
I N T E R P E L Á C I E  

 

predložené poslancami na XII.  zasadnutí MsZ  Michalovce 

24.5.2021 
 

Na XII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 24. mája 

2021 interpelácie predložili poslanci: Mgr. Anna Berešová, MUDr. Ján Mihalečko, Mgr. Milan 

Kaplan, Doc. RNDr. Daniela Barkasi,PhD., JUDr. Ing. Erik Sibal, Mgr. Erika Šimková, Ing. 

Kaľavský a Radovan Geci. 

Mgr. Anna Berešová 

Vážený pán primátor, obraciam sa naspäť k starej interpelácii, ktorú som už podala, ale 

keďže som dostala na ňu neadekvátnu odpoveď, tak poprosím o odpoveď zhodujúcu s so 

skutočnosťou. Žiadala som o riešenie opravy časti chodníka pri ZŠ P. Horova na Ul. kpt. 

Nálepku č. 16 pre budovou č. 4, ktorý je v zlom stave a dostala som odpoveď, že daný 

chodník bol opravený v 38. týždni, ale ktorého roku radšej nebolo uvedené, pretože stav 

chodníka tomu nasvedčuje. 

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

TaZS Michalovce zrealizujú opravu chodníka  do  konca  mesiaca jún 2021. 

 

 

MUDr. Ján Mihalečko 

V poslednom čase došlo k umiestneniu 5 retardérov na krátkom úseku cesty kde je prikázaná 

tridsiatka, pri OC Zemplín. Podľa môjho názoru umiestnenie 5 retardérov na tak krátkom 

úseku cesty je neprimerané a poškodzuje tlmiče našich áut a preto žiadam o nápravu tohto 

stavu, t.j. zníženie na 1-2 retardéry. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved.OVŽPaMR 

Riešenie umiestnenia spomaľovacích prahov na parkovisku pri OC Zemplín bolo riešené na 

základe podania OR PZ SR Michalovce na referát dopravy OVŽPaMR. Na základe uvedeného 

podania okresného dopravného inšpektorátu sa uskutočnilo miestne šetrenie, za prítomnosti 

zástupcov dopravného inšpektorátu, správneho orgánu, vlastníka a správcu OC Zemplín. 

Výsledkom bolo ponechanie dvoch prahov, a to z dôvodu zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti 

chodcov. Príslušný správca komunikácie je povinný odstrániť nadbytočné spomaľovacie 

prahy.   

 



Mgr. Milan Kaplan 

1. Vážený pán primátor, obyvatelia bývajúci na uliciach J. Kollára, S. Chalupku a Fraňa 

Kráľa požadujú, aby mesto Michalovce inštalovalo akýkoľvek druh verejného 

osvetlenia na spojovací chodník/cestičku medzi ulicami Sama Chalupku a Fr. Kráľa, 

kde majú mnohí z nich prístupy k svojim domom, prípadne garážam. V danej lokalite 

nie je žiadne osvetlenie a akékoľvek riešenie tohto stavbu by obyvateľom pomohlo. 

Chcem vás pre požiadať o riešenie tejto situácie, ktorá si nevyžaduje žiadne výrazné 

investície ani komplikované riešenia. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

Vzhľadom na to, že nejde o typické verejné priestranstvo, keďže ide o oplotený a bránami uzavretý 

priestor, mesto Michalovce v súčasnosti nemá v pláne riešenie osvetlenia v takýchto špecifických 

priestoroch.  

 

2. Vážený pán primátor, riaditeľ TaZS Michalovce, oslovilo má niekoľko občanov mesta 

Michalovce s požiadavkou, resp. otázkou v súvislosti s možnosťou inštalácie 

kamerového systému na mestskom cintoríne na Ul. J. Kollára. Zdôvodňujú to 

zvýšeným počtom prejavov vandalizmu, resp. úmyselným poškodzovaním napr. 

zelene a iného príslušenstva pri hrobových miestach. Pri akomkoľvek dokazovaní, 

resp. v snahe zamedziť takýmto prejavom formou prevencie sa javí byť práve 

kamerový systém ako najracionálnejším riešením. Chcem  vás preto interpelovať, či 

mesto plánuje inštaláciu kamerového systému. 

