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I N T E R P E L Á C I E  
 

predložené poslancami na V.  zasadnutí MsZ  Michalovce 
27. 11. 2019 

 

Na V. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 27. novembra 
2019,  interpelácie predložili poslanci: RNDr. Daniela Barkasi,PhD.,  Ing. Filip Kaľavský,  Mgr. 
Miroslav Dufinec, Radovan Geci, Mgr. Anna Berešová, Milan Potocký, Mgr. Erika Šimková, 
JUDr. Tímea Sotáková, MUDr. Ján Mihalečko, Mgr. Ján Várady, Mgr. Milan Kaplan, Mgr. Marián 
Sabovčík a MUDr. Maroš Eľko. 

RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 

Pred svetelnou križovatkou obchodného domu Kaufland na Masarykovej ulici chcem 
upozorniť, že 3 lampy verejného osvetlenia umiestnené vedľa seba nie sú funkčné. Prosím 
kompetentné orgány o vyriešenie tohto problému v záujme obyvateľov mesta. 

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

Verejné osvetlenie pred križovatkou obchodného domu Kaufland bolo opravené v 50. týždni 

        
Ing. Filip Kaľavský 

1. Vážený pán primátor, materské školy v Michalovciach zabezpečujú pre deti aj 
stravovacie služby. Zdravý vývoj a zdravé stravovanie by malo byť základom pre deti, 
aby sa kvalitne stravovali tak, ako sú moderné trendy. Niektoré školy prechádzajú 
rekonštrukciami postupne. Na zlepšenie tohto stavu, by bolo vhodné zaoberať sa 
možnosťou vybavenia týchto škôl konvektomatmi, ktoré okrem toho, že príprava 
v nich je zdravšia, je aj úspornejšia na čas a energie. Interpelujem na vás, aby sa 
príslušný odbor týmto zaoberal a v nasledujúcich rokoch aj tieto zmysluplné investície 
zahrnul do rozpočtu. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu 
 
Mesto postupne realizuje ako rekonštrukciu a opravy objektov tak aj výmenu 
veľkokuchynských zariadení v školských jedálňach pri materských aj pri základných 
školách. Vzhľadom na ich množstvo bola odborom školstva spracovaná v spolupráci 
s vedúcimi školských jedálni analýza stavu veľkokuchynských zariadení. V rozpočte mesta 
sa každoročne schvaľovali finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov na výmenu 
teda nákup nových zariadení a to po predchádzajúcej konzultácii s vedúcimi ŠJ. Podľa 
požiadaviek tak boli už zakúpené v predchádzajúcich rokoch konvektomaty pre ŠJ pri ZŠ 
T.J.Moussona, ZŠ, Okružná, ZŠ, Krymská. Spracovaný je zoznam veľkokuchynských 
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zariadení na roky 2020 až 2022  a konkrétne na zakúpenie päť konvektomatov pre ďalšie 
školské jedálne. Posudzuje sa funkčnosť, vek zariadenia a počet stravníkov.      

 
2. Vážený pán  primátor, Mesto Michalovce by malo ísť príkladom občanom vo viacerých 

oblastiach života. Takým je aj oblasť  ekológie a triedenia odpadu. Mám tým na mysli 
koše na triedený odpad. Je zabezpečené, aby každá inštitúcia pod správou mesta mala 
tieto koše na triedený odpad (PVC, sklo, papier a komunál)?  Tak isto interpelujem, či 
Mesto kontroluje správnosť odpadu v daných nádobách. Teda, či nedochádza 
k zbytočnému vyhadzovaniu plastov, alebo  skla do komunálneho odpadu. 

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

O spôsobe zberu a prepravy komunálneho odpadu a o spôsobe triedenia a zberu jednotlivých 
zložiek komunálneho odpadu v meste Michalovce pojednáva VZN mesta Michalovce č. 185 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. 
Príspevkové organizácie mesta, ako aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce 
v zmysle uvedeného VZN zabezpečujú triedenie komunálneho odpadu.  

TaZS mesta Michalovce ako zvozová organizácia komunálneho odpadu v meste Michalovce 
pravidelne monitoruje kvalitu a úroveň separovaného zberu na území mesta.  Následne 
vytriedené zložky dotrieďuje na linke separovaného zberu. Kvalita triedenia odpadu pri 
rodinných domoch je podstatne lepia ako kvalita triedenia odpadu pri bytových domoch.  

