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I N T E R P E L Á C I E   
 

predložené poslancami na IX.  zasadnutí MsZ  Michalovce 
27. 8. 2020 

 

Na IX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 27. augusta 
2020,  interpelácie predložili poslanci: Mgr. Miroslav Dufinec, MUDr. Ján Mihalečko, Mgr. 
Anna Berešová, Mgr. Milan Kaplan, MUDr. Maroš Eľko, PhDr. Ing. Mirko Gejguš, JUDr. Ing. Erik 
Sibal, MUDr. Jozef Valiska, Ing. Martin Čornej, JUDr. Tímea Sotáková a Mgr. Ján Várady. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec 

Obyvatelia žijúci na Ul. J. Kollára medzi Ul. Fraňa Kráľa a S. Chalupku majú za svojimi domami 
cestu, ktorá vedie ku garážam a zároveň spája tieto dve ulice. Cesta leží na pozemku mesta 
a zároveň slúži ako jedna z výjazdových ciest pre hasičský zbor. Občania ma poprosili 
o vyriešenie tejto lokality z dvoch hľadísk: 

1. Povrch cesty je v zlom technickom stave. Pri zrážkach nielen zostávajú na mnohých 
miestach  kaluže, ale navyše je cesta nad úrovňou garáží, do ktorých zateká pri zrážkach 
dažďová voda. 

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

Po zabezpečení uzatvárania prístupu bude daná komunikácia monitorovaná, v prípade 
potreby sa budú hľadať ďalšie spôsoby odstránenia prípadných závad.   

 

2. Cestu využívajú aj iní občania na rýchly prechod medzi Ul. Fraňa Kráľa a S. Chalupku, 
častokrát neprimeranou rýchlosťou. Bolo by možné obmedziť dopravným značením 
pohyb po tejto spojnici pre nebývajúcich v tejto lokalite? 

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

Na základe predloženej interpelácie Mesto Michalovce a zástupcovia MsP spojovaciu 
komunikáciu medzi Ul. Sama Chalupku a Fr. Kráľa z hľadiska obmedzenia premávky preverili.  

Samotné vjazdy do tohto priestoru sú riešené jednopruhovými vjazdmi a sú opatrené bránami, 
a to z oboch strán, v šírke cca 3 metre.  

Obmedzenie pre nebývajúcich obmedzí všetkých, ktorí nemajú za značkou trvalý pobyt, 
t. j. nájomcov bytov a garáži, rodinných príslušníkov bývajúcich mimo danej lokality... 

Preto z tohto dôvodu neodporúčame osadenie navrhovaného dopravného značenia. 
MsP v danej lokalite bude vykonávať zvýšenú hliadkovaciu činnosť v záujme zvýšenia 
bezpečnosti.   
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MUDr. Ján Mihalečko 

1. Z vysadených stromčekov na Nábreží J.M. Hurbana ( po vyrezaní topoľov) je  29 
stromčekov vyschnutých. Prosím o nápravu a vysadenie nových. 

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

Výsadbu stromčekov  na Nábreží J. M. Hurbana TaZS mesta Michalovce zrealizujú v priebehu  
mesiaca október.  
 

2. Prosím o opravu výtlkov na Ul. užhorodskej – pri budove OR PZ Michalovce. Potom na  
Štúrovej ulici – pred Penziónom LUNA a na križovatke ulíc Samova a Gorazdova. 

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

Opravu výtlkov na Užhorodskej ulici bola zrealizovaná v 38. týždni.  

 
Mgr. Anna Berešová 

Na základe požiadaviek zamestnancov, ale hlavne rodičov a žiakov, ktorí týmto chodníkom 
prechádzajú – prosím o opravu aspoň časti chodníka na Ul. kpt. Nálepku 16 Základná škola P. 
Horova pred budovou č. 4. 

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

Oprava chodníka na Ul. kpt. Nálepku  bola zrealizovaná v 38. týždni. 