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

TaZS Michalovce neregistrujú zvýšený počet prejavov vandalizmu na Mestskom cintoríne na 

Ulici J. Kollára v Michalovciach.  K poškodzovaniu príslušenstva hrobových miest dochádza 

takmer výlučne vplyvom poveternostných podmienok – silného vetra a prudkého dažďa. 

Existujúci kamerový systém je dostatočný a plne funkčný. 

 

3. Vážený pán primátor, riaditeľ TaZS Michalovce, v posledných mesiacoch bola verejne 

aj mediálne komunikovaná téma ohľadom mestského cintorína na Partizánskej ulici, 

konkrétne problematika spodných vôd, ktoré spôsobili to, že v hroboch stúpla 

hladina vody takmer po okraj pomníka. Osobne ma v tejto veci kontaktovali niektorí 

pozostalí a zdôrazňujem, že ide o veľmi citlivú tému. Chcem sa vás preto opýtať, aké 

opatrenia prijalo, resp. prijme mesto Michalovce a správca cintorína v tejto veci. 

Ďalej sa chcem informovať, či došlo zo strany mesta ku kontaktovaniu pozostalých, 

ktorých sa tento problém dotkol a či im bolo poskytnuté adekvátne vysvetlenie aj 



vzhľadom na to, že ide o pietne miesto a teda aj citlivý prípad vo vzťahu k rodinným 

príslušníkom tam pochovaný osôb. 

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

 

TaZS Michalovce zaslali pozostalým, ktorí  nás kontaktovali vysvetľujúce odpovede. 

Z technického hľadiska je úroveň podzemných vôd v norme  a navrhnutý kanalizačný systém 

je plne funkčný. Fungujú vpusty dažďovej vody aj samotné kanalizačné rozvody. 

Na druhej strane rozhodnutie pozostalých vybudovať pre nebohého hrobku  v konkrétnom 

prevedení je plne v réžií samotných pozostalých. Samotnú realizáciu a prevedenie hrobky  

TaZS nemôžu ovplyvniť. 

Doc. RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 

1. Oslovili ma obyvatelia bytových domov na Ul. Alexandra Marku č. 4,6,8,10,12 so 

žiadosťou o vyriešenie dlhodobej situácie s parkovaním rodičov detí navštevujúcich 

Denný stacionár (Detské jase) a XI. MŠ na Ul. Masarykovej. V ranných 

a poobedňajších hodinách sa obyvatelia tejto lokality sťažujú, že sú obmedzovaní 

v parkovaní a s výjazdom áut z dôvodu, že rodičia týchto detí parkujú v okolí bytových 

domov. V tomto okolí sú zničené časti zelene z dôvodu zvýšeného parkovania 

a prejazdu áut. Má v tomto smere mesto nejaké návrhy na riešenie tejto situácie? 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 

V tejto lokalite Mesto plánovalo prepojenie ulice Masarykovej a Alex. Markuša jednosmernou 

komunikáciou s mieste existujúceho chodníka s vybudovaním pozdĺžnych parkovacích miest 

a osvetlenia. Projektová dokumentácia je spracovaná asi 6 rokov.  Prebehlo územné konanie, 

avšak daný projekt sa stretol s nevôľou  niektorých účastníkov konania, tu bývajúcich 

občanov. Preto stavebný úrad konanie prerušil a následne proces zastavil.      

  

2. Na Ul. prof. Hlaváča sa nachádzajú výtlky. Je možné ich opraviť? 

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

TaZS Michalovce zrealizujú opravu výtlkov na Ul. prof. Hlaváča  do konca júna 2021. 

