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I N T E R P E L Á C I E  
 

predložené poslancami na VII.  zasadnutí MsZ  Michalovce 
29. 5. 2020 

 

Na VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 29. mája 
2020,  interpelácie predložili poslanci:  Ing. Filip Kaľavský,  Mgr. Erika Šimková, RNDr. Daniela 
Barkasi, JUDr. Tímea Sotáková, Radovan Geci, MUDr. Iveta Jasovská, MUDr. Maroš Eľko, Mgr. 
Miroslav Dufinec, JUDr. Ing. Erik Sibal, Mgr. Milan Kaplan, RNDr. Lýdia Sidivárová, Mgr. Marián 
Sabovčík a  Mgr. Ján Várady. 

 

Ing. Filip Kaľavský 

1. Chcel by som požiadať vedenie mesta Michalovce o opravu výtlkov na Ul. školskej  pri 
bytovom dome na konci ulici. Na prístupovej ceste od základnej školy až k bytovke a 
ku garážam pod V1 a pod samotnou bytovkou sú výtlky a nerovný povrch. Keď naprší, 
stojí voda, kvôli tomu, že nie je kanál, ktorý by vodu odviedol. Tak sa stáva, že voda 
stojí v prehĺbeninách a výtlkoch. Prosím o opravenie dier v okolí bytovky na Ul. školská 
3. Obyvatelia tejto bytovky takisto platia dane mestu a zaslúžia si kultúrne prostredie.  
Ďakujem.  (priložená fotodokumentácia) 

 

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

Opravu výtlkov  na Ul. školskej zrealizujeme v priebehu mesiaca júl.  

 
2. Chcel by som požiadať vedenie mesta Michalovce, o vysvetlenie. 

Počas mesiaca máj boli doručované občanom mesta rozhodnutia o zaplatení dane z 
nehnuteľností a taktiež rozhodnutie o výške poplatku za komunálny odpad za rok 2020. 
Prečo doručovali doporučené listy vlastníkom bytov a domov s  Rozhodnutím o dani a 
o Poplatku za komunálny odpad zamestnanci mestského úradu?  
Každé rozhodnutie bolo v osobitnej obálke. Jedná obálka pre daň a druhá obálka pre 
odpad. Na oboch obálkach bolo uvedené, že "Poštovné úverované" v výške 2,35€ za 
obálku. 
Zamestnanci mestského úradu roznášali tieto doporučené listy aj v nedeľu 24.mája 
2020 v poobedňajších hodinách vlastníkom bytov. 
Prečo je na obálke uvedené, že je poštovné úverované, keď ich roznášali zamestnanci 
úradu? Dokonca mimo pracovnej doby.  
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Akým spôsobom boli daní doručovatelia za to odmeňovaní? Tou sumou 2,35 €, alebo 
nižšou? Koľko € mesto fakturovalo za tieto poštové služby a komu?  
 
Roznášali to zamestnanci úradu vo svojom voľne, dokonca v nedeľu azda zadarmo?  
Z lásky k mestu?   
Koľko dostali zamestnanci úradu za doručenie jednej takejto zásielky?  
Prosím o vysvetlenie a taktiež o sprístupnenie faktúry za tieto poštové služby. Ďakujem.  
 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

V zmysle § 30 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Daňový poriadok“) 
správca dane doručuje písomnosť elektronickými prostriedkami. Ak je to účelné a možné, 
písomnosti doručujú zamestnanci správcu dane.  
V zmysle § 30 ods. 2 Daňového poriadku, ak písomnosť nie je možné doručiť spôsobom podľa 
odseku 1, správca dane doručuje písomnosť prostredníctvom 

a) poskytovateľa poštových služieb, 
b) iného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis, 
c) verejnej vyhlášky. 

Z vyššie uvedeného ustanovenia § 30 ods. 1 Daňového poriadku je zrejmé, že správca dane 
doručuje písomnosť predovšetkým elektronickými prostriedkami, čo ale v prípade daňovníkov/ 
poplatníkov fyzických osôb,  nie je možné,  nakoľko fyzické osoby nemajú povinnosť mať 
aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Z uvedeného dôvodu sa doručuje podľa 2 
vety tohto ustanovenia a teda rozhodnutia o vyrubení dane/ poplatku doručujú zamestnanci 
správcu dane. 