 

Mgr. Milan Kaplan 

1. Vážený pán primátor, pán náčelník MsP, obyvatelia Ul. Čajkovského žiadajú o pomoc 
mestskú políciu a to konkrétne, aby bol na danej ulici najmä smerom od nemocnice 
inštalovaný kamerový systém, ktorý by zabezpečil možné riešenie opakujúcich sa 
problémov v tejto lokalite najmä s problematickým parkovaním spojeným 
s porušovaním dopravných predpisov, pričom situáciu komplikuje aj blízkosť hasičskej 
stanice a výjazdy hasičských vozidiel, ale tiež k zamedzeniu opakovaných výtržností, 
ktoré mali za následok aj podpálenie osobného auta, opakované sťažností na MsP 
ohľadom porušovania nočného kľudu, prerezanie pneumatík na osobnom aute 
a v neposlednom rade častý pohyb asociálov a drogovo závislých osôb, ktoré v tejto 
lokalite vyhľadávajú a navštevujú konkrétne tam bývajúce osoby. Chcem vás preto 
požiadať o zmapovanie danej situácie na tejto ulici a o zabezpečenie takých oparení 
(inštaláciu kamerového systému), ktoré budú viesť k vyriešeniu týchto problémov. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce  

Na základe Vami predloženej interpelácie Vám zasielame nasledujúce stanovisko: 

 MsP Michalovce pravidelne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v meste a tomu 
prispôsobuje v lokalitách úlohy pre hliadky MsP. Od dátumu podania interpelácie, hliadky 
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venovali v uvedenej lokalite zvýšenú pozornosť, pričom nezaznamenali vážnejšie narušenie 
verejného poriadku. Vážnejšie nedostatky neboli zistené ani na úseku dopravy. 

Čo sa týka inštalovania kamerového systému, táto lokalita bude zaradená pri najbližšom 
rozširovaní kamier v meste. 
 Situácia bude naďalej riešená zvýšeným výkonom hliadkovej služby. 
 

2. Vážený pán primátor, v akom štádiu je projekt revitalizácie Kostolného námestia? 

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

Na stavbu „Michalovce – kostolné námestie“ je vydané územné rozhodnutie, ktoré zatiaľ 
nenadobudlo právoplatnosť.  

Územné rozhodnutie je vydané na celú stavbu t. j. na všetky tri etapy. V súčasnom období je 
spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  na I. etapu   časť „B“ – ulica 
Hollého – Partizánska a II. etapu.  

 

3. Vážený pán primátor, pán riaditeľ TaZS, chcel by som vás interpelovať v dvoch veciach 
ohľadom kosenia verejných priestranstiev, v prvom prípade sa sťažovali obyvatelia 
Okružnej ulice, že po kosení nechávajú za sebou zamestnanci TaZS znečistené chodníky 
od trávy, ktorú po kosení neupracú, v druhom prípade sa na mňa obrátili obyvatelia, 
ktorí sú nespokojní s frekvenciou a úrovňou kosenia a úpravy zelene na mestskom 
cintoríne na Kollárovej ulici. Počas tohto leta tam situácia vyzerala takto: (foto 
pripájam ako súčasť interpelácie). Chcem vás preto požiadať o zjednanie nápravy 
v rámci týchto úloh, ktoré vykonávajú TaZS mesta Michalovce. 
 

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

- kompetentní pracovníci TaZS mesta Michalovce boli upozornení na problém 
dočistenia chodníkov od pokosenej trávy.  

 
- kosenie a úpravu zelene na Mestskom cintoríne na Ul. J. Kollára, ale aj na 

ostatných cintorínoch v správe mesta budeme od budúceho roka zabezpečovať 
tak, že vyčleníme jedného pracovníka, ktorý bude prioritne určený  iba na kosenie 
a úpravu zelene.  

 

MUDr. Maroš Eľko 

Obyvatelia bytových domov č. 28 až 38 na Ul. Sama Chalupku, žiadajú Mesto Michalovce 
o radikálne zníženie výšky stromov a preriedenie konárov z dôvodu zníženia prieniku denného 
svetla do bytov a nadmerného znečisťovania odkvapových žľabov na strechách bytových 
domov. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Orez stromov na Ul. Sama Chalúpku bol zrealizovaný v 38. týždni.  

 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 

Na základe podnetu od obyvateľov Sídl. Prof. Hlaváča chcem požiadať o opravu časti chodníka 
smerujúceho k priechodu pre chodcov na Ul. Alexandra Markuša, ktorý je v tesnej blízkosti 
školy a jasieľ a prechádza na druhú stranu cesty k budove VZP. V súčasnosti je v rekonštrukcii 
a doteraz je riešený ako šikmá plocha k priechodu pre chodcov, čiže ku komunikácii zvažujúca 
sa plocha, čo môže byť hlavne pre rodičov s deťmi a starších spoluobčanov v zimnom období 
dosť nebezpečné. Možným riešením by bolo časť zvažujúcej sa plochy upraviť 2-3 stupňami 
schodov. 