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

1. Chcel by som interpelovať činnosť mesta v oblasti odpadového hospodárstva. 

Občania sa ma pýtajú prečo nie sú zriadené odpadkové koše pri každej zastávke 

autobusu, nakoľko sa tam ľudia počas dňa združujú. Chcem sa opýtať, či je to možné 

a za akých finančných nákladov. 



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

Vašu požiadavku sme postúpili spoločnosti DZS – M.K. TRANS s.r.o. Michalovce, ktorá je 

prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy v Michalovciach a v rámci svojej tejto 

činnosti zabezpečuje aj inštaláciu chýbajúcich odpadkových košov. V prípade potreby Vašu 

pripomienku preveria a chýbajúce koše doplnia. 

 

2. Chcel by som interpelovať činnosť mesta na úseku označovania vyhradených 

parkovacích miest pre invalidov. Mám podnety od občanov, že niektoré parkovacie 

miesta sú vyhradené pre ľudí, ktorí už ani nežijú a parkujú si tam susedia alebo 

príslušníci rodiny. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 

Mestskou políciou boli vykonané kontroly na vyhradených parkovacích miestach pre osoby 

ZŤP. Vážne porušenia zistené neboli. Občania, ktorí pre rok 2021 zabudli podať nové žiadosti 

požiadali o vyhradené parkovanie dodatočne. 

 

3. Chcel by som interpelovať činnosť mesta na úseku kosenia. Kosenie trávnatých plôch 

v medzi blokových priestoroch sídlisk a v blízkosti detských ihrísk 4x ročne považujem 

za málo. Je možné zvýšiť frekvenciu u vytypovaných lokalitách koncentrácie ľudí na 6x 

ročne aspoň? 

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

Technické a záhradnícke služby zabezpečujú kosenie trávnatých porastov v meste na ploche 

91 ha. Počet   kosieb v jednotlivých lokalitách je rôzny a značne ho ovplyvňuje 

hydrometeorologická situácia :  

 

- trávniky v centrálnej mestskej zóne (ručná kosba) sa kosia min. 8 krát za rok so 
zberom trávy, 1 x  vertikutácia, 2 krát hnojenie. V roku 2020 sme CMZ kosili 9 krát 
a ôsma kosba bola spojená aj so zberom lístia. 

 

- trávniky v medziblokových priestoroch, parky,  verejné priestranstvá pri detských 
ihriskách  a hlavných ťahoch sa kosia  min. 4  krát za rok so strojovým zberom trávy a  
ručným dokášaním. V roku 2020 sme tieto lokality kosili 5 krát a šiesta kosba bola 
spojená aj  so zberom lístia. 
 

- trávniky v okrajových častiach mesta, cintoríny,  kvetnaté lúky a pod.  sa  kosia 2 - 4 

krát ročne, bez zberu trávy a s čiastočným ručným dokášaním. 

 



4. Chcel by som interpelovať činnosť mesta na úseku dopravy. Je možnosť nastavenia 

prevádzky križovatky pred hotelom Družba tak, aby bola v ranných hodinách 7.00-

8.00 doprava v smere zo sídliska Stráňany zrýchlená (predlžený interval)? 

 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 

Zmenu signálneho plánu je potrebné navrhnúť a upraviť  v spolupráci s projektantom. 

Prehodnotenie bude potrebné vykonať na základe dopravného smerového prieskumu.  Letné 

prázdninové mesiace nie sú vhodné na jeho vykonanie, lebo výsledok by bol skreslený. 

Prieskum sa pokúsime naplánovať na jesenné mesiace podľa možnosti september ak nebudú 

v platnosti iné opatrenia, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok.  

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

Naprogramovanie režimu uvedenej  svetelnej signalizácie je naprojektované odborne 

spôsobilou projekčnou spoločnosťou a schválené Dopravným inšpektorátom OR PZ 

Michalovce.  Okrem toho uvedená svetelná signalizácia je previazaná so signalizáciou 

 križovatky Hollého-Kpt. Nálepku, čo tiež bráni realizácií Vami navrhovanej zmeny.  

