
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VYHODNOTENIE 

PHSR 2016-2025 
Súhrnná monitorovacia správa v rámci tematického hodnotenia PHSR za 

obdobie 2020 - 2021 a zároveň záverečné vyhodnotenie tohto strategického 

dokumentu 
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Dôvodová správa 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je jedným zo základných 

a kľúčových dokumentov pre riadenie samosprávy. Tvorba dokumentu vychádza zo Zákona 

č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Predstavuje 

naplnenie princípu programovania definovaného pre regionálnu politiku Európskej únie, 

ktorého zmyslom je podpora integrovaného, viacročného plánovania rozvoja regiónov, miest 

a obcí formou koncepčných strategických dokumentov. 

Dokument vznikol v súlade s cieľmi Národnej stratégie regionálneho rozvoja 

a strategického dokumentu PHSR Košického samosprávneho kraja, pričom zohľadňuje 

špecifiká mesta Michalovce a potreby identifikované jeho občanmi. PHSR poskytuje 

komplexnú analýzu aktuálneho stavu územia a definuje strategické ciele a opatrenia 

v hospodárskej, sociálnej, environmentálnej oblasti. Vybrané opatrenia sú zároveň prepojené 

s Integrovaným regionálnym operačným program, ktorý je zameraný na zlepšovanie kvality 

života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb regiónov, miest a obcí.  

Mesto Michalovce na základe Uznesenia MsZ č. 172 zo dňa 30.11.2020 vytvorilo 

Územie Udržateľného mestského rozvoja - Mestskú funkčnú oblasť Michalovce (UMR) spolu 

s 11 obcami katastrálne susediacimi s mestom Michalovce. V rámci uvedeného územia je 

nutné vypracovať Integrovanú územnú stratégiu UMR vo forme nového Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR). Z tohto dôvodu pristupujeme 

k vyhodnoteniu súčasného PHSR 2016 -2025. 

Toto vyhodnotenie je tak, ako aj PHSR, rozdelené do troch hlavných oblastí: 

hospodárska, sociálna a environmentálna. Každý okruh zahŕňa príslušné projektové zámery. 

Tento dokument pojednáva o ich plnení a aktuálnom stave realizácie. Prílohu tvorí Akčný plán, 

ktorý obsahuje finančné vyčíslenie projektových zámerov. 
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Projektové zámery v hospodárskej oblasti 

Hospodárska oblasť PHSR zastrešuje podporu podnikateľského prostredia, obchodu, služieb 

a investícií. Jej súčasťou je aj elektronizácia služieb mesta, rozšírenie mestskej optickej siete, 

dopravná infraštruktúra a podpora cestovného ruchu. 

Za necelých 6 rokov sa podarilo realizovať väčšinou projektových zámerov definovaných 

v PHSR. Bol vytvorený viacjazyčný prezentačný materiál pre investorov v elektronickej podobe 

a brožúra s profilmi mestských organizácií. V roku 2019 získali Michalovce titul Európske 

mesto športu 2019. Pri tejto príležitosti bola vydaná  digitálna poštová známka a brožúra. 

Propagačné materiály sa pripravujú priebežne a každý rok vydáva mesto kalendár na rôzne 

aktuálne témy. Na rok 2022 vydalo mesto kalendár Minulosť je dnes.  

Mesto sa dlhodobo snaží vytvárať vhodné prostredie na podnikanie, aj prostredníctvom 

prenajímania nehnuteľností a pozemkov, pričom sa zohľadňuje podiel na zhodnotení 

mestského majetku. Nájomcovia doteraz zhodnotili 43 mestských nebytových priestorov.  

Mesto buduje geografický informačný systém (GIS) voľne prístupný pre obyvateľov mesta 

a s autorizovaným prístupom a rozšírením vrstiev pre mestských zamestnancov. V roku 2018 

prešiel GIS komplexnou úpravou. Boli upravené dátové vrstvy, doplnená ortofotomapa z roku 

