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I N T E R P E L Á C I E  

 

predložené poslancami na XVI.  zasadnutí MsZ  Michalovce 

30.5.2022 
 

Na XVI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 30.5.2022 

interpelácie predložili poslanci: Mgr. Marián Sabovčík, Mgr. Erika Šimková, MUDr. Ján 

Mihalečko, Mgr. Milan Kaplan, JUDr. Ing. Erik Sibal,  Radovan Geci, MUDr. Iveta Jasovská 

a Mgr. Miroslav Dufinec. 

Mgr. Marián Sabovčík 

1. Denné centrum seniorov požaduje vybudovanie parkovacích miest pred budovou 

denného centra na Ul. Vrbovskej. Preto sa pýtam, či bude parkovisko vybudované. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Vybudovanie parkovacích miest pred budovou denného centra na Ul. Vrbovskej nie je 

v rozpočte Mesta Michalovce na rok 2022. 

2. Obyvatelia časti Vrbovec ma oslovili s požiadavkou, aby mesto vysadilo vianočný 

stromček  pri obchodnej akadémií namiesto každoročného osádzania zrezaných 

stromov. Chcem sa spýtať, či je to možné. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Vami spomínaný   vianočný stromček oproti  obchodnej akadémií vysadíme koncom jesene 

v roku 2022, aby sme predišli jeho prípadnému   vyschnutiu v horúcich letných mesiacoch.  

 

3. Bude v tomto roku realizovaná oprava strechy v časti Močarany na budove denného 

centra seniorov? 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM 

Mesto Michalovce pripravuje v tomto roku opravu strechy v časti Močarany na budove 

denného centra seniorov na základe objednávky zo dňa 17.6.2022, ktorou bola objednaná 

oprava komínového telesa a strešnej krytiny podľa identifikovaného rozsahu poškodenia. 

 

Mgr. Erika Šimková 

Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, na základe podnetu 

obyvateľov Ul. Topolianskej, Ul. Letnej, Ul. Jarnej, ale aj iných ľudí, ktorí denno-denne 

prechádzajú po cestnej komunikácií na Ul. Topolianskej, sú sklamaní z toho, ale aj ja, že táto 
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komunikácia, ktorá je tak v katastrofálnom stave, dovolím si tvrdiť, že asi najhoršia v celom 

okrese, bola opäť vynechaná z plánovanej rekonštrukcie aj napriek mojim snahám to zmeniť. 

Napriek tomu by sme boli veľmi radi, aby sa našli finančné prostriedky na túto rekonštrukciu, 

aby sme sa nemuseli pred inými hanbiť, že bývame v mestskej časti Topoľany. Veríme, že je vo 

vašich silách to vyriešiť. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Komunikácia na Ul. Topolianskej nie je zahrnutá do rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2022. 

Táto komunikácia bola zahrnutá do projektu financovania z cudzích zdrojov, kde projekt je 

v štádiu prípravy. 

 

MUDr. Ján Mihalečko 

Prosím o opravu výtlku na nábreží ulíc Verbovčík a Farská.   Ďakujem. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Opravy výtlkov  na Farskej ulici a  Verbovčíku boli zrealizované  dňa 14.6.2022. 

        

Mgr. Milan Kaplan 

Vážený pán primátor, pán náčelník MsP Michalovce,  

dňa 23.5.2022 som adresoval prostredníctvom mailu žiadosť mestskej polícii s kópiou 

adresovanou náčelníkovi MsP o zorganizovanie prerokovania dopravnej situácie na Ul. 

Komenského v Michalovciach. Táto požiadavka vznikla na základe podnetov občanov 

a rodičov detí, ktoré navštevujú školy v tejto lokalite. Nakoľko som do dnešného dňa 

neobdržal žiadnu spätnú väzbu, chcem vás o súčinnosť požiadať touto cestou. Predmetného 

stretnutia a vyhodnotenia situácie a jednotlivých podnetov občanov by sa mali zúčastniť, resp. 

byť pozvaní aj zástupcovia jednotlivých škôl v danej lokalite. Verím, že spoločne nájdeme 

najvhodnejšie riešenie s cieľom zabezpečiť bezpečnosť detí.             