 

Mgr. Erika Šimková 

1. Množstvo občanov z Ul. topolianskej, ale aj iní obyvatelia mi hovoria, že sú sklamaní 

a nespokojní s prístupom mesta k revitalizácií komunikácie na Ul. topolianskej, ktorá 

je už dlhodobo v dezolátnom stave a každoročná oprava výtlkov nič nerieši. Preto 

opäť žiadam, aby mestská rada v súlade s prijatým uznesením mestského 

zastupiteľstva rozhodla o zmenách a zaradila túto opravu do plánu revitalizácie 

a zároveň žiadam o opravu výtlkov na tejto komunikácií. 

 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

Revitalizácia komunikácie na Ul. Topolianskej nie je realizačne naplánovaná v tomto 

období. Mesto ju vedie v evidencii budúcich aktivít. MsZ rozhodne, ktoré komunikácie 

budú zaradené do nového plnenia. 

 

 

 

 



2. Obyvatelia Ul. letnej sa na mňa obrátili s prosbou o opravu poškodeného chodníka na 

ľavej strane, ktorý je zároveň aj prístupový k miestnemu cintorínu. Chodník a mostíky 

pred obytnými domami sú na mnohých miestach značne poškodené a ich opravou by 

sa mohlo predísť ďalšiemu zhoršeniu stavu a zároveň zabráneniu prípadným úrazom. 

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

Vami uvedený chodník na Letnej ulici je poškodený zásahmi tam bývajúcich  občanov                        

(rekonštrukcie mostíkov a ohrád ), títo sú povinní tieto poškodenia odstrániť. 

3. Cintoríny sú pietne miesta a preto aj po určitom čase je potrebné udržiavanie 

a obnovenie týchto priestorov zodpovedajúcim 21. storočia. Nakoľko väčšina 

občanov tieto miesta pravidelne navštevuje, poukazujú na nedostatky, ktoré tam 

vznikajú. Mám na mysli cintorín na Ul. letnej. Preto je potrebné: 

a) Opraviť strechu na veži Domu smútku v dôsledku jej zatekania 

b) Obnovenie fasády 

c) Výrub tují pri Dome smútku a v okolí hrobových miest 

d) V okolí budovy Domu smútku upraviť nevyužitú plochu na skrášlenie a výsadbu 

nových okrasných stromčekov s nenáročnou údržbou 

e) Zriadiť pri chodníku po ľavej strane pre obyvateľov – urnový háj 

f) Vypracovať koncepciu pochovávania na americký spôsob a vybudovať nový 

chodník pri hroboch na ďalší rad 

g) Osadiť niekoľko kusov lavičiek. 

 

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

K bodu a)  - TaZS Michalovce budú hľadať príčinu zatekania strechy  na veži DS,  pretože 

bežnou                 obhliadkou ju nie je možné identifikovať. 

K bodu b) -  obnovenie fasády sa v tomto roku neplánuje. 

K bodu c) -  výrub tují nie je opodstatnený, TaZS zrealizujú  ich orez v mesiaci október. 

K ostatným  bodom – súhlasíme s Vami, že výsadbu okrasných stromčekov, urnový háj, 

chodník a lavičky by bolo vhodné riešiť koncepčne. 

 

4. Obyvatelia bytového domu na Ul. močarianskej č. 118, žiadajú o odstránenie 

a premiestnenie zastávky MHD na iné vhodnejšie miesto kvôli bezpečnosti a taktiež 

bráneniu pri vjazde a výjazde autom do dvora obytného priestoru. Navrhujú 

premiestniť zastávku MHD k reštaurácií, nakoľko je tam väčšie priestranstvo, alebo na 

iné vhodnejšie miesto. 

 

 

 



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

Tento problém registrujeme ako dlhodobý a bol často prejednávaný s občanmi na spoločných 

stretnutiach. TaZS Michalovce sú pripravené premiestniť zastávku na pozemok, ktorého 

vlastník dá súhlas na jej umiestnenie. 

