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I N T E R P E L Á C I E  
 

predložené poslancami na IV.  zasadnutí MsZ  Michalovce 
27.8.2019 

 

Na IV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 27. augusta 
2019,  interpelácie predložili poslanci: Mgr. Milan Kaplan, RNDr. Lýdia Sidivárová, Ing. Filip 
Kaľavský, Mgr. Marián Sabovčík, MUDr. Jozef Makohus, Radovan Geci, MUDr. Dušan Goda, 
Mgr. Ján Várady a PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD. 

Mgr. Milan Kaplan 

Vážený pán primátor, ako sme boli informovaní v dvojtýždenníku Michalovčan, po zásahu 
a zdokumentovaní MsP si správca mestskej zelene TaZS čiastočne splnil na už uvedenom 
24m2 pozemku na Ul. Kpt. Nálepku svoju povinnosť, keď narastenú burinu pokosil. Ak sa 
tento mestský pozemok neodburiní a nebude vysadená zeleň alebo kvetenstvo s riadnou 
starostlivosťou, znova sa môže situácia opakovať. Preto vás chcem v danej veci interpelovať 
s otázkami:  

1. Aký je dôvod toho, že k pokoseniu došlo až vtedy, keď burina bola 1 m vysoká, pričom 
sa jedná o širšie centrum mesta? 

2. Kedy a ako plánujú TaZS tento pozemok skultúrniť? 
3. Aké opatrenia plánujete prijať, aby mestské pozemky v celom meste nezarastali 

burinou, ale boli okrasou mesta? 

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

Situácia, ako je popísaná v dvojtýždenníku Michalovčan je značne zveličená.  O priestory 
medzi obytnými domami a chodníkmi v rámci celého mesta sa nestarajú technické 
a záhradnícke služby mesta, lebo samotní bývajúci poprípade vlastníci budov si upravujú 
tento priestor podľa vlastných predstáv a neželajú si, aby sa im do toho zasahovalo  (z 
estetického hľadiska, prípadného znečistenia fasády a podobne).   

TaZS mesta Michalovce postupne podľa svojich možností skrášľujú pozemky mesta 
Michalovce so zameraním hlavne na tie najfrekventovanejšie.  

 

Mgr. Milan Kaplan 

Vážený pán primátor, nakoľko sa v posledných mesiacoch uskutočnila v meste rozsiahla 
výstavba nových reklamných billboardových plôch, ktoré sú dokonca v tesnej blízkosti škôl, 
bránia v raste novovysadeným stromom a prekrývajú kultúrne pamiatky na území nášho 
mesta, chcem vás preto v danej veci interpelovať: 
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1. Na základe akých povolení, zmlúv, stratégie, či plánovania danej výstavby boli tieto 
stavby umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve mesta? 

2. Kedy boli vydané na dané stavby stavebné povolenia? 

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

1. Vaše podanie označené ako interpelácia nie je  interpeláciou v zmysle § 25 ods. 4 
písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, kde je uvedené, že poslanec je 
oprávnený interpelovať starostu a členov obecnej (mestskej rady) vo veciach 
týkajúcich sa výkonu ich práce. Napriek vyššie citovanému uvádzame, že za posledný 
polrok stavebný úrad nevydal žiadne stavebné povolenie na reklamnú stavbu. 

2. Mesto Michalovce nemá spracovaný plán umiestňovania reklamných stavieb 
a postupuje v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a povoľuje výstavbu 
reklamných stavieb po splnení zákonných povinností na strane stavebníka.  

 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4 predkladám nasledujúce 
interpelácie: 

1. V meste sa v poslednom čase čoraz častejšie objavujú v blízkosti obytných domov 
nelegálne skládky rôzneho druhu odpadu. Takáto nelegálna skládka, kde prevláda 
bioodpad, sa nachádza aj na Ul. Terézii Vansovej, po oboch stranách kontajnerov na 
separovaný zber. Je možné túto skládku odstrániť a súčasne monitorovať uvedené 
miesto proti opakovanému vytváraniu skládky? 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 
Nelegálna skládka odpadu na Ul. Vansovej je priebežne TaZS mesta Michalovce 

odstraňovaná. Jedná sa prevažne o biologický odpad z okolitých záhrad. MsP túto lokalitu 
sporadický monitoruje, upozorňuje občanov na zákaz ukladania odpadu, napriek tomu 
nedisciplinovaní občania opakovane využívajú nestráženú chvíľu a odpad tam umiestňujú. 
V priebehu mesiaca september TaZS mesta Michalovce rozmiestnia veľkoobjemové 
kontajnery kde občania budú mať možnosť tento odpad uložiť čím by sa situácia v tomto 
smere zlepšila. MsP bude aj naďalej v rámci možnosti danú lokalitu monitorovať. 

