
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené na XXIII. zasadnutí MsZ 
v Michalovciach 30. augusta 2018.  
 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

Obyvateľov Sídliska západ zaujíma, v akom štádiu je realizácia projektu Regenerácia 
medziblokových priestorov Sídl. západ v Michalovciach po interpelácii primátora mesta na 
zasadnutí KSK v mesiaci jún 2018. Len pre objasnenie, samotný projekt bol schválený 
18.12.2017 a podklady na podpísanie zmluvy boli zaslané na KSK ešte vo februári 2018. 
Keďže doteraz zmluva nie je podpísaná, aké dôvody uvádzajú zodpovední pracovníci pre jej 
nepodpísanie? 

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

Mesto splnilo všetky podmienky pre uvedený projekt na podpis zmluvy o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) s Poskytovateľom (riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR)  v zastúpení Košickým samosprávnym krajom dňa 6.2.2018. Od pracovníkov KSK 
vieme, že zmluva bola vyhotovená a predložená na podpis predsedovi KSK ešte v mesiaci 
február. Nám z neznámych dôvodov ju pán predseda KSK od februára 2018 dodnes 
nepodpísal, na čo sme upozornili aj riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR.    

Riadiaci orgán upozornil KSK listom o porušovaní vzájomnej zmluvy, nakoniec náš projekt 
spolu s niekoľkými ďalšími projektami od KSK odobral.  

Mesto už na základe výzvy riadiaceho orgánu zaslalo dňa 13.9.2018 identické doklady  
k podpisu zmluvy o NFP, čím Mesto zmluvu o NFP podpíše priamo s RO a nie s KSK. 
Predpokladáme realizáciu projektu na jar 2019, keďže ide o ihriská a zelenú infraštruktúru, 
ktorá sa v zimných mesiacoch realizovať nedá. 

 

PhDr. Marta Horňaková 

Na základe podnetov od občanov opätovne žiadam Mesto o opravu výtlkov, ktoré   
sa nachádzajú po celej Ul.  Štefana Fidlíka.  

-  Rekonštrukciu vyžaduje chodník na Ul. nad Laborcom, ktorý vedie od predajne Fresh     k   
Ul. konečnej a chodník vedúci od predajne Fresh k Spojenej škole internátnej. Tieto chodníky 
sú na mnohých miestach bez asfaltového povrchu, na niektorých miestach sú prepadnuté, 
nachádzajú sa nižšie ako okolitá trávnatá plocha a v období dažďov sú nefunkčné, pretože 
sú zaliate vodou. 

- Opraviť je potrebné chodník, ktorý sa nachádza po ľavej strane Ulice Vila-Real, pretože  je 
už niekoľko rokov bez asfaltového povrchu a betón sa rozpadáva.  

- Výtlky je potrebné opraviť na parkoviskách pri bytových domoch V2, V4, V8  a pri  bytových 
domoch A, B a C  na Ul. nad Laborcom a na príjazdovej ceste k spojenej škole internátnej. 



- Obyvatelia Sídliska SNP žiadajú očistiť panelový chodník, ktorý vedie po ľavej strane 
sídliska, od náletových drevín a vysokej trávy. 

 
Tu chcem vyjadriť, že som si vedomá postupu Mesta pri revitalizácii sídlisk, keď po ukončení 
revitalizácie Sídliska západ už nasleduje revitalizácia mestskej časti Stráňany, teda Sídl. SNP, 
Sídl. nad Laborcom a IBV Stráňany, avšak zlý technický stav spevnených plôch v tejto časti 
nášho mesta si vyžaduje jeho priebežné riešenie.  

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

- Opravu výtlkov na Ulici  Štefana  Fidlíka  sme realizovali v 37. týždni. 
 

- Výtlky na Ul. nad Laborcom sme začali opravovať  v 37. týždni a práce budú postupne 
realizované, až pokiaľ nebudú vyspravené všetky výtlky.  

 
- Ďalšou rekonštrukciou v rámci mesta sa bude zaoberať nové mestské zastupiteľstvo. 

Ako sme vám už odpovedali, podľa nášho názoru chodník po ľavej strane Ulice Vila 
Real, ktorý je bez asfaltového povrchu, nie je v takom stave, aby potreboval okamžitú 
opravu.  