 
3. Vážený pán primátor, situácia s parkovaním sa na sídlisku Stráňany zhoršuje, kvôli 

dlhodobému zvyšovaniu počtu áut a taktiež nevznikania nových parkovacích miest. 
Majitelia áut musia okrem parkovacích miest parkovať na priľahlých uliciach, na 
krajnici, na trávnatých porastoch a podobne. Vznikajú rôzne kolízne situácie, ktoré 
neprispievajú k pokojnému spolunažívaniu. Kedy a ako plánujete riešiť tento problém? 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

Mesto Michalovce zrealizovalo postupne revitalizáciu Sídliska východ, Sídliska juh a v 
súčasnosti prebiehajú práce na Sídlisku západ, ktoré budú ukončené v roku 2020. Je 
v kompetencii MsZ rozhodnúť, ktoré z ďalších sídlisk bude revitalizované. V prípade, že bude 
rozhodnuté, že ďalším sídliskom bude Vami spomínané Sídlisko Stráňany, projektová 
dokumentácia revitalizácie Sídliska Stráňany bude obsahovať aj návrh na rozšírenie 
parkovacích miest ak to technicky a priestorovo bude možné.  

4. Vážený pán primátor, oslovili ma mladí umelci z Michaloviec a okolia. Títo umelci sa 
venujú streetartu. Na realizáciu svojich aktivít využívajú rôzne podklady, či už sú to 
steny, ploty, budovy, železničné vagóny a podobne. Bolo by dobré, aby v rámci 
príslušného odboru bol vypracovaný zoznam takých plôch, stien a plotov, ktoré by boli 
využité práve na tento účel. Samozrejme sa jedná o objekty vo vlastníctve mesta. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM 

Odbor hospodárenia s majetkom oslovil Technické a záhradnícke služby, spoločnosti Služby 
mesta Michalovce a Domspráv, správcov objektov vo vlastníctve Mesta, za účelom 
identifikácie vhodných plôch, ktoré by mohli byť určené pre realizáciu a propagáciu diel 
umelcov venujúcich sa streetartu. Na základe ich podkladov bola predložená ponuka dvoch 
stien na objektoch v areáli SMM na Ul. partizánskej. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec 

1. V MŠ na Ul. okružnej je na viacerých miestach poškodený zastrešený prístupový 
chodník, Jeho včasnou opravou by sa mohlo predísť ďalšiemu zhoršeniu jeho stavu. 
Bolo by možné, aby sa na uvedenom mieste uskutočnila prehliadka a následne 
pristúpilo k oprave kritických úsekov? 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu 

Oprava poškodeného zastrešeného prístupového chodníka sa rieši už dlhšie, vzhľadom na to, 
že ide o vyvýšenú plochu a nie je možný prístup s používanou technikou. Pri prehliadke boli 
určené úseky, ktoré je nevyhnutné opraviť a budú sa hľadať riešenia k oprave. Oprava bude 
zrealizovaná po zabezpečení dodávateľa v čase prázdnin vzhľadom na bezpečnosť detí 
a zamestnancov.    

2. Plánuje mesto zriadenie útulku aj pre túlavé mačky? V letných mesiacoch bolo 
viacerými občanmi v lokalite Hrádok zaregistrovaný zvýšený počet túlavých mačiek 
roznášajúcich choroby, čo viedlo aj k úmrtiu riadne chovaných mačiek 
a k všeobecnému ohrozeniu zdravia. Aké kroky je možné urobiť s cieľom regulovania 
výskytu túlavých mačiek? 

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

Mesto Michalovce v súčasnosti neplánuje zriadiť útulok pre túlavé mačky. Odchyt túlavých 
zvierat zabezpečuje mestská polícia podľa povahy vzniknutej situácie v spolupráci 
s veterinármi. 