Vopred ďakujem. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 

MsP čo v najkratšej dobe osloví dotknuté organizácie a určí termín spoločného stretnutia na 

Ul. Komenského. Termín stretnutia Vám bude oznámený v dostatočnom časovom predstihu. 
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JUDr. Ing. Erik Sibal 

1. Chcem sa opýtať, či vedenie mesta neuvažuje o možnosti zabezpečenia online prenosu 

z mestského zastupiteľstva. 

Na interpeláciu odpovedala Mgr. Viera Pakanová, riaditeľka TV Mistral  

Prenos z rokovaní MsZ zabezpečuje mestská televízia Mistral. V súčasnosti prechádza TV 

Mistral na digitálne vysielanie. Po 1.8.2022 bude aktuálna možnosť online prenosu, keďže 

televízia prechádza na používanie aj na nového vysielacieho softvéru. Pri jeho výbere sa už 

rátalo s online prenosmi z rokovaní MsZ. 

2. Ako sa vedenie mesta plánuje vysporiadať s problematikou zahusťovania výstavby 

v lokalitách určených v územnom pláne pre rodinné domy bytovými domami. 

 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Zmeny a doplnky č.9 Mesta Michalovce (ZaD č.9) sú v štádiu posudzovania podľa zákona Zákon 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ako posudzovanie strategického dokumentu na Okresnom úrade a zverejnený na 

pripomienkovanie bude na enviroportáli SR. Návrh riešenia ZaD č.9 reguluje veľkosť 

stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov. 

 

Radovan Geci 

1. Občania sa na mňa ako poslanca za sídlisko Západ obrátili so žiadosťou akútne riešiť 

problém na Ul. Pribinova na domovej štvrti Hrádok. Sťažujú sa na popraskané múry 

domov z dôvodu zlého stavu kanalizácie a odtokov dažďových vôd na tejto ulici. 

Upozorňujú na ich nedostatočný počet či skutočnosť, že v niektorej časti ulice úplne 

chýbajú. Vytvárajú sa tam obrovské kaluže vody, ktoré podmývajú domy. Preto 

interpelujem primátora mesta, aby poveril odborný tím na preskúmanie skutkového 

stavu na danej ulici a naplánoval riešenie situácie. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Pracovníci TaZS Michalovce a VVS a.s. Michalovce  preskúmali dňa 13.6.2022  stav 

kanalizácie na Pribinovej ulici pričom  bolo zistené : 

- v pozdĺžnom smere komunikácie je funkčná jednotná kanalizácia tvorená 

betónovým potrubím priemeru 400 mm a dĺžky cca. 200 m, 

- v pôvodnom stave kanalizácie neboli jej súčasťou cestné (dažďové) vpusty,  

- vzhľadom na terénne podmienky a sklon  komunikácie  je požiadavka na odvod 

dažďovej vody dobudovaním kanalizačných vpustov oprávnená a pri ich vhodnom 

umiestnení by vyriešila  problém s vytváraním kaluží vody, 
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- kapacita kanalizácie umožňuje pripojenie ďalších cestných vpustov, 

- vzhľadom na predpokladané výdavky a charakter prác navrhujeme túto 

rekonštrukciu kanalizácie zaradiť do realizačného  plánu  rekonštrukcie chodníkov 

a miestnych komunikácií mesta. 

 

2. Len nedávno prebehla výstavba centrálneho ihriska na sídlisku Západ, so zhotovením 

venčoviska a zakrytých altánkov. Chcem upozorniť na problém a devastáciu týchto 

altánkov. Sú značne v znečistenom stave. To ako sa občania správajú k novému 

majetku je smutné, bohužiaľ treba tieto fakty vyhodnotiť a prispôsobiť projekt. 

Rozhodnutie umiestniť uzatvorené priestory skryté pred očami ľudí za zdá bolo 

chybné. Preto navrhujem tieto altánky premiestniť a opraviť na iné určené miesta. Na 

pôvodné miesto navrhujem naplánovať otvorené, viditeľné sedenie, respektíve 

rozšírenie aktívnej hracej časti. 

Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Regenerácia medzi blokového priestoru na sídlisku Západ bola realizovaná z externých zdrojov 

EÚ. Mesto je povinné podľa zmluvy o NFP zabezpečiť udržateľnosť rekonštruovaných priestorov 

minimálne 5 rokov po ukončení projektu, záverečná monitorovacia správa bola schválená 

27.1.2022 to znamená, že mesto je povinné udržať priestor v nezmenenej podobe minimálne 

do 26.1.2027. Z toho vyplýva, že nie je možné premiestňovať inštalované prvky na iné miesta.  