 
2. Na Ul. P. O. Hviezdoslava, pred budovou č. 140 rastie  priamo v asfaltovom chodníku 

listnatý strom lipa. Jeho korene prerastajú a vyzdvihli asfalt chodníka natoľko, že dnes 
je v dĺžke cca 4m tento asfalt vo výške až 20 cm. Na spomínanom úseku vzniká 
nebezpečenstvo úrazu, hlavne vo večerných hodinách počas leta, pretože cez korunu 
nepreniká na nebezpečný úsek svetlo z verejného osvetlenia. Dá sa spomínaný úsek 
chodníka opraviť? 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Opravu spomínaného úseku chodníka na Ul. Hviezdoslavovej pred budovou č. 140 
zrealizujeme v priebehu 38. týždňa.  

3. Vedľa budovy č. 140 na Ul. P. O. Hviezdoslava sa nachádza parkovisko. Na vjazde na 
spomínané parkovisko je veľké množstvo výtlkov a jám. Nakoľko parkovisko je často 
využívané, bolo by možné tieto výtlky opraviť? 

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

Opravu vstupu na parkovisko zrealizujeme v priebehu 38. týždňa.  

4. Blíži sa začiatok nového školského roka a študenti mesta sa pýtajú prevádzkovateľa 
MAD v Michalovciach, či spoločnosť uvažuje o zakúpení softveru pre prepojenie 
študentských ISIC kariet, ktorý by umožnil po nabití, týchto kariet v MAD, ich použitie 
aj u iných prepravcov? 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ  

Firma DZS-MK TRANS Michalovce, prevádzkovateľ MAD v Michalovciach pripravuje 
zavedenie ISIC kariet. Predpokladaný začiatok ich používania je október 2019. 

 

Ing. Filip Kaľavský 

1. Vážený pán primátor, chcel by som vám tlmočiť názory väčšiny obyvateľov sídliska 
Stráňany, ktorí nesúhlasia s postavením nového billboardu pri novej lávke. Drvivú 
väčšinu občanov sídliska  nahnevala táto stavba. Daný billboard znehodnocuje 
verejný priestor reklamným smogom. Žiadam vedenie mesta o okamžité odstránenie 
billboardovej plochy pri novej lávke na Stráňanoch. Dané nábrežie by sme mali 
vybaviť lavičkami, detskými ihriskami, workoutovými zónami a nie plytkým biznisom. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

V prvom rade je potrebné uviesť, že  Vaše podanie označené ako interpelácia nie je  
interpeláciou v zmysle § 25 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 
kde je uvedené, že poslanec je oprávnený interpelovať starostu a členov obecnej 
(mestskej rady) vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Napriek tejto skutočnosti Vám 
dávame nasledujúce stanovisko. Na predmetnú reklamnú stavbu bolo  v roku 2018 
vydané stavebné povolenie s dobou trvania reklamnej stavby do 31. 12. 2023.   
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2. Na pešej zóne, v centre Michaloviec bolo v poslednom období vyrezaných 5 stromov. 
Chcel by som sa opýtať z akých dôvodov boli zrezané? Taktiež sa chcem opýtať, kedy 
a akými stromami budú vysadené pôvodné miesta? 

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

Výrub drevín na pešej zóne bol realizovaný z dôvodu, že došlo k odumretiu drevín t. j. k ich 
vyschnutiu. Vyrúbaných bolo 6 ks drevín. Nová výsadba drevín bude zrealizovaná v termíne 
do 31.10.2019. Na výsadbu budú použité tieto dreviny:  

- 2 ks čerešňa pílkatá (Prunus serrulata Kanzan), 

- 2 ks javor mliečny (Acer platanoides Globosum), 

- 1 ks hloh jednosemenný (Crataegus monogyna Pauľ s Scarlet), 

- 1 ks jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia Sunshine).     

