MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 128

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za obdobie: január – február 2012
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie: január ‐ február 2012.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 129

K bodu:

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva Michalovce za II. polrok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) B e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce
za II. polrok 2011.
b) S ú h l a s í
s predlžením platnosti uzn. MsZ č. 80 zo 6. 9. 2011 v bode I/11, ktorým bol schválený
odpredaj pozemkov zastavaných objektmi garáží v lokalite Ul. špitálska a v lokalite
Chempik.
Nový termín: do 31. 3. 2012
Zodpovedný: Ing. Jozef Doležal, vedúci odb. HsM

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 130

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na VII. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 9. 12. 2011
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o riešení interpelácií poslancov predložených na VII. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 9. 12. 2011

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 131

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 132

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
za II. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2011.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 133

K bodu: Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia
MsZ č. 117/2009 o procese, podmienkach a poplatkoch
pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste
Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia MsZ v Michalovciach č. 117/2009
o procese, podmienkach a poplatkoch pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev
v meste Michalovce, s účinnosťou od 01. 04. 2012.
2. U k l a d á
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Po zapracovaní schválených zmien a doplnkov vydať plné znenie VZN č. 117/2009.
Z: Ing. Anna Mrázová
T: 01. 03. 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 134

K bodu: Návrh zmeny uznesenia MsZ v Michalovciach č. 115
zo dňa 9. 12. 2011
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. R u š í :
a) časť textu v bode 1 písm. b), a to:
Cena za technickú vybavenosť: 97 204,00 €
z toho:
Kúpna cena za verejný vodovod a vodovodnú prípojku: 1,00 €
Kúpna cena za verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku: 1,00 €
Kúpna cena za NN prípojky: 1,00 €
Kúpna cena za parkoviská: 1,00 €
Kúpna cena za miestnu komunikáciu vrátane verejného osvetlenia: 97.200,00 €
• dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
vo výške 50% (48 600,00 €)
• vlastné zdroje vo výške 50 % (48 600,00 €)
b) bod 1 písm. d):
s predložením žiadostí o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
- kúpa 60 bytov pre nájom v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach
- kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie týchto nájomných bytov
c) bod 3:
3. S c h v a ľ u j e
‐ uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu 60 bytov pre nájom v Polyfunkčnom dome
Okružná v Michalovciach za sumu 2.427.000,00 € a na kúpu technickej vybavenosti
podmieňujúcej kúpu a užívanie týchto nájomných bytov za sumu 97.204,00 € s tým,
1/2

že ak nebude schválená dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle
zákona č. 67/2003 Z.z., kúpna zmluva zaniká

II. S c h v a ľ u j e :
a) v bode 1. písm. b) nový text za zrušený text, a to:
Cena za technickú vybavenosť: 48 604,00 €
z toho:
Kúpna cena za verejný vodovod a vodovodnú prípojku:
1,00 €
Kúpna cena za verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku: 1,00 €
Kúpna cena za NN prípojky: 1,00 €
Kúpna cena za parkoviská: 1,00 €
Kúpna cena za miestnu komunikáciu vrátane verejného osvetlenia 48 600,00 €
b) nový bod 1. písm. d), a to:
s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na kúpu 60 bytov pre nájom
v Polyfunkčnom dome Okružná
c) nový bod 3, a to:
3. S c h v a ľ u j e
‐ uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu 60 bytov pre nájom v Polyfunkčnom dome
Okružná v Michalovciach za sumu 2 427 000,00 € a na kúpu technickej vybavenosti
podmieňujúcej kúpu a užívanie týchto nájomných bytov za sumu 48 604,00 €
s tým, že ak nebude schválená dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionál‐
neho rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. a úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania v zmysle zákona č. 67/2003 Z. z. , kúpna zmluva zaniká.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 135

K bodu: Vyhodnotenie kultúrno‐osvetovej činnosti MsKS Michalovce
za rok 2011 a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2011
2. S c h v a ľ u j e
Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 136

K bodu: Správa o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície
Michalovce a stave kriminality na území mesta Michalovce
za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície Michalovce a stave kriminality
na území mesta Michalovce za rok 2011.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 137

K bodu: Informácia o zmene Organizačného poriadku a organizačnej
štruktúry Mestského úradu v Michalovciach
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informáciu primátora mesta o zmene Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
Mestského úradu v Michalovciach účinnej od 1. 1. 2012 .