 

Radovan Geci 

Vážený pán primátor, na základe podnetov občanov a obyvateľov sídliska Západ vzhľadom na 
fakt, že v súčasnosti prebieha rekonštrukcia spevnených plôch na danom sídlisku, vás chcem 
v danej veci interpelovať:  V akom termíne v rámci predmetnej revitalizácie prebehne 
rekonštrukcia parkovacích plôch v medziblokových priestoroch na Ul. M. Rázusa č. 2,4,6,8  ? 
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Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Revitalizácia existujúcich parkovacích plôch na Ul. Martina Rázusa 2, 4, 6, 8 sa bude realizovať 
podľa schváleného plánu revitalizácie  v roku 2020. 

 

Mgr. Anna Berešová 

1. V prvom rade oceňujem, že v meste pribudli nové odpadkové koše v medziblokových 
priestoroch na Sídl. Východ, no musím interpelovať nespokojnosť obyvateľov z Ul. 
užhorodská č. 3 s umiestnením odpadkového koša v tesnej blízkosti vstupu do vchodu 
bytovky a pod oknami obyvateľov bývajúcich na prízemí. Obyvatelia žiadajú 
o odstránenie tohto koša a jeho presun na iné vhodnejšie miesto. 

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

Odpadkový kôš bol umiestnený na základe požiadavky dôverníčky bytového domu Ul. 
užhorodská č. 3 vo vzdialenosti od vchodu cca 8 m. Nakoľko iné náhradné lepšie miesto nám 
dôverníčka neuviedla, uvedený kôš bol odstránený.  

 
2. Vážený pán primátor, chcela by som tlmočiť podnety obyvateľov a návštevníkov 

nového cintorína, že osvetlenie cintorína je nepostačujúce, pretože osvetlenie je 
sústredené hlavne po okrajoch a medzi hrobmi je tma. Takže ľudia si musia pri 
návšteve hrobu svietiť vlastnými zariadeniami napr. mobilom, aby hrob videli. Preto 
prosím o nejaké riešenie tohto problému.   
 

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

Verejné osvetlenie cintorína  na Bielej hore bolo opravené v mesiaci december 2019.  

 
 

3. So zvýšeným počtom stravníkov v školských jedálňach  by bolo potrebné zabezpečiť aj 
kvalitnejšie zariadenia, čím mám na mysli napr. konvektomat  a jeho zakúpenie do 
jedální, kde ešte toto zariadenie nemajú. 

 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu 

Mesto postupne realizuje ako rekonštrukciu a opravy objektov tak aj výmenu 
veľkokuchynských zariadení v školských jedálňach pri materských aj pri základných školách. 
Vzhľadom na ich množstvo bola odborom školstva spracovaná v spolupráci s vedúcimi 
školských jedálni analýza stavu veľkokuchynských zariadení. V rozpočte mesta sa každoročne 
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schvaľovali finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov na výmenu teda nákup nových 
zariadení a to po predchádzajúcej konzultácii s vedúcimi ŠJ. Podľa požiadaviek tak boli už 
zakúpené v predchádzajúcich rokoch konvektomaty pre ŠJ pri ZŠ T.J.Moussona, ZŠ, Okružná, 
ZŠ, Krymská. Spracovaný je zoznam veľkokuchynských zariadení na roky 2020 až 2022  
a konkrétne na zakúpenie päť konvektomatov pre ďalšie školské jedálne. Posudzuje sa 
funkčnosť, vek zariadenia a počet stravníkov.      

 
Milan Potocký 
 
Vážený pán primátor, po piatkových a sobotných večeroch ostáva pravidelne Ul. Gorkého 
v centre mesta značne znečistená. Výnimkou nie sú ani porozbíjané fľaše a teda črepy 
roztrúsené po celej ulici, či dokonca zvratky a zvyšky jedál v okolí lavičiek a smetných košov, 
preto vás chceme v danej veci interpelovať: Dokáže mesto zabezpečiť prostredníctvom TaZS 
mesta Michalovce pravidelné upratovanie tejto lokality aj počas víkendu a teda tak, aby tento 
neporiadok neostával na ulici až do pondelka, nakoľko sa aj počas víkendu cez Gorkého ulicu 
presúva množstvo ľudí najmä na zimný štadión a do mestskej športovej haly, keďže sa mnohé 
športové podujatia konajú práve počas víkendu? 