Doručovanie je jedným z najvýznamnejších úkonov  pri správe daní, a to nielen z pohľadu 
príslušného správcu dane, ale aj z pohľadu daňového subjektu. Riadne doručenie písomnosti 
vytvára podmienky pre plynulý priebeh správy daní a od neho priamo závisí správnosť ďalšieho 
konania. Ak písomnosť nie je účastníkovi konania riadne doručená, nie je možné voči nemu 
vyvodzovať právne dôsledky a nútene od neho vymáhať plnenie povinnosti napríklad v 
exekučnom konaní.  

Písomnosť/rozhodnutie sa doručuje v samostatnej obálke práve z dôvodu uvedeného vyššie 
a teda z dôvodu možnosti preukázania doručenia a začatia plynutia procesných lehôt.  

Zamestnanci správcu dane, doručujú písomnosti vo svojom voľnom čase, za odplatu, konkrétne 
v roku 2020 v časoch:   

 pracovné dni od 16.00 do 20.30 hod.,  
 počas sobôt v čase medzi 14.00 - 20.30 hod. 
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Výška odplaty za doručenie jednej písomnosti predstavuje sumu  0,90 €  a je 
zamestnancom vyplácaná formou odmeny. Za doručené obálky budú vyplatené odmeny vo 
výplatnom termíne za mesiac jún a ich výška bude   19 134,90 €.      
   

3. Chcel by som požiadať vedenie TaZS mesta Michalovce o opravu výtlkov na sídlisku 
Stráňany. Je koniec mája a parkoviská pred obytnými domami sú po zime opäť raz plné 
výtlkov. Konkrétne sa jedná o parkoviská na ulici Nad Laborcom a niektoré časti SNP. 
Stráňany - pri vežiakoch V1, V2 a V4 a taktiež pri nízkych bytovkách a na Ul. konečnej. 
Na sídlisku SNP na niektorých častiach komunikácii v tejto lokalite. V prílohe prikladám 
aj fotodokumentáciu. Ďakujem. (priložená fotodokumentácia) 

 

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

Opravu výtlkov  na sídlisku Stráňany  zrealizujeme v priebehu mesiaca jún.  

 
4. Chcel by som požiadať vedenie TaZS mesta Michalovce o úpravu stojísk na odpadkové 

koše na ulici Nad Laborcom. Na sídlisku Východ sú stojiská oplotené a zabezpečené 
zámkom. Na sídlisku Stráňany na ulici Nad Laborcom pri vežiakoch V1, V4 a pri nízkych 
bytovkách, sa stojiská na nádoby nachádzajú na kraji parkoviska, a nie sú zabezpečené. 
Pre obyvateľov neďalekej osady predstavujú odpadky občanov objekt záujmu a 
hľadajú v nich niečo zaujímavé.  

Vedeniu mesta by malo ísť o čisté a kultúrne prostredie v celom meste, nielen v 
určitých častiach.   Preto žiadam TaZS mesta Michalovce o skultúrnenie aj ďalších 
stojísk na odpadkové koše na sídlisku Stráňany. V prílohe prikladám aj 
fotodokumentáciu. Ďakujem. (priložená fotodokumentácia) 
 

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

Ďalšie kontajnerové prístrešky bude Mesto Michalovce osadzovať po schválení Plánu 
umiestňovania kontajnerových stojísk v meste Michalovce v MsZ.  

 
5. Chcel by som požiadať vedenie Mesta Michalovce  o vysvetlenie a vyrozumenie, že čo 

Mesto robí preto, aby vyriešilo problémy s parkovaním na sídlisku Stráňany, konkrétne 
na Ul. konečnej. Aut pribúda, ale počet parkovacích miest sa nemení. Chcel by som 
vedieť ako mesto plánuje túto problematiku riešiť? Ďakujem. (priložená 
fotodokumentácia) 
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Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Mesto Michalovce zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie parkovania 
v tejto časti mesta.  Projektová dokumentácia bola následne predložená do komisie dopravy 
a turizmu. Zaradenie do realizácie bolo MsZ schválené na rok 2021.  