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce venujú lokalite detského ihriska 

Švermova  zvýšenú pozornosť. Je to jediné detské ihrisko v meste, ktorého  priestor sa upratuje 

každý pracovný deň. Vývoz odpadu zo smetných košov sa realizuje  3 x v týždni. Kosenie týchto 

priestorov sa uskutočňuje každé tri týždne, čo je periodicita aká je  pri kosbách  v centrálnej 

mestskej zóne. Oprava prvkov sa realizuje do 24 hodín po dodaní resp. výrobe náhradných 

dielov.  

Problém poškodzovania prvkov detských ihrísk a dodržiavanie zásad poriadku a 

čistoty   priestoroch detských ihrísk nie  je   problémom iba na sídliska Západ, ale aj v iných 

lokalitách mesta.  Presunutím altánku sa tento problém nevyrieši.  

 

3. Toľkokrát spomínaný zlý projekt lávka cez Laborec a križovatka pred Družbou, priniesli 

len samé obmedzenia a výrazné zhoršenie životného prostredia pred Stráňančanov. 

V projektoch opravy križovatky sa dokonca nenachádzal úsek medzi lávkou 

a chodníkom križovatky a vznikol prepájací priestor bez opravy. Priestor je bez 

spevnenej plochy, po daždi zablatený.  Preto odporúčam v čo najkratšom čase 

dobudovať spevnenú plochu, čo i len dočasnú, pre plynulú premávku cyklistov 

a chodcov. 

Taktiež navrhujem upraviť svetelnú signalizáciu tak, aby nevznikala červená farba na 

úzkom priestore na ostrovčeku na Ul. Partizánska. Tento spôsob nastavenia farieb je 
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životu nebezpečný. Na malý priestor sa nezmestí viac ako 5 ľudí a najhoršie je, že menej 

pozorní chodci, či naše deti plynulo pokračujú v prechode, a tu ich môže okamžite 

zraniť dopravný prostriedok. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Napojenie na lávku cez Laborec je súčasťou projektu Kostolné námestie I. etapa. Stavebné 

práce a úpravy povrchov budú realizované ako súčasť tejto stavby. 

Svetelná križovatka bola navrhnutá odborne spôsobilou osobou pre takého stavby, tak isto bol 

navrhnutý aj signálny plán. Predlžovanie času prejazdu ľubovoľného smeru má za následok 

predĺženie čakania na ostatných vstupoch. Križovatka je riadená v koordinácií čo značne 

obmedzuje jej nastavenia z dôvodu zachovania zelenej vlny pre prejazd po Ulici Jána Hollého – 

Andreja Sládkovičova. Pri zadaní bola navrhnuté riešenie tak, aby bol prechod pre  chodcov 

z centrálnej pešej zóny k lávke v jednom takte, ale v tomto prípade by bola čakacia doba pre 

vozidlá pridlhá a spôsobovala by dlhé čakacie doby a zahltenie susedných križovatiek. 

V priestore pred Hotelom Družba je chodcom a cyklistom vytvorený priechod, kde je možné 

prejsť cez križovatku v jednom takte.  

4. Žiadam primátora o verejné stanovisko k petícií podanej 24.3.2022 ohľadne zlého 

stavu vozovky na Ul. Tehliarska, alebo o jeho zaradenie do nasledujúceho bodu 

programu augustového zastupiteľstva, keďže sa petícia nenachádza v tomto 

programe. Taktiež žiadam primátora o návrh riešenia a financovania daného 

problému. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Stanovisko k Petícii bolo zverejnené na stránke Mesta Michalovce a zaslané predsedovi 

Petičného výboru Tiborovi Szalayovi dňa 20.04.2022.  Podľa Uznesenia MsZ Mesta Michalovce 