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

Technické a záhradnícke služby mesta  Michalovce zabezpečia upratovanie Gorkého ulice 
každú sobotu v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod. a každú nedeľu v čase 7.00 hod. do 8.00 
hod.  

 

Mgr. Erika Šimková 

1. Obyvatelia Ul. močarianskej sa na mňa obrátili s prosbou o zistenie informácii, kedy 
bude oznam o otvorení brány na cintoríne od zadnej cesty, nakoľko pred sviatkom 
všetkých svätých sa tam nemohli dostať. 

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

Cintoríny sú pietne miesta, nie parkoviská. Zadná brána na cintoríne na Ul. močarianskej  slúži 
len pre potreby TaZS mesta Michalovce pri zabezpečovaní pohrebov a odvoze a odstraňovaní 
odpadov. Na žiadnom cintoríne v rámci mesta ako aj na cintorínoch, ktoré sme mohli možnosť 
vidieť a navštíviť motorové vozidlá na cintoríny nepúšťajú.  

 

2. Občianske združenie Močarany ma požiadalo zistiť, ako to je s požiadavkou o opätovné 
osadenie krytej čakárne MHD na pôvodne miesto aj napriek tomu, že viem o tom, že 
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s týmto nesúhlasia bývajúci občania domu, pred ktorým by táto čakáreň mala byť 
osadená. Preto sa pýtam, či sa v tejto veci podnikli už nejaké kroky. 
 

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

TaZS mesta Michalovce neosadili krytú čakáreň MHD pre nesúhlas tam bývajúcich občanov, 
z toho dôvodu technické a záhradnícke služby  neuvažujú s umiestnením krytej čakárne 
v uvedenej lokalite.  

 

3. Obyvatelia Ul. močarianskej sa pýtajú, kedy budú vymenené dvere v Dennom 
stacionári, nakoľko je už položená nová dlažba na chodbe. Boli by veľmi radi, keby to 
bolo do 15.12.2019. 

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

Výmena dverí v Dennom stacionári bola zrealizovaná spoločnosťou Služby mesta Michalovce, 
s.r.o., v požadovanom termíne. 

 
4. Na Močarianskej ulici prebieha revitalizácia chodníkov, za čo obyvatelia veľmi pekne 

ďakujú, ale vznikajú nové problémy, a to hlavne v úseku smerom od centra mesta po 
ľavej strane, kde sa obyvatelia domov sťažujú na zničené mostíky k obydliam, nakoľko 
sa nemôžu dostať autom do svojich dvorov, a že si to vraj majú dať opraviť na vlastné 
náklady. Preto sa pýtajú, že prečo si to majú dať opraviť na vlastné náklady, keď si to 
sami nezničili? 

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

Tam kde došlo k poškodeniu prístupov na nehnuteľnosti pri realizácii prác budú vstupy zo 
strany zhotoviteľa stavby  v opravené  v rozsahu poškodenia.  

 

5. Kedy sa v okolí Močarian bude stavať obchvat, nakoľko je veľmi veľká premávka cez 
Močarany a zaťažuje tým obyvateľov. 

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

Výstavba diaľnice D1 Pozdišovce-štátna hranica UA je v kompetencii Národnej diaľničnej 
spoločnosti a.s. . V roku 2018 Ministerstvo ŽP určilo rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti 
predmetného úseku diaľnice D1 dokumentom 111/2018-1.7/dj-RH číslo 13273/2018 zo dňa 
27.02.2018. Predmetná stavba nie je v kompetencii miestnej samosprávy. 
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Mgr. Erika Šimková 

Obyvatelia Ul. topolianskej, ale aj iní obyvatelia sa sústavne sťažujú na cestu, ktorá je 
v dezolátnom stave. Je to už dlhodobý problém. Preto žiadajú, aby mestská rada v súlade 
s prijatým uznesením mestského zastupiteľstva rozhodla o zmenách a zaradila túto opravu do 
Plánu revitalizácie komunikácií. 

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

Predpokladané náklady na revitalizáciu komunikácie na Ul. Topolianskej bez riešenia 
odvodnenia sú cca 700 000 € čo je zhruba polovica schválených finančných prostriedkov na rok 
2020 nehovoriac ešte o komunikácii na Ul. P. O. Hviezdoslava, kde len revitalizácia úseku 
komunikácie od Ul. J. A. Gagarina po odbočku k Merkury marketu predstavuje finančný objem 
zhruba 350 000 €. 