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

Súčasťou revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na roky 2019 
až 2021 je chodník na Ul. Alex. Markuša avšak po pravej strane od Ul. Prof. Hlaváča po Ul. 
dukliansku, nie druhá strana. Úprava časti od chodníka k priechodu pre chodcov je riešená 
naviac a je realizovaná tak ako bola doteraz čiže bezbariérovo. Schody budú realizované pri 
revitalizácii daného chodníka a jeho prislúchajúcej časti.     

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Prostredníctvom aplikácie Mesto vo vrecku som začiatkom roka upozornil na poškodenie 
chodníka medzi ulicou Tulipánovou a Fialkovou, ktorý sa nachádza v medzi blokovom 
priestore a jeho oprava nebola do dnešného dňa zrealizovaná, hoci sprejom boli vyznačené 
úseky na opravu. Chcem sa spýtať ako to s opravou vyzerá? 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR a Ing. Július Oleár, 
riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Chodník medzi ulicou Tulipánovou a Fialkovou, ktorý sa nachádza v medzi blokovom 
priestore   nie je súčasťou revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch 
na roky 2019 – 2021. Vyznačené úseky boli z dôvodu stanovenia rozpočtových nákladov na 
revitalizáciu v prípade, že by došlo k zmene schváleného  plánu revitalizácie v rokoch  2019 – 
2021, ktorú môže na základe  uznesenia MsZ č. 12 zo dňa 26.02.2019 vykonať Mestská rada. 

Nevyhnutnú opravu chodníka medzi ulicou Tulipánovou a Fialkovou TaZS zrealizujú  
v priebehu mesiaca október.  

 

MUDr. Jozef Valiska 

Obrátili sa na mňa občania s požiadavkou kompletnej rekonštrukcie ciest – pokládka nového 
asfaltu na uliciach: Jána Palárika, Juraja Palkoviča, Jána Kaliniaka, Boženy Nemcovej a Terézie 
Vansovej. Uvedené cesty sú značne poškodené. V minulosti tam boli zásahy pre výmenu 
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plynového potrubia a inštaláciu telekomunikačných káblov a riešenie havarijných stavov na 
vodovodnom potrubí. Pôvodný asfaltový povrch je starý vyše 50 rokov. 

 

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

Komunikácie a chodníky na Ul. Terézie Vansovej a Ul. Boženy Nemcovej sú súčasťou 
revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch v r. 2019 – 2021 a budú 
zrealizované v roku 2021. Ul. Jána Palárika a Juraja Palkoviča však nie sú súčasťou tejto 
revitalizácie.  

 

Ing. Martin Čornej 

1. Na základe opakovaných sťažností obyvateľov sídliska Východ na stojatú dažďovú vodu 
na Ul. Čajkovského smerom z Ul. Jána Hollého, vás chcem požiadať o opakované 
riešenie danej situácie. Pred rokom TaZS zrealizovali popri chodníku a taktiež cez 
chodník odvodový kanálik dažďovej vody. Dané riešenie pomohlo do momentu pokiaľ 
sa nezaniesol. Chcem poprosiť o častejšie čistenie daného kanálika a prechod cez 
chodník vybaviť odtokovým roštom.  
 

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

Čistenie odtokového kanálika TaZS zrealizovali v 37. týždni. Jeho čisteniu budeme v budúcnosti 
venovať zvýšenú pozornosť. Realizáciu odtokového roštu nepovažujeme za nutnú.  

 

2. Na základe požiadavky občanov z volebného obvodu 2. predkladám nasledovnú 
interpeláciu. Obyvatelia medzi-bloku na Ul. leningradskej sa na mňa obrátili s prosbou 
o osadenie 2 ks lavičiek v okolí detského ihriska. Osadenie lavičiek navrhujú z dôvodu 
veľkého záujmu detí o dané ihrisko a tak možnosti sedenia pre rodičov a starých 
rodičov. 

 

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

Osadenie lavičiek v okolí detského ihriska na Ul. leningradskej  TaZS zrealizujú do 14 dní od 
doručenia písomnej žiadosti, prílohou ktorej bude súhlasné stanovisko zástupcov  
spoločenstiev vlastníkov bytov, alebo nadpolovičnej väčšiny tam bývajúcich občanov.   
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JUDr. Tímea Sotáková 

Vážený pán primátor, na základe požiadavky občanov z volebného obvodu IV. Západ - 
Hrádok, predkladám nasledovné interpelácie: 

1. 