- Uvedené výtlky pri bytových domoch V2, V4, V8 a pri bytových domoch A, B a C na 
Ul. nad Laborcom budú opravené v priebehu mesiaca september 2018.  

 
- Vami spomínaný panelový chodník bol vyčistený od náletových drevín v 37. týždni.  

 

Na jednom z predchádzajúcich zasadnutí bola podaná informácia o postavení detského 
ihriska pri jazierku Baňa. V akom časovom horizonte by malo byť ihrisko postavené, 
pribudne aj workoutové ihrisko? 

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

Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu detského ihriska (ďalej DI) pri 
jazierku Baňa. V súčasnosti bola dokumentácia zaslaná na technickú inšpekciu. Po získaní 
odborného posudku prebehne stavebné konanie, výsledkom ktorého bude vydané stavebné 
povolenie. Nasledovať bude proces verejného obstarávania, z ktorého bude známy zhotoviteľ 
stavby DI, a nakoniec to bude samostatná realizácia DI. Projektová dokumentácia obsahuje 
detské hracie prvky a workoutovú zostavu. Finančné prostriedky na realizáciu DI boli schválené 
MsZ rozpočtovým opatrením dňa 30.08.2018.  

 

Často sa mňa obracajú občania s otázkou, v akom štádiu riešenia je problém týkajúci sa 
obyvateľov Gerbovej ulice. Aký je zámer vlastníka pozemku a v akom časovom horizonte 
pripadá do úvahy jeho realizácia, pretože obyvatelia tejto ulice spôsobom svojho života 
narúšajú život obyvateľov okolitých ulíc a to svojou hlučnosťou, rozhadzovaním odpadkov 



zo smetných košov a tiež nedodržiavaním hygienických zásad nielen na tejto ulici, ale aj v jej 
okolí. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ: 

Vážená pani poslankyňa, Mesto nie je vlastníkom pozemku. Mesto požiadalo vlastníka 
o vyčistenie predmetných parciel a o písomnú informáciu o postupe pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z Memoranda o vzájomnej spolupráci. Po doručení informácie od vlastníka 
pozemkov Vás budeme informovať. 

 

Obyvatelia Sídliska nad Laborcom žiadajú postaviť lávku cez Laborec, a to od Ulice nad 
Laborcom k rímsko-katolíckemu kostolu. 

Prednesenú  interpeláciu podporil aj doc. Ing. Michal Stričík, PhD. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ: 

Nové investície, vrátane lávky cez Laborec v uvedenej časti mesta, bude schvaľovať 
novozvolené mestské zastupiteľstvo. 

 

Ing. Jozef Bobík 

Interpelácia č. 1  

Pán riaditeľ TaZS mesta Michalovce, Ministerstvo životného prostredia SR úž teraz avizuje 
zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov na skládkach. Ak chceme znížiť zaťaženie občanov, 
musíme zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu. Mohli by v tom byť nápomocní aj 
pracovníci technických služieb, keby od občanov brali aj veľkorozmerový plastový odpad. 
Napr. záhradné stoličky, lavice, stoly.... 

Bude to v budúcnosti možné? 

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

TaZS majú vypracovaný systém na likvidáciu veľkorozmerového plastového odpadu  a to tak, 
že buď si ho občania odvezú na zberné dvory, alebo využijú na to dvakrát do roka 
rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v rámci mesta.  

 

Interpelácia č. 2 

Pán primátor, v medzi blokovom priestore ulíc Ukrajinská a Uralská došlo pri rekonštrukcii 
Sídliska východ k zabratiu ihriska na parkovaciu plochu, a nedávno bolo zrušené aj 
pieskovisko.  Takže boli značne obmedzené možností detí na zmysluplné trávenie voľného 
času. Otázka teda znie, dokedy bude trvať toto provizórium? 