 

Mgr. Marián Sabovčík 

1. V priebehu augusta došlo k požadovanej výmene čakárne MAD na Kapušianskej ulici. 
V prvom rade sa chcem poďakovať TaZS mesta Michalovce, že čakáreň vymenili 
a miestny obyvatelia budú môcť čakať na spoje MAD v kultúrnejšom, 
nezapáchajúcom a čistejšom mieste. Nedá mi sa však opýtať, či dôjde ešte 
k premaľovaniu tejto čakárne, keďže tá sivá farba nevytvára dobrý dojem. 

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

Prvé zastávky, ktoré realizovali TaZS mesta Michalovce mali tmavú farbu, čo vraj pôsobilo 
depresívne. Bolo rozhodnuté, že zastávky budú sivej farby, ktorá sa najviac podobá 
pozinkovanej, z ktorej boli realizované predchádzajúce zastávky z dôvodu, aby boli jednotné. 

2. Počas tohto leta prebehla úprava priestoru pre pochovávanie takzvaným  
„ americkým spôsobom“ na cintoríne na Močarianskej ulici. Pýtam sa v mene 
obyvateľov priľahlých ulíc, či je už možné na tomto vyčlenenom mieste pochovávať.  

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

V rámci cintorína na Ul. močarianskej je možné už v súčasnosti pochovávať takzvaným  
americkým spôsobom. Je však nutné si uvedomiť, že týmto spôsobom sa osadzuje len 
náhrobný kameň, hrobové miesta medzi sebou nie sú oddelené, tvorí ho trávnatý porast, 
ktorý je jednotne kosený.  
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MUDr. Jozef Makohus 

1. Na svetelnej križovatke na Humenskej ceste pri novom Kauflande v smere na 
Strážske, konáre prekrývajú semafor. Viem, že táto cesta nie je mestská, ale chcem 
poprosiť o upozornenie správcu cesty. 

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

TaZS mesta Michalovce príjmu také opatrenia, aby bol semafor bez problémov viditeľný.  

 

2. Na rohu križovatky ulíc T. J. Moussona a Zemplínskej počas daždivého obdobia, stojí 
na rozsiahlej ploche dažďová voda, pravdepodobne z dôvodu upchatej kanalizácie. 
Poprosím o jej sfunkčnenie a vyčistenie. Uvedená križovatka je vysoko vyťažená 
žiakmi ZŠ T. J. Moussona. 

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

Problém stojacej vody na križovatke ulíc T.J. Moussona a Zemplínskej nie je spôsobený 
neodtekajúcou kanalizáciou. Voda po zrážkach stojí v bývalom zelenom páse, ktorý bol 
zničený vozidlami parkujúcimi v danom priestore. Daný problém sa pokúsime vyriešiť 
vysypaním asfaltovou drvou, ktorú následne vyrovnáme a zhutníme, čím by mala priehlbina 
zaniknúť a voda odtekať.  

 

Radovan Geci 

1. Občania mesta sa sťažujú na ustavičné novovznikajúce reklamné plochy v podobe 
billboardov a reklamných stojanov. Tým dochádza k radikálnemu znižovaniu kvality 
životného prostredia. Preto odporúčam vedeniu mesta, aby do najbližšieho 
zastupiteľstva vypracovalo návrh VZN pre pravidlá osadzovania reklamy na 
pozemkoch mesta. Pripomínam, že komisia ÚPaMR odporučila prijatím uznesenia sa 
aktívne zaoberať reklamným smogom a prijatím takýchto pravidiel. Zároveň moje 
odporúčanie je nájsť právny spôsob, akým by sme dokázali pozastaviť všetky nové 
žiadosti, na takéto stavebné konania. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce 
Vaše podanie označené ako interpelácie nie sú interpeláciami v zmysle § 25 ods. 4 písm. b) 
zákona  č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, kde sa hovorí, že poslanec je oprávnený 
interpelovať starostu a členov obecnej (mestskej rady) vo veciach týkajúcich sa výkonu ich 
práce. 
Napriek tomu na Vašu otázku Vám dávame nasledujúce stanovisko: 
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1. Reklamné billboardové plochy sú na pozemkoch vo vlastníctve mesta umiestňované 
na základe stavebných povolení (stavebný zákon), ktorých súčasťou je stavebné 
konanie so všetkými účastníkmi konania, príslušnými orgánmi a organizáciami. 