5. Obyvatelia Ul. J. Barča Ivana sa sťažujú na pravidelné prekračovanie rýchlosti áut 

smerom pri vjazde na ul. Močariansku.  Bolo by možné na túto komunikáciu 

umiestniť spomaľovače rýchlosti ? 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 

Mesto Michalovce reagovalo na tento podnet. Dňa 9.6.2021 sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie k obmedzeniu rýchlosti v lokalite pri terajšej reštaurácii. Situácia bola vyhodnotená 

ako zložitá, avšak k  inštalácií spomaľovacích prahov je potrebný  súhlas majiteľov rodinných 

domov, pred ktorý sa tieto prahy namontujú. Na tomto sa žiadatelia nedohodli. Po doručení 

súhlasu odbor VŽPaMR MsÚ začne proces umiestnenia spomaľovacích prahov na danej 

komunikácií.  

6. Na Ul. A. Šandora v budove, ktorá slúži ako denný stacionár pre obyvateľov, by bolo 

potrebné urobiť ďalšie úpravy. Vynoviť spoločenskú miestnosť a to znížením stropu 

a výmenou podlahy. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Marta Mojsejová, riaditeľka SMM s.r.o. Michalovce 

SMM, s.r.o. pripravuje realizáciu práce v DC Močarany v mesiacoch jún, júl 2021 po dohovore 

s vedúcou DC. 

7. V prvom rade oceňujem, že v priestoroch cintorína na Ul. močarianskej došlo 

k výrubu tují po jednej strane cesty, ale chcem ešte interpelovať a požiadať o ďalší 

výrub tují aj po druhej strane cesty a taktiež požiadať o osadenie niekoľkých kusov 

lavičiek v priestoroch cintorína. 

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

Mesto Michalovce požiada Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP o súhlas na 

výrub uvedených tují. Ďalší postup bude závisieť od stanoviska OÚ. K osadeniu lavičiek 

navrhujeme uskutočniť samostatné stretnutie na cintoríne na Ul. močarianskej.  Prosím 

o oznámenie termínu a času stretnutia. 

 Ing. Filip Kaľavský 

Záhradkárska osada na sídlisku Stráňany 

Oslovili ma záhradkári zo záhradkárskej oblasti na sídlisku Stráňany, nachádzajúcou sa medzi 

riekou Laborec a Psychiatrickou nemocnicou. K záhradkárskej osade vedie ulica Rybárska od 



ulice Nad Laborcom. Je urobená z betónových panelov, jej dĺžka je asi 100 metrov. Po oboch 

stranách je lemovaná hustým porastom, ktorý ako rastie zasahuje do samotnej cesty - 

"Rybárskej ulice". Pred samotnou záhradkárskou osadou je ešte jeden dom. Dom je obývaný 

a býva v ňom obyvateľ mesta, ktorý platí miestne dane a takisto poplatok za odpad, a teda je 

táto ulica používaná aj samotným mestom, keďže musí od neho vyvážať odpad.  

Chcel by som požiadať mesto Michalovce o udržovanie zastrihnutej vegetácie po oboch 

stranách ulice a taktiež o opravu tejto cesty, keďže v stave akom je, dochádza k jej 

poškodzovaniu. Vlastníci záhrad sú nútený robiť opravy svojpomocne a často neodborne. 

Preto by som poprosil vedenie mesta o opravu na najhoršom úseku ako je zrezaný starý 

strom, ktorého korene zdvihli panely na ceste a taktiež vyrovnať najhoršie diery, nejakým 

pevným materiálom ako kamene apod. V prílohe posielam fotografie. 

Majitelia záhradok sa sťažujú, že aj keď sa snažia prejsť autami týmto úsekom pomaly, 

dochádza k poškodzovaniu podvozkov. Ďakujem. 

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

TaZS Michalovce  zabezpečia orez porastu a opravu cesty v okolí, ktoré poškodili korene 

stromu do 16.7.2021. 