Obyvatelia Humenskej ulice sa na mňa obrátili s prosbou, aby som  v ich mene požiadala 
o posilnenie mestských policajných hliadok vo večerných hodinách na autobusovej a vlakovej 
stanici a v okolí garáží pred blokmi, z dôvodu opakovaného obťažovania maloletých detí 
neprispôsobivými občanmi, ktorí zneužívajú aj tú skutočnosť, že tam nedosahuje pouličné 
osvetlenie. Taktiež sa občania sťažujú na pravidelné hlučné vyčíňanie na autobusovej zastávke 
pred OD Kaufland na Humenskej ulici v čase nočného kľudu.      
   

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce  

Ulica Humenská a okolie je z pohľadu vyhodnotenia bezpečnostnej situácie zaradená medzi 
problémové lokality. Tejto situácii je prispôsobený výkon služby a úlohy pre službukonajúce 
hliadky. Problémom sú predovšetkým obyvatelia bývajúci na Ulici Staničnej, ktorí sa potulujú 
po okolí. Tak isto je to obľúbené miesto pre bezdomovcov.  

 MsP a hliadky MOPS budú aj naďalej uvedenému problému venovať zvýšenú pozornosť. 

2.  

Obyvatelia Gogoľovej ulice ma už dlhodobo prosia o pomoc pri vyriešení neúnosnej situácie 
na tejto ulici. Žiadajú najmä úplne nový asfaltový povrch, nakoľko cesta je dlhodobo 
v katastrofálnom stave aj po čiastočných opravách cesty. Po celej dĺžke sa nachádzajú hlboké 
diery, ktoré dennodenne spôsobujú obyvateľom problémy. Pôvodný povrch cesty nepočítal s 
takým vyťažením, v čase jej výstavby, ešte neexistovalo Tehelné pole. Cesta je spojnicou pre 
obyvateľov Tehelného poľa a taktiež po nej každý deň, hromadne prechádzajú aj automobily 
obyvateľov z okolitých obcí a miest kvôli obchodu s kobercami. Cesta je pravidelne maximálne 
vyťažená nad svoj rámec aj premávkou ťažkých nákladných áut, prevážajúcich stavebný 
materiál na Tehelné pole.   

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

Súčasťou revitalizácie komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch bola v roku 2017 iba 
revitalizácia  chodníka na ulici N. V. Gogoľa. Komunikácia na Ul. N. V. Gogoľa nie je súčasťou 
revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch v rokoch 2019 – 2021. 

        

Mgr. Ján Várady    

1. Oslovili ma občania Ul. Kapušianskej, ktorí bývajú v blízkosti križovatky Ul. 
Kapušianskej, Ul. Tešedíkovej a doposiaľ nepomenovanej cesty, lokálne nazývanej  
„ Krížna dráha“. Táto „Krížna dráha“ bola kedysi poľnou cestou, ktorá bola v 60.tych 
rokoch min. storočia vyplanírovaná makadamovým podložím a neskôr bola povrchová 
plocha vozovky spevnená betónovými panelmi v šírke 2,5 m. Táto cesta – obslužná 
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komunikácia slúžila hlavne poľnohospodárom, konkrétne školskému 
poľnohospodárskemu majetku pri SPTŠ (SPOŠ) aj hospodárskemu dvoru Meďov, ktorý 
vtedy patril pod Štátne majetky Michalovce. Tieto poľnohospodárske podniky na 
začiatku tejto cesty mali veľkokapacitný kurín. Táto cesta vedie pomedzi role, lány, 
polia, lúky, ornú pôdu, TTP a končí sa asi po 2,5 – 3 km pri Zalužiciach – lokalita 
bývalého Červeného majera – tam bolo v 70.tych rokoch min. storočia vybudované 
veľkokapacitné žľabové betónové hnojisko. Na toto hnojisko sa vyvážal maštaľný hnoj 
pravidelne – každodenne. Táto cesta bola pravidelne udržiavaná, čistená, zametaná 
a priekopy po oboch stranách cesty boli tiež podľa potreby vykosené. To sa ale skončilo 
postupne po zániku bývalých socialistických poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa 
primerane a zodpovedne starali o čistotu danej komunikácie aj priľahlého okolia. 
Negatívna zmena nastala už dávnejšie, ale za posledných 10 rokov nabrala rapídne 
ekologické rozmery. Vznikla tu veľká environmentálna záťaž z dôvodu živelného vzniku 
čiernej skládky nielen TKO, ale aj biologických odpadov, ba nájdu sa aj chemické 
a ropné produkty. Čím viac táto cesta chátrala, jej okolie zarastalo burinou, kríkmi, 
náletovými drevinami, tým viac tam nezodpovední občania vyvážali nelegálny odpad, 
ktorý sa tiahne po oboch stranách danej cesty až po zničené hnojisko. Odpady tam už 
nevyvážajú len občania priľahlej ulice a obytnej štvrti Vrbovec, ale aj z celého mesta, 
ba sú medzi nimi aj podnikatelia s prívesnými vozíkmi, ba aj dodávkové autá a menšie 
nákladné autá do 6 ton. 
Navrhujem, aby hliadky MsP, ale aj štátnej polície zistili skutkový stav danej lokality, 
zdokumentovali ho, zistili pravidelných vinníkov – ba až drzých provokatérov, ktorí si 
trúfnu vyviesť odpad aj počas dňa. Sú dostupné aj technické prostriedky ako skryté 
kamery, automatické fotoaparáty – čiže foto pasce. Najviac sa však odpad vyváža vo 
večerných hodinách, v noci, ale aj skoro ráno!  Upozorňujem na daný problém aj odbor  
V,ŽPaMR – hlavne referát životného prostredia! Očakávam, že budem prizvaný 
k riešeniu danej problematiky. 
 