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 138

K bodu: Informatívna správa o stave realizácie a prípravy projektov
zo zdrojov EÚ a dotačných politík
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných
politík.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 139

K bodu: Majetkoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. S c h v a ľ u j e :
1. hnuteľný majetok Mesta pre výkon správy SMM, s.r.o., Michalovce od 01. 03. 2012,
nachádzajúci sa v objekte Zlatý býk, ktorý je vedený na adrese Námestie osloboditeľov
č. 1001/10 v Michalovciach, pod inventárnym číslom 1/801/00011
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku p.C‐KN
č. 1290/9 v k.ú. Stráňany v nasledovnom znení:
‐ minimálna kúpna cena 17,64 €/m2
‐ účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na príslušný pozemok
‐ účastník súťaže sa v návrhu kúpnej zmluvy zaviaže, že súhlasí s predkupným právom
pre Mesto Michalovce v prípade predaja alebo iného scudzenia predmetu predaja za
cenu, za ktorú ho účastník súťaže nadobudne od predávajúceho, počas doby 15 rokov
‐ účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy deklaruje, že uskutoční úhradu kúpnej ceny
naraz, maximálne do 60 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského
zastupiteľstva
‐ účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že predmet kúpy pozná a berie to na
vedomie
‐ náklady na vyhotovenie príslušného geometrického plánu znáša úspešný uchádzač
OVS
‐ vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
3. neprijať žiadnu z ponúk obchodnej verejnej súťaže na vybudovanie a správu
tabuľového informačného systému v Meste Michalovce
4. prijať ponuku víťaza obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na výstavbu a
prevádzku parkovacieho domu na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Michalovce, vyhlá‐
senej dňa 05. 01. 2012, spoločnosť MEDIPARK Košice s.r.o., Kollárovo námestie 20,
811 06 Bratislava
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5. odpredaj bytu č. 20, ktorý je vedený na LV č. 8840 v k.ú. Michalovce, v bytovom dome
č. súp. 1321, ktorý je postavený na parcele p.C‐KN č. 392 v k.ú. Michalovce ktorého podiel
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozem‐
ku je 1864/502992, formou verejnej dražby, pre úspešného vydražiteľa Ing. Slavka Koreňa,
trvalý pobyt Kamenárska č. 6308/54, Michalovce za kúpnu cenu vo výške 5 100 €
6. zaradenie nehnuteľností do zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
A) stavba č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, postavená na parcele p.č. 4730/3 v k.ú.
Michalovce, vedená na LV č. 5157 a pozemok pod touto stavbou p.C‐KN č. 4730/3,
zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 114 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej,
stavba bez súpisného čísla (sklad), postavená na parcele p.č. 4731 v k.ú. Michalovce,
vedená na LV č. 5157 a pozemok pod touto stavbou p.C‐KN č. 4731, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 527 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej,
pozemok p.C‐KN č. 4730/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17755 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery cca 10 000 m2, ktorý sa nachádza
na Ul. lastomírskej,
B) stavba č. súp. 984, autoservis Okružná, postavená na p.č. 4662, vedená na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (umyvárka), postavená na p.č. 4661, vedená na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (sklad), postavená na p.č. 4663,
vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (dielne), postavená na p.č.
4664/5, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a pozemky: p.C‐KN č. 4662, zast.
plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 289 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, p.C‐KN č. 4661, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 200 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4663, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 92 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4664/5,
zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 216 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, p.C‐KN č. 4664/1, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 6 417 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul.
moskovskej
C) stavba č. súp. 1457,autoservis Močarianska, postavená na p.č. 4950, vedená na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (dielňa), postavená na p.č. 4949, vedená na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (vrátnica), postavená na p.č. 4951,
vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (sklad), postavená na p.č.
4952, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (sklad), postavená na
p.č. 4953, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp. (sklad),
postavená na p.č. 4954, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavba bez č. súp.
(dielňa), postavená na p.č. 4948, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a pozemky:
p.C‐KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 372 m2, vedený na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609
m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 26 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4952,
zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, p.C‐KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2,
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D)