2021 a historická mapa z roku 1949. GIS tvoria tieto mapové vrstvy: Voľby, Kataster 

nehnuteľností, Životné prostredie, Doprava, Verejné osvetlenie, Ortofotomapy a Podkladové 

mapy. Od 1. júna 2021 môžu obyvatelia a návštevníci mesta Michalovce využívať pocitovú 

mapu, ktorá pomáha mapovať bezpečnostnú situáciu v meste. Elektronické služby miest 

a obcí sa začali nasadzovať v roku 2016. Do konca roka 2019 bolo funkčných  114 

elektronických informačných a transakčných služieb s prepojením na ústredný portál verejnej 

správy www.slovensko.sk.  Optická sieť sa rozširovala zatiaľ len v rámci rozširovania 

kamerového systému. Mesto realizovalo projekt Wifi pre Michalovce, ktorým sa vytvorila 

voľná wifi zóna na Nám. slobody a Nám. osloboditeľov s 8 externými a 3 internými 

prístupovými bodmi.  

Pokračuje sa v revitalizácii komunikácií, chodníkov a parkovísk na území mesta a usiluje sa 

o presadzovanie ekologických spôsobov dopravy (budovanie cyklotrás, modernizácia verejnej 

dopravy), zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky (osvetlenie priechodov pre chodcov, 

osadenie svetelných signalizácii, vybudovanie pešej lávky cez Laborec, výstavba kruhových 

objazdov). V roku 2021 bola realizovaná revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov 

a parkovacích plôch v rozsahu: 

• Komunikácie na uliciach:  

o Andreja Kmeťa, Farská, Terézie Vansovej, Boženy Nemcovej, Meďovská, 
Vila-Real, Jána Kollára, vstup do areálu futbalového štadióna pri medicínskom 
centre.    

• Chodníky na  uliciach: 

o  P. O. Hviezdoslava – od GPH po Ul. J. A. Gagarina,  

o Okružná – po pravej strane od Ul. špitálskej po Ul. J. Murgaša,  

http://www.slovensko.sk/
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o A. Markuša – po pravej strane od. Ul. Karola Kuzmányho po Ul. dukliansku, 

o Terézie Vansovej,  

o Boženy Nemcovej,  

o 9. mája,  

o Jána Kollára po obidvoch stranách, 

o Tulipánová, spojnica Tulipánová – Zvončeková. 

• Parkovisko pred domom smútku na Ul. Jána Kollára. 

• Priechody pre chodcov a osvetlenie na Moskovskej ulici.  

 

Územie Dolného Zemplína ponúka jedinečné príležitosti pre cestovný ruch. Mesto Michalovce 

a okolie ponúka pestrú škálu aktivít a miest, ktoré by návštevníci nášho regiónu mali navštíviť. 

Históriu mesta propagujeme v spolupráci so Zemplínskym múzeom. Bol vytvorený zoznam 

pamätihodností na území mesta, vydávajú sa historické publikácie a Televízia Mistral 

pravidelne zaraďuje do svojho vysielania tematické relácie. Počas celého roka sa v meste 

konajú kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Výnimkou bolo obdobie pandémie 

Covid 19, počas ktorého sme museli rešpektovať všetky obmedzenia a pravidlá, ktoré si 

situácia vyžadovala. Na druhej strane sa vytvoril priestor pre rozvoj virtuálnych aktivít. Toto 

obdobie sa dotýkalo aj 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce, ktoré sme si 

pripomínali počas celého roka 2021. Pri tejto príležitosti bola inštalovaná banerová výstava 

Michalovce do roku 1945 v Galérii pod nebom, TV Mistral pripravila špeciálnu edíciu o histórii 

nášho mesta Špacirki na kaveju, bola vydaná publikácia História Michaloviec III. Armáda, Peší 

pluk 20, vznikli zaujímavé podcasty „777“ a mesto vydalo tiež špeciálnu zberateľskú 

eurobankovku v edícii Nula Euro Souvenir. Okrem multimediálnych a audiovizuálnych 

sprievodcov v troch jazykových mutáciách majú návštevníci, ako aj Michalovčania, vďaka 

cezhraničnému projektu Umením búrame hranice, k dispozícii novú aplikáciu Zemplín región. 

Aplikácia ponúka okrem kalendára podujatí a tipov na výlety aj 3D prehliadky výstav 

novootvorenej Mestskej galérie Zlatý býk. Mesto je členom Zemplínskej oblastnej organizácie 

cestovného ruchu a spolupracuje s KOCR Košice región Turizmus. Mesto nadväzuje spoluprácu 

s mestami vo svete i na Slovensku, má 9 partnerských miest (Vyškov, Vila-real, Jaroslaw, 

Užhorod, Kavarna, Sátoraljaújhely, Pančevo, Cognac a Liptovský Mikuláš). 