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



Spomínaný priestor je v súčasnosti staveniskom, ktoré bolo odovzdané zhotoviteľovi za 
účelom výstavby nového detského ihriska (ďalej DI). Jestvujúce prvky, ktoré technická 
inšpekcia vyhodnotila a potvrdila ako vyhovujúce, budú ponechané, nevyhovujúce budú 
odstránené a celkové ihrisko bude doplnené o nové certifikované hracie prvky a zostavy. 
V zmysle platných noriem budú doplnené aj vhodné dopadové plochy. Vedľa chodníka z 
druhej strany DI budú osadené lanové lezecké prvky pre staršie deti a mládež, aby aj v tejto 
časti Sídliska východ mohli deti ale aj mládež svoj voľný čas zmysluplne tráviť. Výber vhodných 
lokalít na Sídlisku východ pre riešenie osadenia DI bol na základe spoločného rokovania 
poslancov za tento volebný obvod. Lokalita Uralská bola jednou z nich.  

V  medzi blokovom priestore ulíc Ukrajinská a Uralská nedošlo pri rekonštrukcii Sídliska východ 
k zabratiu ihriska na parkovaciu plochu. Verejné priestranstvo odovzdané zhotoviteľovi pre 
účely výstavby DI nie je provizóriom, ale pracovnou plochou výstavby budúceho DI. 

 

Interpelácia č. 3 

Pán primátor, v Zmluve o dielo / ZoD / medzi Mestom Michalovce a Euroviou Košice sú na 
rok 2018 dohodnuté rekonštrukcie komunikácie a chodníka A.S. Makarenka a komunikácie 
A. Bernoláka. Uvedené komunikácie sú vo výbornom stave, pretože boli rekonštruované 
v roku 2016. Preto sa vás pýtam, či tieto plánované finančné prostriedky nemôžu byť použité 
na rekonštrukciu komunikácie a chodníka na Kmeťovej ulici a chodníka na Ul. 
Hviezdoslavovej, v rozsahu od Gymnázia Pavla Horova po futbalový štadión. Uvedené 
komunikácie sú v dezolátnom stave. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ: 

V Zmluve o dielo (ďalej len ZoD) č. 4907.6060021VVA /CEZ 20160389 zo dňa 22.04.2016 
v predmete zmluvy pre rok 2017 boli chodníky  na Ul. Antona Bernoláka a pre rok 2018 
chodník na Ul. A. S. Makarenku.  

Uznesením Mestskej rady č. 104 zo dňa 29. 11. 2016 boli doplnené Ul. A. Bernoláka – 
komunikácia a Ul. A. S. Makarenku – komunikácia, ktoré sú zahrnuté v dodatku č. 1 k ZoD.   

Keďže predmetom vyššie uvedenej ZoD pre rok 2016 bola aj komunikácia, odvodnenie 
komunikácie a chodník  na Ul.  Fr. Kráľa, v úseku od Ul. kpt. Nálepku po Ul. P. I. Čajkovského, 
z technického a logického hľadiska sa zrealizovali súbežne aj komunikácie a chodníky na Ul. A. 
S. Makarenku a A. Bernoláka, ktoré sa napájajú na túto komunikáciu . 

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, fyzicky tieto komunikácie a chodník boli síce zrealizované 
v roku 2016, ale finančné plnenie je až v roku 2018, čiže finančné prostriedky na ich realizáciu 
nemôžu byť použité na Vami uvedenú rekonštrukciu komunikácie a chodníkov.   

Interpelácia č. 4 

Pán primátor, prvá liečebňa dlhodobo chorých na Slovensku bola v Michalovciach a mala 
120 lôžok. V súčasnosti je v Michalovciach lôžok 24. Akciová spoločnosť Svet zdravia, 



vlastník nemocnice, uvažuje o premiestnení oddelenia dlhodobo chorých a geriatrických 
pacientov do susedných okresov. Vzhľadom na vysokú odbornosť primárky oddelenia, na 
dlhodobú existenciu oddelenia a nevýhodnosť zamýšľaného riešenia pre pacientov 
a rodinných príslušníkov, obraciam sa na Vás ako člena Dozornej rady akciovej spoločnosti 
Svet zdravia, aby sa chystaný zámer nerealizoval. 

 

Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák, primátor mesta: 

V súvislosti s Vašou interpeláciou som o stanovisko požiadal riaditeľa nemocnice  Ing. Mariana 
Havierníka a jeho odpoveď prikladám. 