E)

F)

G)

H)

vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 119 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, p.C‐KN č. 4948,
zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, p.C‐KN č. 4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul.
močarianskej
stavba č. súp. 609,VI. MŠ, postavená na p.č. 52, vedená na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec,
pozemok p.C‐KN č. 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú.
Vrbovec, pozemok p.C‐KN č. 52, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 766
m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul.
vrbovskej
stavba č. súp. 5915, Administratívna budova, postavená na p.č. 3267/24, vedená na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.C‐KN č. 3267/18, zastavané plochy a
nádvoria o celkovej výmere 1 316 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemok p.C‐KN č. 3267/24, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 835 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.C‐KN č. 3267/28, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 378 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. okružnej pri bývalej XXIII.
Materskej škole
stavba č. súp. 1934,dielňa, postavená na p.č. 2809, vedená na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 2241, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
561 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 2240, záhrady
o celkovej výmere 603 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, do výmery 200
m2,ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul. Masarykovej
stavba č. súp. 1919, budova Mestskej polície Michalovce, postavená na p.č. 984,
vedená na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.C‐KN č. 984, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 274 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemok p.C‐KN č. 985/1, záhrady o celkovej výmere 203 m2, vedený na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, pozemok p.C‐KN č. 985/2, záhrady o celkovej výmere 174 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Ul.
duklianskej
pozemok p.E‐KN č. 870/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 181 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 870/2, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 40 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce,
pozemok p.E‐KN č. 870/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 82 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 870/4 v podiele vo
veľkosti 4/8, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 36 m2, vedený na LV č.
5751 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 870/5, zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 420 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN
č. 870/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 130 m2, vedený na LV č.
6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 873/1, zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 961 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN
č. 874, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 68 m2, vedený na LV č. 6438
v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 875, zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 1 206 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 875/2,
3/6