2. Pravidlá osadzovania rieši zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a ide o prenesený výkon 
štátnej správy. 

 
 

2. Podnikatelia mesta Michalovce, ktorý prevádzkujú letné terasy v centre mesta sa 
sťažujú na zastaralé a neatraktívne VZN, ktoré rieši umiestnenie a pravidlá terás. 
Preto odporúčam vedeniu mesta, aby do najbližšieho zastupiteľstva, alebo do 
nasledujúcej sezóny, pripravilo a vypracovalo nové VZN, ktoré zruší povinnosť 
neatraktívneho oplocovania terás a zruší stavanie takýchto bariér. Je potrebné 
sprístupniť námestie obyvateľom a zákazníkom tak, aby stoličky a stavby mohli byť 
umiestňované priamo na dlažby a tým pádom dostať turistov, ako aj obyvateľov do 
centra. Samozrejme vypracovaniu takéhoto dôležitého VZN musí predchádzať široká 
odborná diskusia a zhotovenie prísnych pravidiel na správne zaobchádzanie s dlažbou 
a následkami za jej poškodenie. 
 

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

Platné VZN prešlo širokou a odbornou diskusiou. Boli dodržané pravidlá zverejňovania VZN 
a podnetmi verejnosti k navrhovanému VZN sa mesto zaoberalo v čase pred schválením tohto 
dokumentu. V súčasnosti Mesto Michalovce neeviduje žiadne podnety ani sťažností, ktorými 
by sa malo zaoberať. Správne zaobchádzanie s dlažbou a mobiliárom CMZ definoval 
zhotoviteľ v prílohe Protokole o odovzdaní a prevzatí diela stavby CMZ, a to v Manuáli 
starostlivosti a užívania novopostavenej pešej zóny, ktorý mesto odovzdalo správcovi 
a rovnako ho aplikuje aj pri užívaní verejného priestranstva pešej zóny pri letných terasách.  

 

3. Problém kostolného námestia a jeho zlý stav všetci poznáme. Keďže občania mesta 
sa nestotožňujú s doteraz podanými projektmi na jeho revitalizáciu, odporúčam 
mestu, aby pripravilo súťaž na „Ideovú architektonickú štúdiu – kostolné námestie“ 
odobrenú Slovenskou komorou architektov.  Priestor kostolného námestia je jedným 
z najdôležitejších, v rámci mesta a nesmieme dopustiť jeho zanedbanie. 

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

Mesto Michalovce je už procesne ďalej. V súčasnosti je zadané vypracovanie dokumentácie 
pre územné rozhodnutie. Otázkou štúdie sa zaoberalo v máji 2014, kedy Mesto Michalovce 
vyhlásilo Verejnú súťaž na vypracovanie Ideovej štúdie na Kostolné námestie. Predmetom 
verejnej súťaže bolo vypracovanie Ideovej štúdie, v ktorej ide o získanie najvhodnejšieho 
návrhu na využitia predmetného územia. Podmienky  vyhlásenej verejnej súťaže boli:     -            
-            Súťaž bola verejná, jednokolová, anonymná.    
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- Súťaže sa mohli zúčastniť jednotlivci - autorizovaní architekti, alebo  kolektív autorov, 
fyzických alebo právnických osôb, z ktorých aspoň jeden musí spĺňať kvalifikáciu 
autorizovaného architekta, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov.    

- súťažné návrhy boli vyhodnotené odbornou porotou, ktorú vymenoval primátor mesta 
Michalovce.  

- Odmeny za súťažné návrhy boli stanovené nasledovne:  
1. miesto, odmena sa stanovila vo výške : 1.000,- € 
2. miesto, odmena sa stanovila vo výške:      700,- € 
3. miesto, odmena sa stanovila vo výške:      300,- €  

- Súťažné návrhy bolo nevyhnutné doručiť  do 1. júla 2014, do  12. 00 hod., doručením 
do  podateľne Mestského úradu v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 
Michalovce.  

