovaného miesta dosť ďaleko. Novovytvorený priechod je potrebný, lebo
umožní bezpečnejší pohyb občanov za svojimi nákupmi smerom k nákupnému centru
LIDL a IDEA. V mene občanov verím, že tento návrh bude priaznivo prijatý
a realizovaný. Vopred ďakujem.

2. V súvislosti s upokojovaním cestnej premávky a dopravného ruchu v meste
Michalovce, ma poprosili občania bývajúci v lokalite pod Hrádkom, v blízkosti 1. ZŠ na
Ul. T.J. Moussona o odborné posúdenie ruchu, hluku, ale aj nesprávneho parkovania,
tiež nepovoleného vjazdu vozidiel, ba dokonca parkovania nákladných vozidiel
a dodávok určených na podnikateľské účely, v danej lokalite a priľahlých uličiek.
Prosím o súčinnosť riešenia tohto problému aj poslancov za daný volebný obvod
a komisiu dopravy.

MUDr. Ján Paľovčík
V rámci zvýšenia bezpečnosti premávky navrhujem posun dopravnej značky najvyššej
povolenej rýchlosti 70 nachádzajúcej sa za kruhovou križovatkou šíravská v smere na
Zemplínsku Šíravu za priechod pre chodcov spájajúci Ul. Urxovu a Ul. Kukučínovu, nakoľko
v opačnom smere je povolená 50.

MUDr. Ján Mihalečko
Prosím o kontrolu a prípadnú opravu úseku cesty – výjazd z Ul. Čapajeva na Ul. užhorodská.

doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
1. Po zimnom období ostali na viacerých cestách nášho mesta výtlky. Jednou z ulíc
s havarijným stavom na sídlisku Stráňany je aj ulica Školská, ako aj križovatka Ul.
partizánska a Ul. široká bezprostredne pri odbočovaní do pravá. Prosím o urýchlené
riešenie tohto stavu z dôvodu jeho vážnosti a hrozby poškodenia zdravia detí a
študentov, ako aj majetku občanov využívajúcich tieto komunikácie.
2. Na základe podnetu od viacerých občanov prosím o prípadné doplnenie a opravu,
prípadne odstránenie nefunkčných retardérov na Ul. Vila‐Real.

BOD č. 25
Rôzne
MUDr. Benjamín Bančej
Dnešným dňom, t.j. 21. 6. 2016 začínajú oslavy Dni na poctu mesta. Oslavy začínajú
vystúpeniami detí z MŠ a ZŠ mesta. Pokračovať budú aj v dňoch 22. 6. ‐24. 6. 2016. Posledný
deň bude vyvrcholenie programu (doobeda tvorivé dielne, poobede otvorenie výstavy
vybraných osobností mesta, festival divadelných predstavení v nárečí, Divadlo pri fontáne,
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stretnutie veteránov – Zemplín veterán rallye). 25.6.2016 pokračujú „Mihaľovski deski 2016“
– Radošínske naivné divadlo.
V ďalšom informoval o programe letných aktivít na mesiace jún – júl – august ‐ september,
ktorý je spracovaný pod názvom „Retro na Šírave“ a k dispozícií je v informačnej kancelárii
MsÚ Michalovce.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Za Zemplínsku oblastnú turistickú organizáciu spolu s výkonným riaditeľom a ďalším členmi
pozval prítomných a všetkých občanov mesta na pripravované podujatia letnej jubilejnej
turistickej sezóny. V lete sa uskutočnia aj ďalšie podujatia: Deň Topoľčanov, charitatívne
podujatie Káčer na bicykli – 4.8.2016 a mnoho ďalších.

BOD č. 26
Záver
Keďže program rokovania MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na tomto zasadnutí. V dovolenkovom
období zaželal prítomným príjemné dovolenky. Najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva sa uskutoční 6. 9. 2016.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ukončil X. zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. PhDr. Jana Cibereová
2. MUDr. Pavol Kuchta

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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