 
        
JUDr. Tímea Sotáková 

Na základe požiadaviek občanov z volebného obvodu IV predkladám nasledovné interpelácie: 

1. Na Ul. vajanského každodenne dochádza k častému porušovaniu dodržiavania 
rýchlosti motorových vozidiel. V mene občanov, by som chcela poprosiť o umiestnenie 
retardéra konkrétne na úseku pred prevádzkou COOP Jednota z dôvodu zvýšenia 
bezpečnosti prechodu žiakov ZŠ T.J. Moussona, cez cestu a taktiež z dôvodu častých 
kolízií motorových vozidiel na predmetnom úseku. 

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

Mesto Michalovce má v súvislosti s Ulicou Vajanského viacero podnetov. Podnety sa týkajú 
hlavne kolíznych situácií z dôvodu parkovania vozidiel na tejto komunikácií. Na križovatke T.J. 
Moussonova –S.H. Vajanského je z vedľajšej cesty  osadené zvisle dopravné značenie „ STOJ! 
Daj prednosť v jazde“. Pri osadzovaní spomaľovacích prahov, ktoré navrhujete, dochádza 
k zvýšeniu hluku z dôvodu prejazdu, brzdenia a rozbehu vozidiel, preto Mesto Michalovce 
zvolalo pracovné stretnutie k prijatiu vhodných dopravných riešení k zvýšeniu bezpečnosti na 
danej ulici. 

 
2. Obyvatelia na Humenskej ulici, konkrétne v bloku A 17, žiadajú o odstránenie 

nebezpečného prehnívajúceho listnatého stromu v predzáhradke, nakoľko tu vznikla 
dôvodná obava o život a zdravie okoloidúcich občanov a taktiež hrozí poškodenie 
motorových vozidiel zaparkovaných pred blokom. 

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

TaZS mesta Michalovce prehnívajúcu brezu pri bloku A 17 odstránili v mesiaci december.  
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MUDr. Ján Mihalečko 

Prosím opakovane o opravu výtlkov na Ul. J. M. Hurbana. 

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

TaZS mesta Michalovce zrealizovali opravu  výtlkov  na Ulici J.M.Hurbana v priebehu mesiaca 
december.  

 

Mgr. Ján Várady 

1. V poslednom čase ma upozorňujú občania nášho sídliska Východ, na čoraz častejšie 
zamorovanie ovzdušia smogom a nadmerným zadymením z priľahlej osady Angi mlyn. 
V tejto súvislosti som už viackrát telefonicky apeloval na MsP, ale aj michalovských 
požiarnikov.  Tento smog sa totiž šíri pravidelne aj počas iných ročných období, ale na 
jeseň a počas zimy a na jar je najintenzívnejší. Je to spôsobené hlavne spaľovaním 
elektrických káblov a zariadení, ako aj ojazdených pneumatík osobných, ale aj 
nákladných vozidiel. Tieto spaľujú sa účelom získania druhotných surovín (fareb. kovov 
a železa). Počas jesene a zimy k tomuto znečisteniu pribúda ďalšie spaľovanie 
nekvalitných druhov kuriva, ako sú : lakované dosky, MDF a drevotrieskové dosky, 
umelohmotné odpady, ba aj PET fľaše a iné obaly. Tento zlý stav ovzdušia sa zhoršuje 
hlavne vtedy, ak prestane severné prúdenie vzduchu a otočí sa na južné – juhozápadné. 
Ale aj keď je prúdenie vzduchu zo severu, resp. SV-SZ, opäť tento smog zamoruje 
ovzdušie na Meďove, vo Vrbnici, ba cítia to aj obyvatelia Lastomíra. Žiadam mesto, aby 
využilo svoje možností cez orgány mesta, ale aj Okresného úradu Michalovce, 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva na monitorovanie a likvidovanie týchto 
environmentálnych záťaží. Nechcem analyzovať do podrobností zlý vplyv dymových 
plynov na zvýšený výskyt rakoviny pľúc, astmatických ochorení a podobne. Žiadam 
orgány mesta o urýchlené vypracovanie projektu ochrany ovzdušia pre celé mesto 
s dôrazom na Sídl. Východ. Takéto projekty sú vo zvýšenej miere podporované 
ministerstvom životného prostredia, orgánmi EÚ a ich grantovým schémami, nórskymi, 
japonskými aj švajčiarskymi fondami.  Snažme sa ich využiť čo najúčelnejšie 
a najefektívnejšie v prospech našich občanov, aj budúcich občanov. 
 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 
 