- Termín vyhlásenia výsledkov súťaže bol stanovený do 27. augusta 2014.  
Súťažné návrhy predložili 2 uchádzači. Na vyhodnotenie súťažných návrhov bola primátorom 
mesta Michalovce menovaná odborná porota, ktorej prvé zasadnutie sa uskutočnilo 13. 
augusta 2014  na Mestskom úrade v Michalovciach. Odborná porota po posúdení 
predložených návrhov odporučila primátorovi mesta Michalovce: 1. miesto neudeliť,  a udeliť 
dve 2. miesta. Následne mesto Michalovce zverejnilo obidva návrhy na webovej stránke 
mesta Michalovce, a formou ankety chcelo získať názory občanov mesta na jednotlivé 
návrhy, ako i získať názory  a požiadavky občanov mesta na nové využitie Kostolného 
námestia. V termíne od 20. 08. 2014 do 31. 10. 2014 sa uskutočnila anketa k dvom návrhom 
Ideovej štúdie Kostolného námestia v Michalovciach. Návrh A vypracoval: Heni Architekten 
Stuttgart, zastúpený Petrom Kohlhammerom. Návrh B vypracoval: JEGON s. r. o. , 
Michalovce. Na základe uskutočnenej ankety, nebolo možné jednoznačne určiť, ktoré riešenie 
Kostolného námestia je z pohľadu občanov prijateľnejšie. O podmienkach  zadania pre DÚR 
rokovala komisia 9.9.2015. 

 
4. Na sídlisku Západ v tejto dobe prebieha revitalizácia parkovacích plôch. Pôvodné sa 

opravujú, ale vznikajú aj nové. Občania na Ul. Švermovej si všimli nedostatočnú 
prípravu a naplánovanie spádových plôch a odtoku vody do kanalizácie. Vznikajú 
veľké plochy so stojatou vodou. Žiadame vedenie mesta, aby zabezpečilo stavebný 
dozor na danej stavbe a dohliadlo nad správnym zhotovením spádovania. 

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

V rámci revitalizácie komunikácii, chodníkov a parkovacích plôch na sídlisku Západ konkrétne 
na Ul. Jána Švermu sa  realizovala úprava parkoviska pred II. ZŠ a vytvorila sa zóna pre 
bezpečné  vystupovanie deti pred školou, nie parkovisko. Vzhľadom k tomu, že sa nerealizuje 
revitalizácia komunikácia (tá bola zrealizovaná v roku  2014) pri realizácii revitalizácie 
parkoviska bola snaha dodržať všetky spádové pomery. V čase realizácie týchto plôch bolo 
obdobie sucha, na základe čoho je teda konštatované, že tam vznikajú veľké plochy so 
stojatou vodou? Po daždi v priebehu 36. a 37. týždňa v týchto častiach voda nestála. 
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V prípade ak by nedochádzalo k odtekaniu dažďovej vody, budú zrealizované také technické 
opatrenia, ktoré eliminujú vytváranie plôch so stojatou vodou.  

 

MUDr. Dušan Goda 

1. V akom štádiu sú práce pri realizácií plánu na revitalizáciu existujúcich komunikácií, 
chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce a to na : 
- Sídlisku západ  1. a/ etapa 
- Sídlisku Západ 1.  b/ etapa – časť 
- Sídlisku západ 3. etapa – časť 
- Ul. Močarianska – chodníky po obidvoch stranách a to ku dňu 27.8.2019. 

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

Ku dňu 27.08.2019 sú v rámci  revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích 
plôch mesta Michalovce  zrealizované práce v tomto rozsahu: 

- Sídlisko Západ  1. a/ etapa – zrealizované chodníky, parkovacie plochy a komunikácia pred 
bytovými  domami A až C,  

- Sídlisko Západ 1.  b/ etapa – časť – zrealizovaný chodník na Ul. Jána Švermu pred II. ZŠ 
a Materskou školou, parkovisko a plocha na vystupovanie pre deti pred II. ZŠ, pokračuje sa na 
chodníku v smere od MŠ ku okružnej križovatke, 

- Sídlisku západ 3. etapa – časť – zrealizované chodníky pri bytovom dome E na Ul. Prof. 
Hlaváča a pri bytových domoch Z1 až Z3 na Ul. Martina Rázusa. Realizujú sa práce na 
spodnej stavbe parkoviska pred bytovým domom A6 na Ul. Štefánikovej, 

- Ul. Močarianska – chodníky po obidvoch stranách – uložené obrubníky a zrealizované 
podkladové konštrukcie na chodníku po pravej strane od Ulice A. Šándora po posledný 
rodinný dom, realizujú sa práce na spodnej stavbe chodníka po pracej strane u úseku od 
autobusovej zastávky po Ul. A. Šándora. 
 