Odpoveď 

Svet zdravia splnil svoj sľub a postavil nemocnicu novej generácie v dohodnutom rozsahu 
a načas. Dlhodobo ju chce profilovať ako nadregionálne centrum pre akútnu zdravotnú 
starostlivosť. V rámci začínajúceho projektu stratifikácie nemocníc na Slovensku bude aj rola 
michalovskej nemocnice prispôsobená zámerom stratifikácie. Svet zdravia potvrdzuje svoj 
záujem túto nemocnicu rozvíjať, čoho dôkazom sú aj aktivity vedúce k výstavbe ďalšieho 
ambulantného pavilónu nadväzujúceho na novú budovu NNG Michalovce. Oddelenie pre 
dlhodobo chorých a geriatrie je stále súčasťou michalovskej nemocnice (nachádza sa vo 
vynovenom infektologickom pavilóne). Jeho perspektíva sa bude odvíjať od dostupnosti 
personálu, počtu pacientov a od objednávky na činnosť zo strany zdravotných poisťovní. 
V tomto momente sa nič nemení.  

 

Interpelácia č. 5 

Pán primátor, na rokovaní Mestského zastupiteľstva / MsZ / v Michalovciach dňa 30.8.2018 
som Vás požiadal, aby ste z rokovania stiahli bod 2 majetkovoprávnych záležitostí „ Dohoda 
o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva zimného štadióna s firmou INVEST 
KM Michalovce. Dôvod je ten, že pri kúpe tribúny C na zimnom štadióne od Mesta 
Michalovce firma INVEST KM dňa 10.12.2015 pravdepodobne predložila nepravdivé čestné 
prehlásenie o nesplatených záväzkoch kupujúceho a jeho blízkych rodinných príslušníkoch 
voči Mestu. Pravdivosť čestného prehlásenia teraz preverujú orgány činné v trestnom 
konaní. Ak sa indícia potvrdí, predaj tribúny C bude neplatný. Preto v tomto čase nie je 
dobré robiť ďalšie úkony s tribúnou C zimného štadióna. Vy ste vyššie uvedený bod 2 
rokovania MsZ nestiahli a poslanci schválili uznesenie o Dohode.  

Pán primátor, toto uznesenie je pre Mesto nevýhodné a rizikové, preto Vás vzhľadom na 
vyššie uvedené žiadam, aby ste ho nepodpísali. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM: 

Hodnotiaca komisia, menovaná primátorom mesta, dňa 18.11.2015 v rámci vyhodnotenia 
obchodnej verejnej súťaže na predaj tribúny C zimného štadióna konštatovala, že úspešný 
záujemca predložil od neho požadované podklady v zmysle podmienok obchodnej verejnej 



súťaže, vrátane prehlásenia, že nie je dlžníkom Mesta. Za ich pravdivosť záujemca zákonným 
spôsobom zodpovedá v celom rozsahu. Indície o opaku sa nateraz nepotvrdili. 

 

MUDr. František Farkaš 

Vážený pán primátor, interpelujem Vás vo veci potreby opravy rozpadnutého asfaltového 
povrchu prístupového chodníka k bočnému vchodu na polikliniku na Nám. osloboditeľov 
č.25. Jedná sa len o niekoľko m2, po ktorých denne prechádzajú stovky pacientov, väčšinou 
starší  a menej mobilní na ambulancie a vo večerných hodinách na pohotovosť. Okrem 
estetického zlepšenia ide hlavne o bezpečnosť a odstránenie rizika úrazov. 

Za kladné vybavenie v mene pacientskej verejnosti vopred ďakujem. 

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

Oprava rozpadnutého asfaltového povrchu prístupového chodníka k bočnému vchodu na 
polikliniku na Nám. osloboditeľov č. 25 bude zrealizovaná v priebehu 38. týždňa  
dodávateľským spôsobom.  