 
6. Chcel by som požiadať mesto Michalovce, aby vyzvalo vlastníka pozemku na 

Partizánskej ulici, aby odstránil odpad, ktorý sa nachádza na jeho pozemku bez 
akéhokoľvek plotu alebo zábrany a predstavuje hygienické riziko.  Tento odpad sa tam 
za posledné mesiace nakopil a v týchto dňoch už to vlastne vyzerá ako taká menšia 
skládka odpadu. Pozemok sa nachádza hneď vedľa budovy internátu SMM a vedľa 
tenisového ihriska SOŠT. Ďakujem. (priložená fotodokumentácia) 
 

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

Na základe vykonanej  obhliadky  za účasti zástupcov spoločnosti  Služby mesta  Michalovce, 
s.r.o., Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce a Mestského úradu Michalovce 
boli prijaté opatrenia na vyčistenie pozemkov „C“ KN č. 1359 a 1360 k. ú. Stráňany. Následne 
boli pozemky vyčistené od odpadu a v 25. týždni bude zabezpečené pokosenie a odstránenie 
suchého stromu.   

 
7. Chcel by som požiadať vedenie TaZS mesta Michalovce o odpovede na niekoľko 

otázok, ktoré som zaregistroval v posledných týždňoch a mesiacoch v súvislosti s 
odpadovým hospodárstvom v meste.  
V mesiaci marec TaZS mesta Michalovce uskutočnili verejné obstarávanie 
prostredníctvom EKS.sk na uskladnenie odpadu na skládke v obci Sirník. Prečo o tom, 
že sa to bude konať nebolo informované mestské zastupiteľstvo na niektorom z 
predchádzajúcich rokovaní? 
Bude sa voziť odpad na túto skládku vozidlami TaZS alebo vozidlami inej spoločnosti? 
Ako je súčasná naplnenosť skládky v Žabanoch? 
Ďakujem. 

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

- verejné obstarávanie  prostredníctvom EKS nepodlieha schvaľovaniu  MsZ 
- zo začiatku TaZS vozili odpad na skládku Sírnik svojimi vozidlami, avšak po vysúťažení 

bude zabezpečovať odvoz odpadu z mesta Michalovce na skládku Sírnik firma Marius 
Pedersen veľkoobjemovými kontajnermi.  

- Skládka Žabany bude naplnená skôr ako do konca roka 2020. 
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8. Chcel by som požiadať Mesto Michalovce, o vysvetlenie, prečo do týchto chvíľ neboli 

odoslané finančné prostriedky športovým klubom na rok 2020. Ďakujem. 

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

Na základe žiadostí o dotáciu na celoročnú činnosť z 30.10.2019  a  podpísaných zmlúv so 
športovými klubmi boli koncom januára 2020 uhradené sumy dotácie  resp. časti dotácie pre 
všetky športové kluby na rok 2020, ktorí o dotáciu požiadali a to nasledovne: 

MFK Zemplín – 81 000 €, HK Dukla Ingema – 50 000 €, ŠK Zemplín Michalovce oddiel JUDO – 
12 000 €, 1. basket klub Michalovce – 9 500 €,  1. basket klub dievčat  Michalovce – 7 000 €,  
Florbalový klub Michalovce – 9 000 €, ŠK stolného tenisu Michalovce – 2 900 €, KH Mládež  
Michalovce  - 50 000. 

Okrem celoročnej činnosti boli podpísané zmluvy a uhradené dotácie aj športovým klubom, 
ktorí žiadali na podujatia organizované v I. kvartáli 2020:  Prvý michalovský klub slovenských 
turistov – 300 €, ŠSK Mládež Michalovce – 200 €, Bridžový klub NBS Palma Michalovce – 200 
€, Kraso Michalovce – 400 €. 

Športovým klubom, ktorí žiadali dotácie na organizovanie podujatí  v II. až IV. kvartáli bol pre 
koronakrízu pozastavený proces prerozdelenia finančných prostriedkov, nakoľko sa uvedené 
aktivity nedali realizovať. 