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 44 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú.
Michalovce, časť z pozemku p.E‐KN č. 877, zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 2 495 m2, do výmery 1 100 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, časť
z pozemku p.E‐KN č. 878, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2 026 m2, do
výmery 250 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, ktoré sa nachádzajú na Nám.
osloboditeľov pod stavbou Obchodného domu DODO
I) pozemok p.C‐KN č. 4659/10, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 030
m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktorý sa nachádza na sídl. Východ na
Moskovskej ul., pod stavbou predajne č. súp. 3497, ktorá je vlastníctvom COOP
Jednota Michalovce
J) pozemok p.C‐KN č. 68/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 485 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktorý sa nachádza na sídl. Východ na Ul.
verbovčik, pod stavbou predajne č. súp. 592, ktorá je vlastníctvom COOP Jednota
Michalovce
K) pozemok p.E‐KN č. 6389/1, orná pôda o celkovej výmere 24 271 m2, vedený na LV č.
6438 v k.ú. Michalovce, na ktorom sú postavené bytové domy a nachádzajú sa
medziblokové priestory na sídlisku Svornosť Pod Hrádkom
L) pozemok p.C‐KN č. 4129, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 701 m2,
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a pozemok p.C‐KN č. 4130, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 157 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktoré
sa nachádzajú pod stavbou bytového domu na Ul. J. Kollára resp. tvoria priľahlý
pozemok k predmetnému bytovému domu
M) časť z pozemku p.C‐KN č. 1702/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
9007 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany, do výmery 40 m2, nachádzajúci sa na
Ul. športovej pri pohostinstve Flinstone
N) stavba č. súp. 6324, sklad – dielňa, postavená na p.č. 3743 v k.ú. Michalovce, vedená
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúca sa na Ul. Komenského
O) stavba č. súp. 6325, sklady, postavená na p.č. 1093 v k.ú. Michalovce, vedená na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 2960, zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 76 m2, vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č.
2970/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 302 m2, vedený na LV č. 6438
v k.ú. Michalovce, pozemok p.E‐KN č. 2971/2, záhrady o celkovej výmere 79 m2,
vedený na LV č. 6438 v k.ú. Michalovce, ktoré nehnuteľnosti sa nachádzajú na Nám.
osloboditeľov za byt. domom č. súp. 944
P) časť z pozemku p.C‐KN č. 3066/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
27717 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 387 m2, nachádzajúci
sa na Ul. Štefánikovej pri stavbe č. súp. 1370
Q) časť z pozemku p.C‐KN č. 4714/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
8554 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, do výmery 380 m2, nachádzajúci sa
na Ul. lastomírskej pri areáli OSBD v Michalovciach
R) pozemok p.C‐KN č. 361/2, záhrady o celkovej výmere 66 m2, vedený na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, nachádzajúci sa na Ul. Fr. Kubača
S) pozemok p.C‐KN č. 586/2, lesné pozemky o celkovej výmere 103976 m2, vedený na
LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.C‐KN č. 588/1, lesné pozemky o celkovej výmere
1024373 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.C‐KN č. 755, lesné
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pozemky o celkovej výmere 2873 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok
p.C‐KN č. 760, lesné pozemky o celkovej výmere 73921 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú.
Oreské, pozemok p.E‐KN č. 470/1, lesné pozemky o celkovej výmere 69029 m2,
vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.E‐KN č. 471/2, lesné pozemky
o celkovej výmere 11717 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.E‐KN
č. 471/8, lesné pozemky o celkovej výmere 41096 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú.
Oreské, pozemok p.E‐KN č. 471/9, lesné pozemky o celkovej výmere 16161 m2,
vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.E‐KN č. 471/10, lesné pozemky
o celkovej výmere 23734 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.E‐KN
č. 471/13, lesné pozemky o celkovej výmere 21446 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú.
Oreské, pozemok p.E‐KN č. 471/15, lesné pozemky o celkovej výmere 62262 m2,
vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.E‐KN č. 471/16, lesné pozemky
o celkovej výmere 180 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské, pozemok p.E‐KN č. 472,
lesné pozemky o celkovej výmere 15563 m2, vedený na LV č. 687 v k.ú. Oreské,
pozemok p.E‐KN č. 473/1, lesné pozemky o celkovej výmere 4534 m2, vedený na LV
č. 687 v k.ú. Oreské. Spolu sa jedná o výmeru 147,0865 ha lesných pozemkov.