 

PhDr. Jana Cibereová 

Obyvatelia Sídl. východ, Ul. moskovská žiadajú mestskú políciu, aby častejšie kontrolovala 
okolie predajne Jednota a parkoviska pred ňou z dôvodu znečisťovania priestorov našimi 
spoluobčanmi. Vysedávajú tam celý deň a odhadzujú odpadky všade, len nie do koša. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník mestskej polície:: 

Problém znečisťovania verejného priestranstva na Ul. moskovskej MsP eviduje. Jedná sa 
o obyvateľov z lokality Angi mlyn, ktorí tam vysedávajú, konzumujú alkohol a iné návykové 
látky a znečisťujú verejné priestranstvo. MsP týchto občanov pravidelne rieši tým spôsobom, 
že im dá verejné priestranstvo po sebe upratať a z miesta ich vykáže. Opakovane už boli riešení 
aj za využitia represívnych opatrení, t .j. boli predvedení na odd. MsP, kde im bola uložená 
pokuta nezaplatená na mieste, ktorú neuhradili, a keďže sa jedná o nemajetné osoby, pokuta 
nebola vymožená ani exekučným konaním. Tomuto problému MsP bude aj naďalej venovať 
zvýšenú pozornosť, predovšetkým častejšími kontrolami a vykazovaním týchto osôb.  

 

 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

Interpelujem pána primátora, aby sa verejné zhromaždenia obyvateľov mesta využili aj na 
propagáciu separácie odpadu, aby TaZS mesta Michalovce zobrali so sebou farebné vrecia 
na triedenie odpadu. Navrhujem, aby o tom boli občania informovaní prostredníctvom 
novín Michalovčan, že bude možnosť dobrať si vrecia na triedenie odpadu na týchto 
zhromaždeniach. 



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

V meste Michalovce je vytvorený systém separovaného zberu,  v rámci ktorého pre 
obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch sú poskytované farebné vrecia na zber 
vytriedených komodít. Pri vývoze vyseparovaných zložiek odpadu sú na výmenu poskytované 
nové vrecia.  V prípade, že niektorý obyvateľ potrebuje viac vriec, alebo ich nemá, na 
požiadanie TaZS ich poskytneme.  

Každoročne začiatkom roka je do každej domácnosti distribuovaný kalendár separovaného 
zberu, kde sú uvedené podrobné informácie o spôsobe triedenia odpadu a termíny vývozu 
separovaného odpadu. Napriek tomu, že separovaný zber v meste Michalovce financuje 
a propaguje OZV ENVI-PAK, mesto využíva každú príležitosť na nie náročnú propagáciu 
separovaného zberu  a čistoty životného prostredia.  

 
Medzi občanmi boli veľmi pozitívne ohlasy na vybudovanie nových detských ihrísk. Prvé – 
pilotné ihrisko vybudované na Námestí slobody však na mnohých miestach povrchu 
vykazuje znaky poškodenia. Na tomto ihrisku už bola uplatnená reklamácia, chcem sa 
opýtať, či Mesto opätovne požiadalo o opravu. Realizácia ihriska bola vykonávaná za 
nevhodných klimatických podmienok v jarných mesiacoch počas dažďa aj sneženia.  

 
Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG a  JUDr. Dušan Šanta, 
náčelník MsP: 

Realizácia ihriska prebehla začiatkom novembra 2017, pričom dodávateľ požadoval teplotu pri 
jeho inštalácii vyššiu ako 8oC, to bolo splnené. V jarných mesiacoch sme sa s dodávateľom pri 
príležitosti inštalácie ihriska na Námestí osloboditeľov dohodli, že zdarma vymení tie povrchy 
plôch na ihrisku na Námestí slobody, ktoré vykazovali známky odlupovania povrchovej vrstvy. 
Dodávateľ EPDM povrch vymenil.  
Odlupovanie EPDM hmoty sa však naďalej robí nie nevhodnými podmienkami pri inštalácii 
ihriska, ale mechanicky jeho užívateľmi, mamičky chodia po ihrisku v ihličkách a vytvoria 
opätkom v EPDM povrchu dieru. Poškodené miesta potom užívatelia poškodzujú, zväčšujú 
mechanickým odlupovaním pri hre. K poškodzovaniu dochádza v nočných hodinách aj 
návštevníkmi priľahlých reštauračných zariadení, z priestoru ihriska boli poškodzovatelia 
príslušníkmi MsP opakovane vykázaní.  Mesto na ihriskách umiestňuje prevádzkový poriadok 
ihriska, obe ihriská sú monitorované kamerovým systémom. 
Takéto mechanické poškodenie nepodlieha reklamácii u dodávateľa ihriska, je možné 
objednanie výmeny EPDM povrchu ihriska, ale doterajším prístupom užívateľov ihriska sa 
povrch môže opäť poškodiť.  