2. Pán primátor, namietam a nesúhlasím s tým, aby ste pri vedení rokovania MsZ  
nedodržiavali rokovací poriadok MsZ a to v čl. 7.5.11 a 7.5.16 a verím, že v budúcnosti 
sa vyvarujete odoberaniu slova poslancovi MsZ bezdôvodne, svojvoľne a bez 
hlasovania MsZ.  V mojom prípade som presvedčený, že hovorím k veci, moje 
vystúpenia nie sú xenofóbne, rasistické, urážajúce ( 1x som síce podotkol, že niektorí 
poslanci hlasujú ako „teliatka, s prepáčením“, ale inak som nikdy vedome nikoho 
neurazil a moje vystúpenia sú myslím si, práveže striktne riešiace samosprávnu 
problematiku. 

Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Vážený pán poslanec,  na Váš príspevok, hoci nie je interpeláciou, odpovedám, že rokovací 
poriadok MsZ dodržiavam. 
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Mgr. Ján Várady 

1. V nedávnych dňoch bola rekonštruovaná vozovka Ul. Kapušianskej, ktorá bola s 
frézovaná a nahradená novým asfaltovým povrchom. Investorom aj majiteľom tejto 
cesty 2. triedy je VÚC Košice. Bohužiaľ sa opäť zabudlo na dôležitú súčasť cesty, ktorou 
sú krajnice vozovky, ktoré boli už viackrát poškodené, či už pri vybudovaní  kanalizačnej 
siete a v poslednej dobe pri výmene vodovodných a plynových sietí (vrátane prípojok). 
Apelujem aj na stavebný úrad mesta, ktorý pri povoľovaní danej stavby – rekonštrukcie 
pozabudol na moje predošlé pripomienky a interpelácie ohľadom poškodenia krajníc, 
trávnikov a vstupov do dvorov jednotlivých pozemkov. Kapušianska ulica je súčasťou 
mesta už vyše 60 rokov, ale jej výzor, dopravná dispozícia, technická infraštruktúra 
nezodpovedajú dnešnej dobe. Veľká dopravná záťaž – 10 000 až 15 000 vozidiel denne, 
vytvára veľký hluk, smog, parkovanie a otáčanie na trávnatých plochách, ohrozenie 
bezpečnosti chodcov, lebo neexistuje chodník po pravej strane. Tiež by prispeli 
obrubníky chrániace chodcov, cyklistov a iných účastníkov premávky. Ulica je dlhá vyše 
1,7 km, čo zvádza k rýchlej a nebezpečnej jazde, preto pri zvažovaní všetkých predošlých 
argumentov, žiadam o vypracovanie projektu riešenia dopravy, úpravy okolia tejto cesty 
a skultúrnenia tejto predmestskej štvrte, ktorá je južnou „vstupnou bránou“ do mesta. 
 

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

Vlastníkom cesty druhej triedy č. II/555  Ul. Kapušianska je Košický samosprávny kraj, 
správcom je Správa ciest KSK. Mesto Michalovce nie je a nebolo príslušným stavebným 
úradom na povolenie danej stavby-rekonštrukcie komunikácie, aj keď sa komunikácia 
nachádza v katastri mesta a aj v intraviláne mesta Michalovce. Príslušným stavebným 
úradom je Okresný úrad, ktorý je špeciálnym stavebným úradom pre cesty II. a III. triedy. 
Navrhované opatrenia z interpelácie nie sú v kompetencii Mesta Michalovce, ale Okresného 
úradu Michalovce. Čo sa týka počtu áut, pre informáciu v roku 2015 prebehlo pravidelné 
sčítanie dopravy vykonané Slovenskou správou ciest a spracované Výskumným ústavom 
dopravným, kde na uvedenom úseku označenom ako úsek 01791 bolo sčítaných 6056 vozidiel 
spolu, to predstavuje priemernú dennú hodnotu skutočných vozidiel v uvedenom profile za 24 
hodín.  