 
9. Chcel by som požiadať vedenie mesta Michalovce o vysvetlenie kedy zrušené detské 

ihriská obnoví novými prvkami? Po odstránení pôvodných preliezok, kolotočov a 
podobných prvkoch zo sídlisk v Michalovciach, neboli do týchto chvíľ nahradené 
novými prvkami. Chcem sa spýtať, ako a kedy sa budú osadzovať nové druhy detských 
ihrísk a prvkov pre deti a ich rodičov? Ďakujem. 
 

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

V zmysle zákona číslo 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského 
ihriska, správca prijal opatrenia, ktorými sa  zabezpečuje odstránenie starých 
necertifikovaných prvkov detských ihrísk. Vzhľadom na schválený rozpočet pre rok 2020 nové 
detské ihriská  budú realizované až po zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením a schválením 
Plánu osadzovania detských ihrísk v meste Michalovce. Neznamená to však, že každé 
odstránené detské ihrisko bude ihneď nahradené novým. V Pláne osadzovania detských ihrísk 
budú stanovené podmienky, lokality, forma a časové plnenia.   

 
10. Chcel by som požiadať vedenie Mesta Michalovce o informácie o workoutových 

zónach v našom meste. Počas koronakrízy boli fitness centrá a posilňovne na 
Slovensku zatvorené a ešte aj sú, preto boli vo väčšej miere využívané práve tieto 
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workoutové zóny, kde si mohli ľudia zacvičiť vonku a zadarmo. Takáto workoutová 
zóna sa nachádza pri SMM alebo pri jazierku Baňa. Chcel by som sa spýtať, kde na 
území mesta sa nachádzajú ďalšie takéto workoutové zóny, ktoré spravuje a udržuje 
mesto Michalovce. Taktiež by som sa chcel spýtať, či vedenie neuvažuje o ďalších 
lokalitách, kde by takéto workotové zóny vznikli. Ak áno, tak kde sú tie miesta.  
Ďakujem. 
 

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

Workoutové zóny v meste nemáme. Workoutové prvky boli naprojektované pri detských 
ihriskách ako súčasť budúcich hracích parkov. Tam, kde v súčasnosti ešte nie sú budú postupne 
dopĺňané podľa finančných možností mesta. V čase koronakrízy platil  zákaz Hlavného 
hygienika SR pre vstup na detské ale aj workoutové ihriská. 

 
11. Chcel by som požiadať vedenie Mesta Michalovce o informácie o konkrétnych 

krokoch, ktoré urobili v roku 2019 pre odstránenie čiernych stavieb na Gerbovej ulici 
v Michalovciach.  Ďakujem. 
 

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

Na Ulici Gerbovej neevidujeme čierne stavby, ale po prešetrení výkonom Štátneho stavebného 
dohľadu boli zistené neoprávnené stavby na cudzom pozemku. Vlastník stavby nie je známy. 
Riešenie neoprávnených stavieb je v kompetencii súdu a právom vlastníka pozemku v zmysle 
občianskeho súdneho poriadku. 

 
12. Chcel by som požiadať Mesto Michalovce, o zverejnenie zoznamu obsahu skladov 

Civilnej ochrany v meste Michalovce. V Michalovciach sa nachádzajú dva sklady 
materiálu CO. V areáli SMM a Ul. partizánskej - pri jazierku  baňa.  

Chcel by som vedieť aká je výbava týchto skladov. Kto je zodpovedný za ich správu a 
údržbu? Pre aké krízové situácie je určený daný materiál? Aké druhy materiálov a 
pomôcok sa nachádzajú v týchto skladoch a v akom počte? Pre koľkých ľudí má mesto 
kompletné zabezpečenie v prípade krízovej situácie, akou bola napríklad ešte stále 
prebiehajúca koronakríza?  

Na interpeláciu odpovedala Mgr. Natália Slaninková, ved. org. odboru 

Za údržbu a správu skladov civilnej ochrany (CO) a prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) 
v Michalovciach sú zodpovední skladníci CO.  
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Každoročne sa na pokyn Okresného úradu Michalovce vykonáva inventarizácia tohto 
materiálu. 

PIO a individuálna ochrana je v súčasnosti chápaná ako možný doplňujúci spôsob ochrany 
obyvateľstva.  Z hľadiska  účelu, patrí medzi protiradiačné, protichemické a protibiologické 
opatrenia, ktoré sú určené na zníženie alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných 
látok, ktorými sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, 
toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu 
spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. 