V rámci projektových zámerov z hospodárskej oblasti sa v budúcnosti plánuje realizovať 

rekonštrukcia objektu Domu služieb a Dopravný generel mesta. Pôvodný zámer Karta 

obyvateľa mesta navrhujeme zmeniť na elektronickú aplikáciu, integrujúcu viacero 

personalizovaných služieb, ktorú by mohla využívať čo najširšia skupina obyvateľov. Mesto 

chce aj naďalej podporovať rozvoj cestovného ruchu a zvyšovať atraktivitu regiónu.  
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Projektové zámery v sociálnej oblasti 

Prioritnou úlohou mesta v sociálnej oblasti je zabezpečovať široko rozvetvený a dostupný 

systém podpôr a služieb so zámerom pokryť čo najširšiu skupinu obyvateľov.  

Mesto poskytuje pre svojich občanov terénnu opatrovateľskú službu dlhodobo, už od roku 

2003. Na pôde samosprávy je táto služba vnímaná ako prioritná. Štát prispieval zo svojho 

rozpočtu na jej výkon mestám a obciam od roku 2016 do februára 2021. Od decembra 2021 

je realizovaný v poradí už tretí projekt Podpora opatrovateľskej služby II., ktorý potrvá do 

30. novembra 2023. Domáca opatrovateľská služba tak bude financovaná z 2 zdrojov: časť 

zamestnankýň – opatrovateliek bude financovaná zo zdrojov mesta a druhej časti 

opatrovateliek  bude mzda refundovaná zo štátneho rozpočtu. Štátna dotácia bude 

poskytovaná konkrétne pre 18 plných pracovných úväzkov a 24 polovičných pracovných 

úväzkov, čo predstavuje 30 plných pracovných úväzkov za mesiac. 

V Michalovciach funguje desať denných centier pre seniorov (DC).  Nové DC bolo zriadené 

v mestskom objekte Domu služieb na Námestí osloboditeľov. V priebehu roka 2021 bolo 

presťahované DC č. 2 Stráňany do nových zrekonštruovaných priestorov v objekte 

ZŠ, Školská 2. Mesto upravilo objekt bývalej MŠ na Ul. vrboveckej, v ktorom bolo zriadené  

DC č. 10 pre seniorov žijúcich v tejto časti mesta. 

Michalovský domov seniorov (MDS) poskytuje okrem sociálnych služieb v zmysle zákona 

o sociálnych službách aj iné služby v sociálnej oblasti mesta a jeho pracovníci sa snažia svojím 

klientom vytvárať čo najkvalitnejšie prostredie. V MDS bola zriadená knižnica a reminiscenčná 

miestnosť. V spolupráci s materskými, základnými školami a Vysokou školou zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety sa realizuje projekt Solidarita medzi generáciami. MDS poskytuje 

svojím klientom rôzne formy rehabilitácie a zabezpečuje rôzne pomôcky na uľahčenie ich 

každodenných potrieb.  Pre klientov boli tiež zakúpené náramky prvej pomoci. 

Služby pre FO so stupňom odkázanosti najmenej V. zabezpečuje špecializované zariadenie 

v pôsobnosti OZ Teresa Benedicta (ide o osoby s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím: 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívne vývinové poruchy1, skleróza 

multiplex, schizofrénia, AIDS a pod.).  

Medzi projektovými zámermi bolo aj vybudovanie výťahu v budove mestského úradu. V roku 

2018 bola zrealizovaná pohyblivá schodisková plošina v priestoroch hlavného schodiska 

budovy MsÚ. V rámci komplexnej debarierizácie Mestského kultúrneho strediska (MsKS) sa 

začala používať aj indukčná slučka, ktorej cieľom je uľahčiť sluchovo–postihnutým ľuďom 

príjem zvukových informácií a zlepšiť ich zrozumiteľnosť. Mesto sa aktívne zapája 

do dobrovoľníckych aktivít. Za rok 2017 získalo významné celoslovenské ocenenie v oblasti 

dobrovoľníctva - Dobrovoľník roka 2017. Od roku 2018 sa Michalovce úspešne zapájajú 

do najväčšej  celoslovenskej dobrovoľníckej akcie určenej pre firemných dobrovoľníkov 

 
1 Rôzne poruchy z autistického spektra. 
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z organizácií pôsobiacich na území mesta, ktorá je organizovaná Nadáciou Pontis – Naše 

mesto. 