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

Uvedenú lokalitu tzv. „Krížnej dráhy“  sme preverili a identifikovali parcely   – „E“ KN č. 
9428/1, 9428/2 a 552 k. ú. Vrbovec, ktorých vlastníkom je Slovenská republika, správca 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36,  Bratislava.  Uvedená lokalita bola v minulosti 
niekoľkokrát čistená od komunálneho odpadu Technickými a záhradníckymi službami mesta 
Michalovce.  

Dnes uvedený  stav  v interpelácii, ako veľká environmentálna záťaž z dôvodu živelného  
vzniku čiernej skládky nielen  TKO, ale aj  biologických odpadov, chemických a ropných 
produktov,  nezodpovedá celkom skutočnosti zistenej na miestnom šetrení dňa  
11. 9. 2020.  V uvedenej lokalite sa nachádza na niekoľkých miestach uložený biologicky 
rozložiteľný odpad, dovezený  občanmi bývajúcimi v uvedenej lokalite a menšie množstvo 
komunálneho odpadu hlavne plastov, ktoré sú zarastené v kroví, nakoľko uvedená lokalita je 
dlhodobo neudržiavaná správcom pozemkov – Slovenským pozemkovým fondom Bratislava.  
Časť cesty k poľnému  hnojisku je dnes už zarastená krovím a nedostupná pre autá a ani peších.  
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Vzhľadom na hore uvedené, ako aj požiadavku pána poslanca Mgr. J. Váradyho, aby 
bol prizvaný  k riešeniu danej problematiky, zvolá Mestský úrad Michalovce, odbor V,ŽPaMR, 
pracovné rokovanie za jeho účasti, ako aj za účasti  technických služieb a mestskej polície. Na 
pracovnom rokovaní bude dohodnutý postup odstránenia predmetnej skládky, ako aj 
monitorovanie lokality mestskou políciou.        

 

2. Občania ulíc Užhorodskej, Moskovskej, Hollého a Bieloruskej žiadajú o dobudovanie 
detských ihrísk – konkrétne pieskovísk, ktoré pri poslednej rekonštrukcii pred rokom 
boli zrušené! Ak sa tak neudeje, sú odhodlaní vyvolať petičnú akciu. 

 

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

Na detskom ihrisku Moskovská B2 TaZS zrealizovali nové pieskovisko s rozmermi 200 x 200 cm, 
dreveným obvodovým rámom a vrchným krycím roštom. Rošt zabraňuje vstupu psov a mačiek 
do priestoru pieskoviska. Tento prototyp pieskoviska TaZS považuje za skúšobný a ďalšie 
pieskoviská budú TaZS osadzovať až po vyhodnotení jeho funkčnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: A. Čurmová, ref. organizačného odboru 

22.9.2020 

 