PIO,  ktoré sú uskladnené v dvoch skladoch CO mesta Michalovce a ich počet je pre Vás k 
nahliadnutie na mieste pracoviska referátu CO Mgr. Michala Paľovčíka. 

PIO v skladoch CO v Michalovciach neboli určené ani odporúčané na ochranu proti COVID-19, 
nakoľko na to nemajú certifikáciu ani určenie. 

Ako ďalší PIO v rámci CO je improvizovaný prostriedok individuálnej ochrany, čo môžeme 
jednoducho chápať ako svojvoľné vyhotovenie ochrany nosa a úst s pomocou látky, šatky a 
podobne 

Krízový štáb mesta Michalovce počas pandémie COVID-19 zabezpečilo improvizované 
prostriedky individuálnej ochrany pre seniorov v meste od 65 rokov v podobe ochranných rúšok 
na tvár. 

 
13. Chcel by som požiadať Mesto Michalovce o možnosť zoznámiť poslancov mestského 

zastupiteľstva sa s prácou a fungovaním Technických a záhradníckych služieb mesta 
Michalovce. 

V rámci svojej činnosti TaZS zamestnáva množstvo ľudí a prevádzkuje množstvo 
strojov, multifunkčných vozidiel a zariadení. Súčasťou je aj zberný dvor na Partizánskej 
ulici s vozovým parkom, potom zberný dvor a triediaca linka na Lastomírskej ulici a 
skládka Žabany.  

Poslanci zastupiteľstva ak majú spravodlivo rozhodovať v otázkach mesta ako je 
rozpočet TaZS, mali by byť oboznámení so všetkým relevantnými informáciami. 

Preto by som rád využil odbornosť vedúcich pracovníkov TaZS, ktorí by v dopredu 
určený deň oboznámili poslancov mestského zastupiteľstva o tom, ako fungujú TaZS 
na jednotlivých úsekoch. Cieľom je uviesť poslancov do obrazu ako funguje triediaca 
linka na separovaný odpad, ako funguje skládka Žabany, ako sa spracováva triedený 
odpad ďalej a pod.  

Súčasťou výbavy je aj množstvo strojov a ich využitie. Cieľom tejto exkurzie je 
príležitosť zoznámiť sa prostredníctvom vedúcich pracovníkov jednotlivých úsekov s 



8 
 

prácou Technických služieb bližšie a porozumieť ich dôležitému postaveniu v rámci 
mesta. Okrem odvozu odpadu zabezpečujú aj iné služby, o ktorých by sme sa priamo 
na jednotlivých prevádzkach mohli dozvedieť viac. Verím, že túto možnosť uvíta 
viacero poslancov, ktorí to využijú a zúčastnia takejto exkurzie. Ďakujem. 

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

TaZS sú pripravené kedykoľvek zrealizovať exkurziu spojenú so zoznámením sa s činnosťou 
organizácie.  

 
14. Chcel by som požiadať vedenie TV Mistral o informáciu o výške pokuty alebo treste od 

Rady pre vysielanie a retransmisiu za odvysielanie novoročného príhovoru, v ktorom 
pán primátor Viliam Zahorčák spomenul, že kandiduje v parlamentných voľbách 2020 
za stranu SMER-SD na 17.mieste. Ďakujem. 
 

Na interpeláciu odpovedal Ján Bumbera, konateľ TV Mistral 

TV Mistral  nedostala od Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej Rada) 
nikdy nijakú pokutu ani trest za žiadnu odvysielanú reláciu.  

Rada začala v predmetnej veci konať na základe podania respektíve udania iného 
kandidujúceho, ktorý predmetné spomenutie považoval za porušenie zákona. TV Mistral 
poskytol Rade plnú súčinnosť, zaslal požadovaný 24 hodinový záznam o vysielaní a zaslal 
stanovisko k predmetnému udaniu.  