Rozvoj sociálnych služieb pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva bol podporený 

vybudovaním centra osobnej hygieny v lokalite Angi mlyn. Krízové stredisko osobnej hygieny 

slúži pre marginalizované skupiny občanov. Komunitné centrum (KC) začalo svoju činnosť 

v priestoroch Detašovaného pracoviska ZŠ, Moskovská 1 od 1.9.2017, pričom mzdy 

komunitných pracovníkov sú plne refundované v rámci národných projektov.  V máji 2018 

mesto ukončilo výstavbu nového objektu KC priamo v lokalite Angi mlyn. Pracovníci KC 

pripravujú pre klientov rôzne skupinové aktivity (príprava na školské vyučovanie, prevencia, 

záujmové činnosti, poradenstvo). Sociálna pomoc sa poskytuje občanom aj v teréne. Mesto 

bolo úspešné aj v pokračovaní projektu zriadenia  Miestnej občianskej poriadkovej služby, 

ktorá pôsobí najmä na Ulici mlynskej. V tejto lokalite bola zriadená nová materská škola, ktorá 

zabezpečuje predprimárnu výchovu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Trvalým zámerom mesta je vytvárať príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných 

celkoch, medziblokových priestoroch jednotlivých sídlisk a vhodné a bezpečné prostredie pre 

deti všetkých kategórií pre trávenie voľného času. Mesto disponuje pasportizáciou detských 

ihrísk, na ktorých postupne obnovuje jednotlivé hracie prvky a plochy. Nové detské zariadenia 

a zostavy sú certifikované, vysoko kvalitné a bezpečné. Keďže v meste je takmer 100 detských 

ihrísk, z ktorých je veľa už zastaraných a značne opotrebovaných, usiluje sa mesto na obnovu 

a vybudovanie nových detských ihrísk získavať aj externé finančné zdroje. V monitorovacom 

období sa revitalizovalo ihrisko na Sídlisku SNP, nové ihriská vznikli na Námestí slobody 

a Námestí osloboditeľov, v medziblokových priestoroch ulíc Špitálska – Murgašova, 

na Okružnej ulici, Sídlisku východ, Štefánikovej ulici, ihrisko v lokalite Baňa, Močarany 

a Hurbanovo nábrežie, v medzibloku Farská, Verbovčík, Kukoreliho, v medzibloku ulíc 

Rázusova, Štefánikova, na Ul. Nad Laborcom a detské ihrisko v areáli MŠ na 

Ul. S.H. Vajanského.  V rámci projektu Regenerácia medziblokových priestorov Sídliska západ 

je k dispozícii fitness zóna, multifunkčné ihrisko s oplotením, detské pohybové ihrisko 

pre staršie, ihrisko pre 2-5 ročné deti a pieskovisko. Boli vybudované oddychové zóny, altánok 

s pergolou, doplňujúce osvetlenie a chodníky. V treťom štvrťroku 2018 bol vybudovaný 

pilotný projekt výbehu pre voľný pohyb psov na Leningradskej ulici.  

Mestská polícia Michalovce (MsP) v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety pripravovala týždenné letné tábory a Detské univerzity pre deti od 9 do 12 

rokov. MsP realizuje preventívne prednášky so zameraním na právne povedomie, ochranu 

života, zdravia a majetku. Mestský kamerový systém tvorí 74 bezpečnostných kamier. Ďalšie 

kamery budú inštalované priebežne v problémových lokalitách mesta. Osadzovanie nových 

kamier závisí aj od úspešnosti v získavaní externých finančných prostriedkov. Modernizáciou 

prešiel aj informačný systém MsP, v súčasnosti sa využíva IS MP Manager. V rámci programu 

HU-SK-RO-UA Green transport network sa v meste nainštalovali 2 elektro-nabíjacie 

dvojstanice v blízkosti centra a zároveň sa pre potreby výkonu služby MsP zakúpili 2 nové 

elektromotocykle. V rámci dotácie MH SR bola nainštalovaná tretia elektronabíjacia 

dvojstanica. 
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Rozvoj školskej infraštruktúry zahŕňa tiež digitalizáciu výučby v materských a základných 

školách. Boli zakúpené interaktívne tabule, softvér, notebooky a iné učebné pomôcky. 