MsP v rámci svojej činnosti dlhodobo venuje tejto problematike pozornosť. Napriek 
opatreniam tam pomerne často dochádza k spaľovaniu rôznych predmetov predovšetkým 
pneumatík za účelom získania kovových častí. Od 01.08.2019 v lokalite pôsobí hliadka MOPS, 
ktorá túto nedovolenú činnosť monitoruje, čoho výsledkom je podstatné zníženie výskytu 
nepovoleného spaľovania čo potvrdzujú aj štatistiky HaZZ.  
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Na interpeláciu odpovedala  Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Mesto Michalovce nemá vypracovaný takýto program a nemáme ani  vedomosti o žiadnych 
podporách zo strany ministerstiev alebo iných zdrojov na daný účel. 

 
2. Obyvatelia volebného obvodu č. 2, konkrétne Sídl. Východ, sa pýtajú opäť a zas, prečo 

sa nepokračuje s výstavbou oplotených kontajnerových prístreškov TKO na  uliciach: 
Užhorodskej, Ukrajinskej, Zakarpatskej, Minskej, Bieloruskej, Uralskej, Ul. Hollého a Ul. 
Jilemnického atď. Občania marginalizovaných skupín a iné sociálne živly vo zvýšenej 
miere „separujú“ zmesový odpad, ale aj už vyseparovaný odpad práve v týchto 
lokalitách, kde oplotenie chýba. Keďže oplotenia sú už zrealizované na Ul. 
Leningradskej, Krupskej a Moskovskej, čo je len ¼ plochy celého sídliska, tým pádom je 
zvýšený nápor týchto takzvaných „separačov“ a zberačov na ostatné ¾  plôch a stojísk 
TKO.  Občania týchto ulíc a lokalít sa cítia ako „druhotriedni“, lebo uprednostňované sú 
iné aktivity, ktoré nie sú také pálčivé, ba až akútne. 

Na interpeláciu odpovedala  Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Mesto Michalovce v roku 2016, na základe viacerých interpelácií poslancov, sťažností občanov 
a podnetov z verejných zhromaždení najmä z lokality ulíc Užhorodská, Minská, Moskovská, 
Kyjevská Uralská na  Sídlisku východ, zvolalo dňa 09.11.2016 spoločné rokovanie s bývajúcimi, 
za účasti poslancov  ( PhDr. Janka Cibereová, MUDr. Pavol Kuchta, Mgr. Ján Várady) za Sídlisko 
východ a správcov jednotlivých bytových domov (Domspráv s.r.o. OSBD).  

Podnety občanov poukazovali na problémy s nečistotou okolo kontajnerov a s tým súvisiacim 
výskytom hlodavcov, ale aj havranov, pre ktorých pootvorené kontajnery s odpadkami 
z domácností predstavujú ľahko dostupný zdroj potravy. Na stretnutí sa rokovalo o návrhu pre 
budúce riešenie zneprístupnenia kontajnerov na sídlisku pre nepovolané osoby, ktoré po sebe 
nechávali neporiadok. Ako alternatívy na možné riešenie boli predložené tieto návrhy: 

a) uzamykateľné voľne stojace kontajnery, (neoplotené a nezastrešené) 
b) oplotené a zastrešené klietkové státia, 
c) zapustené resp. čiastočne zapustené podzemné kontajnery 
d) ponechať súčasný stav 

Keďže sa na spomínanom spoločnom stretnutí občania nedohodli s vedením mesta na 
konečnom riešení spôsobu zamedzenia prístupu nepovolaných osôb ku kontajnerom, 
o konečnom riešení rozhodli až následne, a to hlasovaním na spoločných schôdzach bytových 
domov prostredníctvom svojich správcov. Správcovia následne predložili mestu anketové 
listiny za jednotlivé bloky. Po vyhodnotení, mesto rešpektovalo názor väčšiny, pričom najviac 
hlasov bolo za zastrešenie a oplotenie kontajnerov tzv. kontajnerové prístrešky. 