7. odpredaj pozemkov zastavaných objektmi garáží v garážových lokalitách:
Lokalita Ul. špitálska:
‐ pozemok p.C‐KN č.3963, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č.5157, k.ú.
Michalovce za cenu 63,07 € a pozemok p. C‐KN č. 4070/64, zast. plocha o celkovej
výmere 4 853 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/178 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre Jozefa Strejca a manželku
Milotu r. Hrúzovú, bytom Ul. nad Laborcom 8, Michalovce
‐ pozemok p.C‐KN č.4070/46, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č.5157,
k.ú. Michalovce za cenu 63,07 € a pozemok p. C‐KN č. 4070/64, zast. plocha
o celkovej výmere 4 853 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/178 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre Jaroslava
Krátkeho, bytom Ul. okružná 23, Michalovce
Lokalita Ul. okružná Zekon:
‐ pozemok p.C‐KN č.3489, zastavaná plocha o celkovej výmere 18 m2, LV č.5157, k.ú.
Michalovce za cenu 59,75 €, pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej
výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/301 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre Jozefa Demetera, bytom Ul.
J. Murgaša 67, Michalovce
‐ pozemok p.C‐KN č.3550, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č.5157, k.ú.
Michalovce za cenu 63,07 €, pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej
výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/301 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre Dušana Vašku, bytom Ul.
Krymská 3, Michalovce
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‐ pozemok p.C‐KN č.3478, zastavaná plocha o celkovej výmere 17 m2, LV č.5157, k.ú.
Michalovce za cenu 56,43 €, pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej
výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/301 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre Andreja Hajduka a manželku
Boženu rod. Bakovú, bytom Hatalov 91
‐ pozemok p.C‐KN č.3578, zastavaná plocha o celkovej výmere 17 m2, LV č.5157, k.ú.
Michalovce za cenu 56,43 €, pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha o celkovej
výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/301 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre Petra Kamencu, bytom Ul. J.
Švermu 19, Michalovce
‐ pozemok p.C‐KN č.3407/12, zastavaná plocha o celkovej výmere 19 m2, LV č.5157,
k.ú. Michalovce za cenu 63,07 €, pozemok p. C‐KN č. 3728/1, zast. plocha
o celkovej výmere 6 845 m2 do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/301 za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 pre JUDr.
Ladislava Kováča a manželku Máriu rod. Tkáčovú, bytom Ul. tehliarska 5,
Michalovce.
Lokalita Ul. Štefánikova:
‐ pozemok p.C‐KN č.3036/7, zastavaná plocha o celkovej výmere 20 m2, LV č.5157,
k.ú. Michalovce za cenu 66,39 €, a pozemok p.C‐KN č. 3036/5 o výmere 525 m2
do podielového spoluvlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/30 za
jednotkovú cenu 0,0331 € (1,‐ Sk)/m2 pre Nevzada Hasaniho, bytom Ul.
Štefánikova 34, Trebišov.
II. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmluvy v bode I/1, 4, 5 a 7 .
Z: Viliam Zahorčák
T: 21. 4. 2012

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 140

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 141

K bodu: Návrh na udelenie titulu Čin roka 2011
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
udeľuje
titul Čin roka 2011
jednotlivci:
Patrícia DERMEKOVÁ
Mgr. Jana GOMBITOVÁ
PhDr. Anna KAPUTOVÁ
Ladislav LECHAN
Slavomír PRADA

oblasť športu
oblasť školstva
oblasť pedagogiky
oblasť športu
oblasť športu

kolektívy:
DSZ Pro Musica Michalovce
Družstvo žien Iuventy Michalovce
Kolektív autorov publikácie T. J. Mousson
Zemplínske múzeum v Michalovciach
ZINPRO, a.s. Michalovce
Chemkostav Michalovce

oblasť kultúry
oblasť športu
oblasť kultúry
oblasť kultúry
oblasť architektúry
oblasť architektúry

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 142

K bodu: Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) S c h v a ľ u j e :
1. Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta v mesiaci apríli 2012
2. Harmonogram zhromaždení obyvateľov mesta
b) U k l a d á
vedúcej organizačného odboru MsÚ v Michalovciach:
Zabezpečiť zhromaždenia obyvateľov mesta.
Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. org. odboru

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE

UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 143

K bodu: Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád
základných a materských škôl a základnej umeleckej školy
v zriaďovateľśkej pôsobnosti Mesta Michalovce v zmysle zákona NR
SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád základných škôl, materských škôl
a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce v zmysle
zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na funkčné obdobie 2012 – 2016 :
Základná škola (I.)

Moussona 4

Ing. Vladimír Braník
Bc. Stanislav Gaľa
Ing. Jozef Bobík
Mgr. Juliana Pregová

Základná škola (II.)