Zmodernizovali sa odborné učebne, na 6 základných školách sa zaviedla vyučovacia metóda 

CLIL (Integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov) a  pracuje sa tiež 

na vytváraní digitálnych knižníc. V monitorovacom období sa realizovali opravy školských 

budov s cieľom znížiť ich energetickú náročnosť. Nové multifunkčné ihrisko bolo vybudované 

na ZŠ, Komenského 1, zrekonštruované bolo futbalové ihrisko na ZŠ, Okružná 17. 

Na ZŠ, Švermu 6 bola zrekonštruovaná strecha telocvične a opravená časť atletickej dráhy.  

V rámci rozvoja kultúrnej infraštruktúry bola zrealizovaná rekonštrukcia pódia vo veľkej sále 

MsKS, výmena svetleného pultu, bol zakúpený a zrekonštruovaný zvukový systém,  vymenená 

poškodená predná časť javiska aj s mriežkami na vetranie a vymaľovali sa šatne pre 

účinkujúcich a priľahlé chodby. Upravená bola aj tribúna na Námestí osloboditeľov. Vďaka 

projektu s názvom Umením búrame hranice (Through Art we Ruin Borders) v rámci programu 

spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina bola obnovená kultúrna pamiatka 

Zlatý býk. Vznikla tu Mestská galéria Zlatý býk, profesionálne turistické informačné centrum 

európskeho štandardu vrátane zázemia a v pivničných priestoroch vznikol depozitár. 

V rámci rozvoja športovej infraštruktúry má mesto záujem o vytvorenie mestských bežeckých 

okruhov, ktoré existujú zatiaľ v podobe návrhov. V marci 2017 sa začala rekonštrukcia 

Zimného štadióna, ktorý prešiel komplexnou obnovou a je dôstojným športovým stánkom 

pre našich hokejistov ako aj pre fanúšikov. Od roku 2021 prebieha modernizácia mestskej 

plavárne – ukončenie komplexnej rekonštrukcie je naplánované v prvom polroku 2023. 

Postupnou modernizáciou prechádza aj Mestská športová hala a futbalový štadión. V areáli 

ZŠ T.J. Moussona bola postavená nová florbalová hala. 

V budúcnosti sa mesto bude snažiť o realizáciu zámerov, ktoré neboli naplnené kvôli 

nedostatku finančných prostriedkov – Zabezpečenie mobilnej tribúny, Vytvorenie sôch 

najvýznamnejších osobností mesta, Vybudovanie športového areálu, tréningovej haly 

zimného štadióna, Vytvorenie verejnej ľadovej plochy. Do nového PHRSR navrhujeme 

presunúť aj projektové zámery Zriadenie krízovej pomoci poskytovanej prostredníctvom 

telekomunikačných technológií,  Rekonštrukcia Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa, Zriadenie Bezpečného domu pre matky s deťmi a Vybudovanie domu smútku 

na Cintoríne Biela hora.  
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Projektové zámery v environmentálnej oblasti 

Cieľom mesta v environmentálnej oblasti je atraktívne zelené a zdravé mesto poskytujúce 

možnosti oddychu a rekreácie pre obyvateľov a návštevníkov.  

Mesto získalo finančné prostriedky na spoločný projekt s mestom Satoraljaújhely - 

Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom. Realizáciou tohto projektu má mesto Michalovce 

za cieľ pokračovať v procese obnovy tejto historickej časti mesta a vytvoriť tak kultúrnu a 

oddychovú zónu, obnoviť význam a postavenie dôležitého územia v rámci mesta, ktoré danej 

oblasti historicky prináleží. Projekt bude ukončený v auguste 2022 a súčasne sa bude 

rekonštruovať aj Kostolné námestie. 