   
2. Mesto Michalovce má už 15 rokov vypracovaný kvalitný projekt využívania geotermálnej 

energie, ktorý stál tiež nemalé finančné prostriedky. Tento projekt by stál  za to, aby bol 
oprášený, revitalizovaný, ale hlavne zrealizovaný. Veď tento projekt rieši nielen kúpeľno-
rekreačné využitie, ale cez sieť výmenníkových staníc aj vykurovanie a TÚV pre celé Sídl. 
Východ. Takéto projekty podporujú aj granty z EÚ, ale aj ďalšie fondy (ako napr. nórske 
a japonské). Neposudzujme projekty podľa toho, kto ich kedysi presadzoval, ale podľa 
ich prínosu pre mesto, lebo mesto to sme my – občania. 
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Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR 

Mesto Michalovce má od roku 2007 vypracovanú „Štúdiu zužitkovateľnosti geotermálnych 
zdrojov v meste Michalovce“ nie projekt využívania geotermálnej energie. V tejto štúdii je 
navrhnutý geotermálny vrt hlboký 1 900 m (+300 m), ktorý je situovaný juhovýchodne od 
mesta Michalovce. Na to, aby mohol byť spracovaný projekt, musí byť v prvom rade 
zrealizovaný tento vrt, aby sa zistil využiteľný  potenciál geotermálnej vody z tohto vrtu.  

 
3. Mestá a obce na Slovensku sa cez projekt „Čisté mesto“ veľmi aktívne zapájajú aj do 

subprojektov „čistá a ekologická doprava“. Porovnateľné mestá ako Poprad, Lučenec 
a Zvolen v tomto smere už veľmi pokročili a využívajú všetky formy a možnosti podpory 
plynofikácie MHD, či už cez (LPG, CNG), ale hlavne hybridných pohonov busov, 
elektrobusov, elektro taxíkov. Kedysi sme aj v Michalovciach mali zopár autobusov MHD 
upravených na CNG (resp. LPG).  Ako sme na tom dnes, využívame projekty EÚ? 

Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG 

Mesto nie je oprávneným prijímateľom pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov 
zo zdrojov EÚ na modernizáciu mestskej automobilovej dopravy (MAD), nakoľko nie je 
prevádzkovateľov uvedenej služby, resp. prevádzkovateľom MAD nie je ani subjekt 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.   

 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD. 
Oslovili ma občania bývajúci v bytovom dome  B3  na ul. Štefánikovej. Nevedia si poradiť s 
dlhodobými problémami, ktoré im prináša tesná blízkosť Úradu práce. Klienti úradu im  pri 
svojich každodenných návštevách znečisťujú vnútro blokové priestory, okolie kontajnerových 
nádob, využívajú parkovacie plochy určené pre bývajúcich. V mojej interpelácii chcem 
požiadať TaZS  o nápravu súčasného stavu oddelením kontajnerových nádob Úradu práce, 
ich umiestnenie do ich areálu a o vybudovanie uzamykateľného stojiska pre kontajnery,  
ktoré využívajú obyvatelia priľahlých bytových domov. Zároveň je potrebné  osadiť zvislé 
dopravné značenie, ktoré bude informovať motoristov, že parkovacie plochy bytových 
domov sú určené prioritne pre tam bývajúcich občanov. Na záver chcem požiadať aj 
pracovníkov Mestskej polície o častejšie kontroly dodržiavania verejného poriadku v 
horeuvedenej lokalite. 
 
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 

MsP požiadala OR PZ – ODI v Michalovciach o obhliadku a vyjadrenie sa k danému 
problému. V prípade, že dopravný inžinier navrhne a odsúhlasí požadované dopravné 
značenie, tak toto bude cestou TaZS mesta Michalovce osadené. Za účelom zvýšenia ochrany 
verejného poriadku MsP v danej lokalite posilní výkon služby. 

 
Michalovce, 28.8.2019 
Spracovala: A. Čurmová 