Švermu 6

MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. František Zitrický
MUDr. Ján Mihalečko
Ing. Katarína Poláková

Základná škola (III.)

Moskovská 1

Mgr. Martin Nebesník
MUDr. Anton Rudáš
Bc. Zlatuša Popaďáková
MUDr. Benjamín Bančej

Základná škola (IV.)

Komenského 1

MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Pavol Hirjak
MUDr. Ľubomír Rohoň
Mgr. Ivan Pšenko

Základná škola (V.)

Školská 2

Rudolf Klein
Ing. Jaroslav Kapitán
Ing. Michal Stričík , PhD.
JUDr. Gabriel Dorič

Základná škola (VI.)

Okružná 17

Ing. Pavol Dlugoš
Ing. Ján Ďurovčík
Mgr. Ján Eštok
MUDr. Benjamín Bančej

Základná škola (VII.)

Krymská 5

MUDr. Pavol Kuchta
Ing. Pavol Dlugoš
MUDr. Tibor Prunyi
Anna Hrehovčíková

.

Základná škola (VIII.)

Kpt. Nálepku 16

Ing. Jozef Sokologorský
Mgr. Martin Nebesník
PhDr. Jana Cibereová
Ján Bumbera

.

Základná umelecká
škola

Štefánikova 20

Ing. Ján Ďurovčík
MUDr. Ľubomír Rohoň
MUDr. František Farkaš
Ing. Zdenko Vasiľ

Materská škola (II.)

Fraňa Kráľa 78

PhDr. Jana Cibereová
Mgr. Martin Nebesník
Ing. Pavol Dlugoš
Ing. Katarína Poláková

Materská škola (IV.)

Školská 5

Rudolf Klein
Bc. Zlatuša Popaďáková
MUDr. Ján Mihalečko
JUDr. Gabriel Dorič

Materská škola (IX.)

Komenského 2

MUDr. Štefan Lipčák
Ing. Vladimír Braník
Mgr. Martin Nebesník
Mgr. Ivan Pšenko

Materská škola (XI.)

Masarykova 30

Ing. Vladimír Braník
Ing. Jozef Sokologorský
MUDr. František Zitrický
PhDr. Beáta Paľovčíková

Materská škola(XIII.)

Okružná 19

Ing. Pavol Dlugoš
MUDr. Ján Paľovčík
Ing. Ján Ďurovčík
Mgr. Juliana Pregová

Materská škola(XVIII.)

Leningradská 1

MUDr. Pavol Kuchta
MUDr. Anton Rudáš
Bc. Zlatuša Popaďáková
Anna Hrehovčíková

Materská škola (XXI.)

Vajanského 5

Bc. Stanislav Gaľa
MUDr. Jozef Makohus
Mgr. Ján Eštok
Ing. Iveta Čelovská

Materská škola (XXII.)

Švermu 8

Ing. Jozef Bobík
Ing. Vladimír Braník
MUDr. František Farkaš
Alžbeta Varoščáková

2. U k l a d á
vedúcej odboru školstva, kultúry a športu MsÚ v Michalovciach:
Písomne informovať riaditeľov škôl a školských zariadení o delegovaní zástupcov
zriaďovateľa do školských rád na funkčné obdobie 2012 - 2016
Z: v texte
T: ihneď

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 21. 02. 2012
číslo: 144

K bodu: Návrh na vydanie publikácie k storočnici michalovského futbalu
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. Schvaľuje
Návrh na vydanie publikácie k storočnici michalovského futbalu

2. U k l a d á
vedúcej organizačného odboru MsÚ v Michalovciach:
Začať s prácami na príprave a vydaní publikácie k storočnici futbalu podľa termínov
v schválenom návrhu.
Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. org. odbor
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Pavol HIRJAK
2. Bc. Zlatuša POPAĎÁKOVÁ