Podľa nášho názoru nedošlo zo strany TV Mistral k porušeniu žiadneho zákona. V tomto 
tvrdení vychádzame z usmernenia  Rady, ktoré bolo vydané dňa 12.12.2019  predsedníčkou 
Rady PhDr. Danielovou, kde sa uvádza  citujeme: „Za politickú reklamu sa podľa § 12 ods.5 
zákona o volebnej kampani nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických 
programov ak sa realizujú v súlade s programovou skladbou. V zmysle uvedeného sa na 
spravodajské a publicistické (teda aj politicko-publicistické programy) nevzťahujú žiadne 
obmedzenia v prípade, že sa realizujú v súlade s platnou programovou štruktúrou vysielania 
jednotlivých vysielateľov.“ koniec citátu.  Odvysielanie príhovoru primátora je súčasťou 
programovej skladby vysielania TV Mistral od vzniku televízie. Naviac, tento príhovor bol 
vysielaný viac ako mesiac pred začiatkom povolenia vysielať politickú reklamu vo volebnej 
kampani. 

Písomná dokumentácia ako aj podrobnejšie informácie boli Ing. Kaľavskému poskytnuté  na 
rokovaní Dozornej rady TV Mistral  dňa 4.6.2020, ktorého sa ako člen dozornej rady zúčastnil.  
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Mgr. Erika Šimková 
Na základe opakovaných sťažností obyvateľov ulíc Topolianska, Jarná a Letná na miestnu 
komunikáciu, ktorá je už dlhé roky v dezolátnom stave, vás žiadame aspoň o opravu výtlkov 
(na Ul. Topolianskej), ktoré sú už na mnohých miestach v nezjazdnom stave.   Ďakujem. 
 

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

Opravu výtlkov  na Ul. topolianskej   zrealizujeme  do 28. týždňa.   

 
RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
Obyvatelia bytovky na Ul. Alexandra Markuša 1883/16 žiadajú mesto o preriedenie konárov 
stromov z dôvodu zníženia prieniku denného svetla do bytov. Bolo by možné túto požiadavku 
zrealizovať? 
 

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

Orez stromov na Ul. Alexandra Markuša 1883/16 bude zrealizovaný v priebehu 25. týždňa. 

 
 
JUDr. Tímea Sotáková 
Na základe požiadavky občanov z volebného obvodu IV. predkladám nasledovnú interpeláciu: 
Obyvatelia ulíc Masarykovej a Humenskej sa na mňa obrátili s prosbou, aby som v ich mene 
požiadala o vyznačenie parkovacích čiar pred ich blokmi z dôvodu čoraz väčšej preplnenosti 
parkovacích  plôch, neorganizovaného a nebezpečného parkovania. Vyznačenie parkovacích 
čiar, by vzniknutú situáciu vyriešilo a zároveň tak spríjemnilo občanom ich každodenný život. 
 

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

K vyznačeniu Vami požadovaných parkovacích miest pristúpime  hneď,  ako túto činnosť 
ukončíme na sídlisku SNP.  

 
Radovan Geci 
Akým spôsobom chce Mesto financovať zabezpečenie hnedých kontajnerov v medziblokových 
priestoroch, keďže od 1.1.2021 zákon ukladá takúto povinnosť. 
Budeme to financovať z vlastných zdrojov, alebo z cudzích? 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Mesto Michalovce sa uchádza v rámci projektu o nákup hnedých kontajnerov z eurofondov, 
v prípade neúspešnosti zrealizuje nákup z vlastných zdrojov. 

 
MUDr. Iveta Jasovská 
Obyvatelia IBV Stráňany sa pýtajú, či by sa nemohli opraviť výtlky na križovatke cesty Ul. lipová 
a Ul. topoľová,  ulíc Topoľová – Jedľová. 
 

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

Opravu výtlkov na Vami požadovaných komunikáciách  zrealizujeme v priebehu mesiaca jún.  