Topoľová alej v lokalite Hurbanovho nábrežia je už minulosťou. Prioritou pre odstránenie 52 

stromov bola bezpečnosť ľudí. Mesto poskytlo dotáciu OZ Telekia na výsadbu alejovej zelene 

pri Laborci (20 stromov). Zamestnanci technických služieb vysadili 70 mladých stromov, ktoré 

vytvoria novú javorovú alej. V jarných mesiacoch roka 2020 bola doplnená aj zeleň pri cestnej 

komunikácii na Sobraneckej ulici o 23 nových stromov. V roku 2020 bola doplnená výsadba 

stromov v blízkosti chodníkov a na verejných priestranstvách  v meste v počte 144 ks nových 

stromov a v roku 2021 sme doplnili v meste ďalších 70 ks stromov a 137 ks krov. Mesto sa 

snaží vyčleniť čo najviac prostriedkov na revitalizáciu medziblokových priestorov, chodníkov, 

parkovacích plôch a estetizáciu verejnej zelene a parkov. Zapája sa do výziev v tejto oblasti 

a v týchto aktivitách chce aj naďalej pokračovať. V rámci zvýšenia úrovne pripravenosti na 

zvládnutie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy sa mesto zapojilo do 

spoločných postupov s VÚC Košice. Obnovou prešiel aj Cintorín Červenej armády; boli 

vysadené stromy a opravené chodníky. V centre mesta sa môžu návštevníci vyfotiť pri selfie 

bode – symbolické srdce inšpirované logom mesta. Pri historických budovách boli umiestnené 

informačné tabuľky s QR kódmi. 

Špecifický cieľ odpadové a energetické hospodárstvo reflektuje ciele a požiadavky Európskej 

únie. Cieľom je aj zvýšiť úroveň propagácie triedeného zberu. Edukačné články, propagačné 

materiály, odborné vzdelávanie pre školy a občanov vykonáva od roku 2017 spoločnosť ENVI-

PAK, a.s., Bratislava v zmysle podpísanej zmluvy s mestom. Na internetovej stránke 

www.michalovce.sk, v menu „Životné prostredie“ je zložka „triedime.sk“, kde sú uvedené 

všetky dôležité informácie. Bolo zrealizované aj školenie pedagógov materských a základných 

škôl v environmentálnej oblasti a školy dostali rôzne edukačné pomôcky.  Výstavba prístreškov 

pre kontajnery sa realizuje ako pilotný projekt. Kontajnerové prístrešky boli osadené na 

Sídlisku východ na 7 miestach: Kyjevská ulica -  4 prístrešky, Moskovská ulica - 3 prístrešky. 

Prístrešky sú kryté, oplotené kari-sieťami s pozinkovanou povrchovou úpravou. Ich otváranie 

a zatváranie je zabezpečené elektronicky a manipulácia otvárania je zabezpečená čipovou 

kartou, ktorá bola vydaná v počte 2 ks pre každú domácnosť bezplatne.  

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva sa realizuje priebežne . V súčasnosti 

prebieha proces VO – Teplovodná prípojka pre objekt Zlatý bažant. Zníženie energetickej 

náročnosti budov je ďalšou prioritou v environmentálnej oblasti. Mesto získalo finančné 

prostriedky na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Vajanského 5. V rámci projektu 

http://www.michalovce.sk/
https://www.michalovce.sk/sk/clanok/aktuality-zivotne-prostredie
http://www.triedime.sk/
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Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce boli vypracované účelové 

energetické audity desiatich mestských budov, na ktoré mesto získalo finančné zdroje, ide 

o budovy: budova mestského úradu na Námestí osloboditeľov 30, budova mestského 

úradu na Námestí slobody 1, Starý súd na Námestí osloboditeľov 77, Dom služieb na Námestí 

osloboditeľov 82, Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici, budova Zlatý bažant na 

Ul. saleziánov, Mestské kultúrne stredisko na Námestí osloboditeľov 25, Zlatý býk na Námestí 

osloboditeľov 10,  Stredisko služieb škole  na Ul. okružnej 3567 a budova bývalého SOU 

stavebného – aktuálne sídlo mestskej spoločnosti Služby mesta Michalovce, Partizánska 23. 

V rámci nového PHRSR je prioritou mesta zdravá a k prírode šetrná mestská funkčné oblasť. 

Preto projektové zámery Vytvorenie vertikálnych zelených, samoudržateľných 

a protihlukových stien, Vybudovanie oddychovej zóny v povodí Laborca, Obnova Hrádku ako 

oddychovej, športovej a kultúrnej zóny budú jeho súčasťou.  