Mgr. Ján Várady 

Interpelujem vedúceho odboru sociálnych vecí Ing. Jána Jasovského a PhDr. Zlatušu 
Popaďákovú, riaditeľku Michalovského domova seniorov a Zariadenia opatrovateľskej 
služby, v problematike nadmerného tepelného zaťaženia klientov – ZOS, pretože je 
narušená bytová pohoda, pokoj , oddych a spánok klientov. Tiež je ohrozovaný aj zdravotný 
stav ŤZP klientov. Vysoké teploty, neustály prievan a  vetraním prievanom aj neustály hluk 



z Ul. Jána Hollého aj blízkej veľkej svetelnej križovatky, spôsobujú insomniu a iné 
neurologické problémy. Tieto sú potom riešené medikamentózne, čo opäť znižuje imunitu 
a kondíciu klientov. Žiadam aj príslušnú komisiu MsZ, aby sa týmto problémom  zaoberala 
a našla potrebné riešenie (izolácie stropov, balkónové markízy, resp. klimatizačné 
zariadenia aspoň na chodbách). 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Ján Jasovský, ved. odboru SV: 

Vedenie Michalovského domova seniorov (ďalej len MDS) sa problematikou zvýšeného 
tepelného zaťaženia klientov v letných mesiacoch  zaoberalo už v roku 2017, keď  bola 
k riešeniu problému prizvaná firma SERVISKOL s cieľom zistenia finančnej náročnosti možného 
zavedenia klimatizačných jednotiek na vrchných poschodiach zariadenia. Tu je potrebné 
uviesť, že sa nejedná iba o Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), ktoré sídli na 8. poschodí, 
ale ide aj o bytové jednotky klientov Zariadenia pre seniorov (ZpS) na 6. poschodí časti B. 
Komplexné riešenie problému u všetkých bytových jednotiek prijímateľov sociálnych služieb 
ZOS a ZpS nachádzajúcich sa pod strechou je v súčasnosti v MDS z hľadiska finančnej 
náročnosti veľmi ťažko realizovateľné. Suma za zavedenie klimatizačných jednotiek by bola 
nad finančné možnosti MDS. 

Počas trvania tzv. tropických dní v mesiaci august tohtoročného leta bola venovaná zvýšená 
pozornosť zdravotnému stavu klientov, ktorí dodržiavali pitný režim. Vedúca sestra zariadenia  
pravidelne informovala o zdravotnom stave klientov. Bolo konštatované, že počas letných 
mesiacov zdravotný stav klientov MDS bol stabilizovaný, neriešili sa žiadne ťažkosti, ktoré by 
potrebovali privolať Rýchlu zdravotnú pomoc alebo Lekársku službu prvej pomoci. 

Zavedenie klimatizačných jednotiek priamo na bytové jednotky v zariadení je veľmi 
diskutabilné. Keďže izby klientov v ZOS sú obývané viacerými prijímateľmi sociálnej služby, 
prináša to aj sprievodný problém: pretože každý má rozdielne potreby – vyhovujúca teplota 
pre jedného môže pre druhého znamenať teplotný diskomfort a zdravotné problémy. Zo 
zdravotného hľadiska umiestnenie klimatizačnej jednotky priamo na izbách by narušilo 
komfort klientov z dôvodu, že u seniorov vo vyššom veku dochádza k neprekrveniu tkanív 
a následne majú pocit chladu. 

Pri nedávnej rekonštrukcii objektu zariadenia MDS bola použitá pri izolácii strechy minerálna 
vata o hrúbke 20 cm a stará strešná krytina bola nahradená na celej streche novou krytinou. 
Každá bytová jednotka je vybavená okennými žalúziami. 