 
MUDr. Maroš Eľko 
Oslovili ma občania obvodu č. 3 na Murgašovej ulici bloku E1 so žiadosťou o urýchlenú 
výstavbu uzamknutého kontajnerového stojiska pri ich bloku. Nachádza sa v tesnej blízkosti 
prechodového medzi blokového chodníka, nákupného centra a reštaurácie, prakticky na 
hlavnej ulici Špitálska – Murgašova. 
Súčasne dochádza neprispôsobivými občanmi mesta k vyťahovaniu a rozhadzovaniu 
komunálneho odpadu na danom stojisku s následným silným zápachom a znečisťovaniu 
chodníkov, kadiaľ denne prechádza k obchodnému centru a do centrálnej mestskej zóny veľké 
množstvo obyvateľov danej lokality. Vytvorením uzamknutého kontajnerového stojiska by 
došlo k zamedzeniu možného šírenia prenosných ochorení z komunálneho odpadu hlavne 
v letných mesiacoch. 
 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Ďalšie kontajnerové prístrešky bude Mesto Michalovce osadzovať po schválení Plánu 
umiestňovania kontajnerových stojísk v meste Michalovce a zmeny rozpočtu mesta v MsZ. 

 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Obyvatelia bytového domu na Štefánikovej ulici č. 70, žiadajú odstránenie 1 ks stromu – tuje,  
ktorý bol vysadený jedným z obyvateľov v tesnej blízkosti vstupu do bytového domu. 
V súčasnosti  dosahuje strom výšku 4 poschodí a tieni obyvateľom žijúcim v tomto bytovom 
dome. Navyše vyschnuté plody znečisťujú chodník a cestu v blízkosti. Ďakujem. 
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Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Požiadavka na odstránenie 1 ks stromu – tuje pred bytovým domom na ulici Štefánikovej č. 70 
– parcela „C“ KN č. 3830 k. ú. Michalovce, bola preverená.  Pri výrube drevín je potrebné 
dodržať štandardný postup:  

1. Podať žiadosť na Mestský úrad Michalovce o udelenie súhlasu na výrub  drevín (žiadosť 
podá  domový dôverník, predseda bytového spoločenstva alebo bývajúci v danom 
vchode). Tlačivo  žiadosti  je zverejnené na webovej stránke Mesta Michalovce:   
http://www.michalovce.sk/sk/clanok/zivotne-prostredie.  

2. Pri výrube drevín nachádzajúcich  sa v tesnej blízkosti  bytového domu, je potrebné 
spolu so žiadosťou doložiť písomný súhlas alebo zápisnicu s prezenčnou listinou  
z členskej schôdze, ktorými  bol odsúhlasený  požadovaný výrub  drevín 2/3 väčšinou  
vlastníkov bytov príslušného vchodu bytového domu.   

3. Informáciu o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín je 
Mesto Michalovce povinné zverejniť na svojej internetovej stránke po dobu najmenej 5  
pracovných dní.  

4. Po uvedenom termíne je zvolané miestne šetrenie 
5. Následne Mesto Michalovce vydá rozhodnutie.  

        
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 

1. Kedy sa plánujú rozširovať parkoviská na sídlisku Stráňany pri vežiakoch a na Konečnej 
ulici, nakoľko to miestny obyvatelia viackrát žiadali. 
 

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

Mesto Michalovce zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie parkovania 
v tejto časti mesta.  Projektová dokumentácia bola následne predložená do komisie dopravy 
a turizmu. Zaradenie do realizácie bolo MsZ schválené na rok 2021.  

 
2. Psičkári – majitelia psov sa ma pýtajú čo bolo v roku 2019 pre nich urobené v meste 

a ako sa získané prostriedky z dane za psa použili. 
 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) 
zaviedol fakultatívne miestne dane, ktoré obec môže ukladať. Sú to daň z nehnuteľností, daň 
za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, 
daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta, daň za jadrové zariadenie. Vytvoril sa tým obciam priestor na zvýšenie a 

http://www.michalovce.sk/sk/clanok/zivotne-prostredie
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stabilizáciu vlastných finančných zdrojov obce  nevyhnutných na zabezpečenie úloh, ktoré plnia 
orgány územnej samosprávy. Daň je v spomínanom zákone definovaná ako zákonom 
neúčelová a neekvivalentná platba, kým poplatok je zákonom stanovená služba za istú 
protislužbu.  

Napriek skutočnosti, že daň za psa nie je vyberaná/vyrubovaná za istú protislužbu,  značná časť 
príjmov sa použije na financovanie základných  úloh, ktoré plní mesto.  

Mesto použilo finančné prostriedky z dane za psov aj na čistenie mesta. 

