MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 8. 9. 2015

číslo: 95

K bodu: SPRÁVA O KONTROLE VYUŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA
ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2015

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrole využívania verejného priestranstva na území mesta Michalovce
za I. polrok 2015.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 8. 9. 2015

číslo: 96

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE

Mestská rada v Michalovciach
1.

Berie na vedomie:
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. Odporúča :
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach:
2.1

schváliť uloženie plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 5332 v k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke cca 4,6 m, ktorá bude spresnená geometrickým
plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle
VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Pripojovací plynovod“,
realizovanej pre potreby novostavby rodinného domu navrhovaného na pozemku
C‐KN p.č. 3171 – Ul. slovenská, s Ing. René Petraninom, Ul. J. Murgaša 1328/63,
Michalovce, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.

2.2

schváliť uloženie vodovodu na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky
 E‐KN p.č. 4715/1, p.č. 5033, p.č. 5029, p.č. 5030, p.č. 5031, p.č. 5032,
p.č. 5036 v k.ú. Stráňany
 E‐KN p.č. 31/33, p. č. 8866, p.č. 8867, p.č. 8868, p.č. 8869, p.č. 8870,
p.č. 8871, p.č. 8872, p.č. 8873, p.č. 8874, p.č. 8876, p.č. 8877, p.č.

8878, p.č. 8879, p.č. 8880, p.č. 8881, p.č. 9447/1, p.č. 9593 v k.ú.
Michalovce
 pozemky E‐KN p.č. 48/104 v k.ú. Močarany
(v celkovej dĺžke cca 2000 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného
bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „ÚV Lastomír – VDJ Biela
Hora – výtlačné potrubie“, realizovanej za účelom obnovy verejných rozvodov
vody, s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Ul. Komenského č.
502, Košice, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník,
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.
2.3

schváliť uloženie kanalizačnej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN p.č.
4072/19 a p.č. 5360 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 22 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby
„Reštaurácia Kelt – rekonštrukcia kanalizačnej prípojky“ realizovanej pre potreby
Reštaurácie postavenej na pozemku C‐KN p.č. 4072/3 – Ul. špitálska, s Annou
Osieckou, Zalužice č. 171, investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp.
v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.

2.4

schváliť uloženie vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej NN prípojky a plynovej
prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN p.č. 5370 v k.ú. Michalovce (v celkovej
dĺžke cca 12 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom), s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osí 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 stavby „Nákupné centrum – stavebné úpravy a zmena
účelu využitia“, navrhovanej na pozemkoch C‐KN p.č. 3950/2, p.č. 3950/3, p.č.
3950/4, p.č. 3951/40, p.č. 3951/39, p.č. 3951/38, p.č. 3951/37 a p.č. 3951/22,
k.ú. Michalovce, so spoločnosťou Z.O.A.,s.r.o., Jovsa č. 288, investorom
a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.)
musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.

prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile.
2.5

schváliť uloženie skrinky RaMZ a plynovú prípojky na pozemku Mesta, vedenom
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok C‐KN
p.č. 1837/175 v k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke cca 6 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby „Zmena
osadenia skrinky RaMZ – úprava pripojovacieho plynovodu“, realizovanej pre
potreby stavby rodinného domu postaveného na pozemku C‐KN p.č. 1837/100 –
Ul. remeselnícka, s Ing. Júliusom Mikulom, Ul. remeselnícka 3693/3, Michalovce,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile.

2.6

schváliť uloženie plynovej a vodovodnej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky C‐KN
p.č. 1/1 a p.č. 1702/1 v k.ú. Stráňany (v celkovej dĺžke cca 38,60 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom), s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, v rámci stavby
„Dobudovanie a rekonštrukcia pavilónu „C“ – prízemie zimný štadión
Michalovce“, realizovanej pre potreby stavby Zimného štadióna – pavilónu „C“, –
Ul. športová, s INVEST KM, s.r.o., Ul. P. Jilemnického č. 20, Michalovce,
investorom a budúcim vlastníkom s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile.

2.7

schváliť uloženie plynovodu, vodovodu, elektrickej NN prípojky a kanalizačnej
prípojky na pozemku vo vlastníctve Mesta vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok E‐KN p.č. 1‐9429/1 v k.ú.
Vrbovec, v rozsahu, ako je zakreslený Geometrickým plánom č. 35024780‐
133/2015, ktorý vyhotovil Ing. E. Treščák, Vinné č. 651, s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, t.j. uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí,

v rámci stavby „Michalovce – Rodinný dom na Ul. tichej, so Štefanom
Pokoželcom, Ul. kapušianska 575/100, Michalovce, investorom a vlastníkom.

3.

Ukladá:
3.1 ved. odboru hospodárenia s majetkom:
Ing. Jozefovi Doležalovi, predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: október 2015

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