Vedenie MDS rozhodlo, že pristúpi ku kúpe a montáži klimatizačnej jednotky v spoločenskej 
miestnosti ZOS umiestnenej na 8. poschodí hlavnej budovy zariadenia, a tým vytvorí 
oddychový a relaxačný bod klientom ZOS. Plánovaný termín realizácie zámeru by sa mohol 
naplniť do konca roka 2018.  

Predmetná problematika bola prejednaná na rokovaní komisie sociálnych vecí dňa 12.9.2018 
formou podania správy osobne riaditeľkou zariadenia PhDr. Popaďákovou. Komisia zobrala 



predmetnú správu na vedomie, stotožnila sa s jej obsahom a podporila navrhované riešenie 
ohľadom zavedenia klimatizácie v spoločenskej miestnosti ZOS na 8. poschodí zariadenia. 

 

Interpelujem primátora mesta a vedúcu odboru školstva, mládeže a športu ohľadom 
dokončenia rekonštrukcie 3. ZŠ, ktorá je v procese opráv už vyše troch rokov. Veľa sa už 
urobilo, ale ešte dosť je potrebné spraviť – dokončiť.  

Dokončiť treba fasádu a jej zateplenie na bočných stranách aj zadnej strane hlavnej budovy, 
ďalej samostatne stojacej budovy bývalých školských dielní, spojovaciu chodbu k telocvični, 
samostatne stojacu budovu ŠJ a ŠKD. Tiež je potrebné zvážiť, či je osamotene stojaca budova 
bývalej plynovej kotolne bude rekonštruovať, alebo je výhodnejšie ju asanovať. Bolo by 
vhodné vypracovať projekt rekonštrukcie ihrísk a atletickej dráhy. V posledných rokoch sa 
v areáli 3. ŽS vyrúbalo najmenej 20 ks starších prerastených stromov. Bolo by vhodné ich 
nahradiť kvalitnými drevinami, avšak nie alergénom a príliš rýchlo rastúcimi mäkkými 
drevinami. 

 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru ŠaŠp: 

Rekonštrukcia ZŠ, Ul. moskovská bola zameraná na objekt na Ul. mlynskej, a to na 
rekonštrukciu starej budovy a jej prístavbu – tried, kabinetov, hygienických zariadení 
a školskej jedálne. Na budove školy, Ul. moskovská, bola opravená, zateplená strecha 
a vymenené okná v učebňovej časti a školskej jedálni. Z dôvodu opadávania omietky na 
prednej časti budovy Mesto pristúpilo k jej oprave a zároveň zaslalo žiadosť na MŠVVaŠ SR 
o finančné prostriedky na opravu ďalších stien, ktoré doteraz neboli riešené, poskytnuté. 
Mesto za ten čas zo svojich zdrojov opravilo hygienické zariadenia, elektrické rozvody, 
palubovku a vymaľovalo telocvičňu. Čo sa týka budovy bývalej plynovej kotolne, bola 
požiadavka zo strany vedenia školy ponechať ju v súčasnosti ako skladový priestor. V prípade 
výstavby multifunkčného ihriska resp. opravy ihrísk ju škola chce využívať po úprave aj ako 
šatne. V posledných rokoch bolo vyrúbaných 8 ks starých poškodených stromov ohrozujúcich 
bezpečnosť a zdravie žiakov, zamestnancov a obyvateľov sídliska, ktoré škola pripravuje 
nahradiť novou výsadbou v jeseni tohto roka a v jari budúceho roka. Vaša interpelácia bola 
prerokovaná aj s riaditeľkou školy.  

            

Zatiaľ Mesto vo svojej filozofii parkovania áut viac podporuje výstavbu individuálnych garáží 
v malých lokalitách ešte voľných medziblokových priestorov. Oveľa efektívnejšie 
a účelnejšie je v dnešnej dobe nedostatku pozemkov a vhodných lokalít hľadať miesta, 
pozemky a finančnú podporu z fondov EÚ, Nórska, Japonska a i., ktoré  podporujú 
hromadné formy a spôsoby garážovania a parkovania v nadzemných a podzemných 
garážových parkovacích domoch.  Táto forma nevytvára veľké environmentálne záťaže, ba 
je aj ekonomickejšia a estetickejšia. Plánuje konkrétne  Mesto v budúcom období takéto 
zriadenia a pripravuje nové projekty? 



Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM: 

Mesto v tomto období, do konca volebného obdobia, neplánuje realizáciu hromadnej formy 
parkovania výstavbou garážových domov v medziblokových priestoroch. V prípade záujmu 
občanov o takúto formu garážovania a parkovania na sídliskách v budúcnosti sa bude Mesto 
touto otázkou primerane zaoberať. 

 

Neskoro na jar boli na Sídl. východ v okolí blokov B2, B3 vysadené nové mladé stromčeky, 
ktoré však nik nepolieval. Občas som ich so synom zavlažil, to však ale nestačilo, lebo boli 
vzdialené viac od blokov. Upozornil som kompetentných, že polievanie môžu vykonávať 
zamestnanci TaZS kropiacimi vozmi aj s pomocnými hadicami, tiež aj príslušníci hasičského 
zboru. Leto bolo nadpriemerne horúce. Všetky stromčeky vyschli, je to škoda aj finančná ale 
aj environmentálna a estetická. Bolo mi vysvetlené, že nebol dostatok vody ani na kropenie 
ciest, chodníkov, parkovísk a iných lokalít mesta. Viem poradiť, kde v Laborci je vody dosť. 

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

Veľmi nás mrzí, že došlo k vyschnutiu vysadených mladých stromčekov, ktorých výsadba sa 
realizovala v tomto roku. Ako sám uvádzate, leto bolo nadpriemerne horúce. TaZS mesta 
nedisponujú takým technickým zabezpečením, aby mohli realizovať polievanie všetkých 
drevín, krovín a kvetináčov v rámci mesta.  Budeme sa však snažiť hľadať spôsob organizácie 
našej práce tak, aby prípadné škody na porastoch boli v budúcnosti čo najmenšie.  

 

Občania mesta sa ma pýtajú, čo vykonalo Mesto v oblasti výstavby aj budovania lacnejších 
– nízko nákladových bytov – tzv. nájomných – štartovacích bytov. Štátny fond rozvoja 
bývania podporuje takéto formy bývania a dajú sa získať sponzorské dotácie aj od väčších 
zamestnávateľov – firiem v meste a okrese. Sú tu aj nevyužité dubiózne chátrajúce objekty, 
či už vo vlastníctve mesta, štátu, kraja (VÚC), napr. budova bývalého štátneho  
veterinárneho ústavu, internát býv. SPTŠ- SPOŠ, býv. budova CVČ, bývalá budova – internát 
SOU – stavebného, aj SOU strojárskeho a elektrotechnického. Vzájomnou výmenou – 
zámenou budov a pozemkov sa dajú takéto problémy riešiť. 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM: 

Mesto aktívne využilo všetky reálne možnosti doplnenia nájomných bytov pre 
potreby  občanov mesta. V ostatnom období pribudlo do vlastníctva Mesta 60 bytov 
v bytovom dome na Ul. okružnej, 48 bytov v dvoch nových bytových domoch na Ul. obrancov 
mieru, 30 bytov ako nadstavba pôvodných malometrážnych bytov na Ul. obrancov mieru, ako 
aj 40 bytov nižšieho štandardu na Ul. mlynskej. Pre prípad prestavby staršieho objektu na 
účely bývania Mesto má k dispozícii objekt internátu na Ul. partizánskej, ktorý nadobudlo v 
minulosti zámenou od KSK. S podporou Štátneho fondu rozvoja bývania má Mesto záujem 
rozširovať svoj bytový fond aj do budúcna.  



Ing. Jozef Horňák 

Občania z Ul. topolianskej žiadajú TaZS mesta Michalovce o akútne riešenie vyčistenia 
náletových drevín v zákrute pri výjazde z Michaloviec na Ul. topoliansku po pravej strane 
z bezpečnostných dôvodov. Dreviny bránia vo výhľade obyvateľom pri výjazde z vlastných 
domov, pričom v tesnej blízkosti je tiež odbočka k obchodnému centru Merkury Market. 

 

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

Vyčistenie náletových drevín na zákrute pri výjazde z Michaloviec na Ul. topoliansku bolo 
zrealizované v 35. týždni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