Osadzovanie prístreškov kontajnerových státí Mesto Michalovce začalo realizovať v roku 2018 
na Sídlisku východ.  Osadeniu predchádzalo:  

- vypracovanie PD včítane statického návrhu, dielenských výkresov, rozpočtu, 
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-  ďalej získanie vyjadrení dotknutých správcov sietí, 
-  rovnako aj získanie stanovísk oprávnenej osoby t.j. Technickej inšpekcie. 

Následne prebiehal povoľovací proces stavebného úradu. Forma doručovania bola verejnou 
vyhláškou.  

V súčasnosti v rozpočte mesta nie sú schválené finančné zdroje na výstavbu ďalších 
kontajnerových prístreškov. Pokračovať v  osadzovaní a  výstavbe nových prístreškov je možné 
po schválení  MsZ. 

 
 
3. Operačný program „Kvalita vôd a životného prostredia“, ktorý vypísalo MŽP SR bol opäť 

aktualizovaný a na nové projekty cez výzvy samosprávam alokoval 24 mil. €. Môže to 
pomôcť pri riešení bodov 1. a 2. ako aj ďalších iných, ktoré sa objavujú na sídlisku SNP, 
Stráňany, IBV Biela hora, alebo IBV Hrádok, Tehelné pole .... 
 

Na interpeláciu odpovedala  Ing.  RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
V operačnom programe „Kvalita životného prostredia“ je v súčasnosti vypísaných 58 výziev,   
avšak pri príprave konkrétneho projektového zámeru je potrebné zvážiť oprávnenosť žiadateľa 
(nie  v každej výzve je mesto oprávneným žiadateľom), oprávnenosť aktivít projektu (nie každý 
problém mesta je možné aplikovať na žiadosť v konkrétnej výzve) a požiadavky na projektovú 
predprípravu (Mesto nemá vytvorené projektové dokumentácie a stavebné povolenia na  
riešenie ľubovoľných investičných aktivít, dokumenty sú súčasťou príloh ku každej žiadosti).  

 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Vážený pán primátor, na základe diskusie z mestskej rady týkajúcej sa autobusovej zastávky 
na Ul. Humenskej pri OC Kaufland, ktorá je v dezolátnom stave z dôvodu pravidelného 
znečisťovania, zdržiavania sa bezdomovcov a asociálov, či z dôvodu využívania priestoru na 
konzumáciu alkoholu, vás chcem preto v danej veci na podnet občanov interpelovať: 

1. Aké opatrenia plánuje mesto Michalovce v spolupráci s MSP prijať na zabezpečenie 
verejného poriadku a dôstojných podmienok pre cestujúcich? 

2. Neuvažuje mesto Michalovce o inštalácii a teda výmene spomínanej plechovej 
zastávky za iný typ, ktorý by eventuálne nemotivoval k využívaniu zastávky na iné účely 
ako sú potreby cestujúcich? 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce  a  
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 
TaZS mesta Michalovce denne zabezpečujú vývoz odpadov z košov z autobusovej zastávky na 
Ul. humenskej pri OC Kaufland.  Aby sa zabránilo v  uvedenej zastávke dlhodobému prebývaniu 
bezdomovcov TaZS   odstránili na zastávke lavičku. 
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Znečisťovanie zástavky MHD na Ulici humenskej je zo strany MsP venovaná náležitá 
pozornosť. Častými kontrolami bola zjednaná náprava v tom zmysle, že v súčasnej dobe sa tam 
bezdomovci nezdržujú. Keďže sa jedná o zástavku, kde je veľká koncentrácia ľudí, znečistenie 
spôsobujú osoby čakajúci na autobusovú prepravu. 