číslo 269 zo dňa:  28.2.2022, kde bol schválený Realizačný plán rekonštrukcie miestnych 

komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok  2022 o prípadných zmenách 

v navrhovanom zozname komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch je oprávnená 

rozhodovať Mestská rada.  Preto bola Petícia predložená MsR Mesta Michalovce. Mestská 

rada Petíciu prerokovala a prijala Uznesenie číslo 16 zo dňa 11.4.2022 kde rozhodla 

o navrhovanej zmene v  zozname komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch Realizačného 

plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok  2022 na 

základe predloženej Petície, a to tak, že ponecháva Zoznam navrhovaných komunikácií, ktorý 

je súčasťou Realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích 

plôch na rok  2022, schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 

269/2022  zo dňa 28.02.2022 a odporúča zaradiť rekonštrukciu Ul. Tehliarskej do zoznamu 

investičných priorít na najbližšie obdobie a v súlade s prijatým rozhodnutím Mestskej rady 

v Michalovciach, informovať zástupcov petičného výboru v predmetnej veci. Petičný výbor bol 

o danej skutočnosti informovaný. 
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5. Navrhujem upraviť svetelnú signalizáciu na križovatke Humenská – Masaryková a to 

tak, aby v odbočovacom prúde z Ul. Humenskej na Masarykovú prehodnotili logiku 

zbytočnej červenej farby a nahradili sme ju inou signalizáciou napr. blikajúcou žltou 

upozorňujúcou na prechod. Tento odbočovací prúd má následne samostatný 

zoraďovací prúd, preto nevidím dôvod na spomaľovanie premávky. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Riadenie svetelnej signalizácie stanovuje odborne spôsobilý projektant.  TaZS ako správca 

komunikácií  nie sú oprávnené projektantovi nariaďovať ako  má byť riadený jednotlivý 

takt.  Na základe našich pozorovaní je zdržanie vozidiel  pri  odbočení vpravo z Humenskej ulice 

na Masarykovú ulicu  minimálne a v uvedenom úseku nevznikajú  rady vozidiel. Červený signál 

je v tomto smere opodstatnený, pretože  bráni vzniku nebezpečných  situácií medzi vozidlami, 

ale predovšetkým výrazne chráni chodcov tým,  že  obmedzuje možnosť  vzniku kolízie medzi 

chodcami a vozidlami. Z tohto dôvodu  nevidíme potrebu  zmeny riadenia križovatky. 

 

MUDr. Iveta Jasovská 

1. Obyvatelia Ul. Vajanského sa na mňa obrátili s otázkou, či je možné opraviť početné 

výtlky na uvedenej komunikácii. 

2. Obyvatelia IBV Stráňany sa pýtajú, či by nebolo možné opraviť výtlky na Ul. Partizánskej 

od TaZS mesta po križovatku s Ul. Lipovou. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

1. Opravy výtlkov  na Vajanského  ulici  boli zrealizované dňa 14.6.2022. 

2. Opravy výtlkov  na Partizánskej ulici od TaZS mesta po križovatku s Lipovou ulicou  

boli zrealizované dňa 14.6.2022. 

Mgr. Miroslav Dufinec 

1. Na Ulici okružnej sú medzi blokmi A2 a B2 viaceré poškodenia detského ihriska, ktorých 

oprava nie je technicky ani finančne náročná. V okolitých obytných domoch býva veľa 

rodín s malými deťmi, ktoré kvôli tomuto stavu nemôžu detské ihrisko využívať. Navyše 

je tam momentálne ubytovaných aj niekoľko ukrajinských mamičiek s malými deťmi. 

Občania týchto blokov ma preto prosili a možnosť realizácie opravy týchto poškodení.  

Posielam v prílohe fotodokumentáciu. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Oprava prvkov detských ihrísk medzi blokmi A2 a B  bola zrealizovaná dňa 9.6.2022. 

 

2. Na ulici medzi Materskou školou Okružná 19 a 6. ZŠ dochádza v ranných hodinách pred 

začiatkom vyučovania k parkovaniu vozidiel na zelenej ploche. Viacerí občania 

upozorňujú na ničenie zelene v dôsledku takéhoto parkovania. Chcem preto poprosiť 

o súčinnosť MsP, o častejšie monitorovanie situácie počas pracovných dní 

a usmerňovanie vodičov, resp. zabránenie parkovaniu na zelených plochách. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 

MsP Michalovce sa zúčastní pracovného stretnutia v danej lokalite, aby sa našlo, čo 

najvhodnejšie riešenie na celkovú dopravnú situáciu.  

Zároveň budú hliadky MsP častejšie prítomné v inkriminovaných miestach, kde 

dochádza k nepovolenému parkovaniu na zelených plochách.   

      

 