Radovan Geci 

1. Priechod pre chodcov Sídlisko západ 

Na Sídlisku západ pre Základnou školou na Ul. Švermova bol osadený inteligentný priechod 

pre chodcov, no vertikálne dopravné značenie je umiestnené za horizontálnym dopravným 

značením, teda za zebrou, čo je v rozpore s dopravnou vyhláškou. 

Po tomto zistení pravdepodobne TaZS MI osadili duplicitne ďalšie vertikálne dopravné 

značenie aj pred zebrou. 

Kto navrhol takýto projekt? Respektíve kto takto nesprávne zhotovil stavbu? A prečo do dnes 

neprebehlo reklamačné konanie a náprava stavu. Bol zle nakreslený projekt, alebo bolo zle 

osadené značenie. 

Preto žiadam mesto o nápravu daného stavu a zverejnenia informácií, kto za daný stav 

zodpovedá a z akých prostriedkov by sa financovala prípadná oprava. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 

Na Ul. J. Švermu je zriadená školská zóna. Maximálna povolená rýchlosť je podľa zákona 

stanovená na 20 km/h. Pri pôvodnom priechode pre chodcov bol osadený aj spomaľovací 

prah. Zvislé dopravné značenie umiestnené na spoločnom stĺpiku bolo pôvodné. Mesto 

pristúpilo v roku 2019 k nasvetleniu priechodu podľa vtedy platnej vyhlášky. Pri nasvetlení 

bolo pôvodné značenie doplnené aj o zvislé dopravné značenie s oranžovým 



svetlom. Prioritou stále je bezpečnosť detí. Máme zato, že dopravné značenie nie je metúce 

a nejednoznačné. Nepovažujeme to za nedostatok tohto riešenia. Prínos pre zvýšenie 

bezpečnosti detí považujeme za vyššiu hodnotu.   

2. Vraky v Michalovciach 

Občania Michaloviec sa dlhé roky sťažujú na neustále pribúdanie opustených áut po 

sídliskách, alebo áut s prepadnutými STK či TK, ktoré majiteľ neodstráni, a takto zaberajú 

parkovacie miesta. Dlhodobo upozorňujú mestskú políciu na danú skutočnosť, no riešenie 

neprichádza a autá zostávajú na svojich miestach. 

1.4.2021 bola prijatá novela úprava zákona, ktorá dáva oveľa väčšie možnosti s narábaním 

a odťahovaním takýchto áut, kde už samospráva nie je povinná čakať na procesy 

dokazovania alebo identifikáciu majiteľa auta, a polícia dokáže konať už na základe svojho 

uváženia s ohľadom na obmedzovanie cestnej premávky. 

Preto Vás žiadam o zdokumentovanie situácie v čo najkratšom čase, verejne vyzvať občanov 

na svojej stránke aby sa prihlásili ku vozidlám, poprípade ich vyzvali na ich odstránenie 

a v prípade negatívnej reakcie následne reálne konali a autá z parkovísk odstraňovali.   

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 

Mestská polícia Michalovce situáciu ohľadom opustených vozidiel (vraky) má dlhodobo 

zmapovanú a eviduje cca 20 vozidiel v rámci mesta, ktoré je potrebné z verejného 

priestranstva odstrániť. 

Prekážkou v odstraňovaní bolo doriešenie subjektu, ktorý by spĺňal podmienky úschovy týchto 

vozidiel. Dňa 12.4.2021 bola podpísaná a zverejnená zmluva medzi mestom a firmou RADES 

s.r.o., ktorá spĺňala zákonom stavené podmienky. Na základe tohto MsP začala s realizáciou 

odstraňovania vozidiel z verejného priestranstva. 

Podľa doposiaľ platnej legislatívy je tento proces zdĺhavý, z toho dôvodu odstraňovanie 

vozidiel bude postupné po splnení zákonom stanovených úkonov. K dnešnému dňu bolo 

odstránených 8 vozidiel. 

 

 

 

Spracovala, A. Čurmová, org. odbor 

Michalovce 22.6.2021 