 
Mgr. Milan Kaplan 

1. Vážený pán primátor, v meste pravidelne prebieha čistenie cestných komunikácií avšak 
deje sa tak opakovanie v čase medzi 5:30 a 6:00 hod., čo spôsobuje značné problémy 
najmä rodičom malých detí, ktoré v tom čase ešte spia a ktorí bývajú v obytných 
domoch v tesnej blízkosti cestnej komunikácie, preto vás chcem v danej veci na podnet 
občanov interpelovať: 
Môže mesto zabezpečiť časové posunutie týchto prác na neskorší čas, teda aspoň po 
6:00 hod. ráno, kedy už neplatí nočný kľud? 
 

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

Údržba (zametanie)  mestských komunikácií v meste Michalovce prebieha v čase od 4.00 hod. 
z dôvodu minimálnej premávky na cestných komunikáciách tak, ako to funguje na väčšine 
miest na Slovensku, ako aj v zahraničí.  

 
2. Ako to vyzerá s hokejovou tréningovou halou? V akom štádiu je tento projekt? 

 
Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Mesto Michalovce podpísalo v roku 2018 so SZĽH Memorandum o spolupráci, v ktorom sa 
okrem iného v čl. I ods. 2 zmluvné strany zaväzujú spolupracovať pri realizácii projektu 
výstavby Športového komunitného centra s malou ľadovou plochou. Pilotným projektom pre 
celé Slovensko je hala v Liptovskom Hrádku, ktorá bola v roku 2019 dobudovaná a daná do 
užívania. V tomto období prebieha proces vyhodnocovania celého procesu tohto projektu, 
pričom dôležitým pre záverečné hodnotenie bude posúdenie celej prevádzky tejto haly a najmä 
počas najexponovanejšieho zimného obdobia. Po vyhodnotení celého pilotného projektu SZĽH 
rozhodne, či v tomto projekte a v akom jeho rozsahu bude pokračovať aj v iných slovenských 
mestách, medzi ktorými sa počíta aj s Michalovcami. Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto 
musíme aj my počkať s našimi možnými ďalšími krokmi. 
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Mgr. Marián Sabovčík 
 
Plánuje mesto nainštalovať kamery na parkoviskách pred bytovými domami? Keďže dochádza 
k opakovanému poškodzovaniu motorových vozidiel, či už úmyselne, alebo neúmyselne na 
týchto parkoviskách. Je možnosť majiteľmi bytov zakúpiť kamery a následne ich zapojiť do 
systému mestskej polície? 
 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 
 
MsP v súčasnosti disponuje 47 kamerami, ktoré sú umiestnené predovšetkým v CMZ 

a v okrajových častiach tam, kde najčastejšie dochádza k narušeniu VP. Mesto plánuje aj do 
budúcnosti s rozširovaním kamier, avšak inštaláciu kamier na bytové domy po sídliskách nie je 
možné realizovať z legislatívnych a v niektorých aj z technických dôvodov.  

 

 
MUDr. Maroš Eľko 

Oslovili ma občania obvodu č. 3 Margušovej ulici s otázkou, či dôjde k obnoveniu trhoviska pri 
bytovom dome F 1. Po rekonštrukcii parkovacích plôch a chodníkov neboli vrátené na plochu 
trhoviska predajné stánky. Pred rekonštrukciou boli občania informovaní o plnej obnove 
trhoviska.  

Súčasne pred trhoviskom, kde je stánok PNS po úprave chodníka dochádza k hromadeniu 
dažďovej vody v plnom profile nesprávnym spádovaním, čo ohrozuje občanov 
prechádzajúcich Murgašovou ulicou zvlášť v zimných mesiacoch pri zamŕzaní plochy pádom 
v danom úseku. Preto žiadajú o úpravu odtoku vody v danom úseku, aby sa zamedzilo 
zbytočným úrazom. 

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

V zmysle VZN mesta Michalovce č 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach  nie je na Ul. špitálskej zriadené trhovisko, ani sa s tým neuvažuje.  

Pri rekonštrukcii uvedeného chodníka došlo k zlému vyspádovaniu chodníka. V priebehu 
mesiaca december TaZS mesta Michalovce na danom úseku zhromaždenú vodu odvedú  do 
okolitého terénu.  

      

 

Michalovce, 27.12.2019 

Spracovala: A. Čurmová, org. odbor 


	Výmena dverí v Dennom stacionári bola zrealizovaná spoločnosťou Služby mesta Michalovce, s.r.o., v požadovanom termíne.