 
3. Množstvo občanov mi píše, že sú sklamaní a nespokojní so stavom chodníkov v meste 

Michalovce. Majú pocit, že sa opravujú pomalým tempom. Pýtajú sa koľko  m2 je 
v meste Michalovce chodníkov, ktoré má v správe Mesto a koľko  z nich si vyžaduje 
opravu. Má Mesto  takúto správu – analýzu?  Žiadam zverejniť mapu chodníkov. 

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

V rámci revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, ktorú Mesto 
začalo realizovať v roku 2010 bolo ku koncu roka 2019 revitalizovaných cca 78 000 m2  
chodníkov na území mesta. Mesto je vlastníkom chodníkov, správcom sú Technické 
a záhradnícke služby na základe zmluvy o výkone správy majetku Mesta. O tom koľko m2  
chodníkov je v meste a koľko z nich si vyžaduje opravu odbor výstavby, ŽP a MR nemá 
informácie, ani vedomosť či má mesto takúto správu – analýzu. Mesto Michalovce pri 
revitalizácii vychádza zo zásobníka stavebných prác, ktorý je tvorený z  potrieb správcu 
komunikácií, ďalej z návrhov občanov ale aj poslancov MsZ. Požiadavky na zaradenie sú 
vyhodnocované podľa aktuálnych možností. Mesto nedisponuje mapou chodníkov, situácia 
chodníkov na jednotlivých uliciach v meste je zrejmá z mapy, ktorá je na stránke mesta 
https://michalovce.webgis.sk/#layers=MICHALOVCE:Ortofoto_Michalovce_2019/loc=21.906
060571493285!48.7554619556918!6 

.   

4. Mesto Michalovce prevádzkuje aplikáciu Mesto vo vrecku. Chcel by som požiadať 
o správu, kde bude uvedené koľko ľudí využíva túto aplikáciu, koľko podnetov bolo 
podaných, koľkým bolo vyhovené percentuálne. Pýtam sa preto, lebo je túto aplikáciu 
využívam na týždennej báze a úspešnosť vyriešených podnetov je tak 80 %. 
 

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

Odoslané údaje prostredníctvom aplikácie „Mesto vo  vrecku“ sa zhromažďujú v Operatívnych 
dátových úložiskách, k jednotlivým záznamom majú prístup aj pracovníci TaZS a MsP, ktorí 
majú okamžite informáciu o podnetoch.  Uvedené podnety po vyriešení prevedú do stavu 
vyriešené. 

https://michalovce.webgis.sk/#layers=MICHALOVCE:Ortofoto_Michalovce_2019/loc=21.906060571493285!48.7554619556918!6
https://michalovce.webgis.sk/#layers=MICHALOVCE:Ortofoto_Michalovce_2019/loc=21.906060571493285!48.7554619556918!6
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• koľko ľudí využíva  aplikáciu – mesto nedisponuje takouto štatistikou, keďže veľa 
podnetov je podaných anonymne. 

• koľko podnetov bolo podaných  
o verejné priestranstvá, chodníky, verejné osvetlenie – celkom 92 podnetov (49 

vyriešených, 43 prijatých) 
o životné prostredie – celkom 33 podnetov (30 vyriešených, 1 v riešení a 2 prijaté) 

• koľkým bolo vyhovené percentuálne: 63,2% 
 

 
Mgr. Milan Kaplan 

1. Vážený pán primátor, obyvatelia žijúci v blízkosti Rybárskej ulice žiadajú Mesto, resp. 
TaZS mesta Michalovce, aby v danej lokalite vykonali obhliadku stromov a ich stavu, 
ktorý podľa obyvateľov v niektorých prípadoch ohrozuje zdravie a život občanov. 
V prípade opodstatnenia podnetu vás žiadame o zabezpečenie prípadného výrubu 
takýchto stromov. 

 

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

Mestský   úrad    Michalovce,   odbor  V,ŽPaMR  sa   požiadavkou  na  zabezpečenie údržby  
drevín v lokalite ulice Rybárskej č. 18 v blízkosti rodinného domu zaoberá na   základe 
požiadavky tam bývajúcej B. Breckovej, ktorá telefonicky nahlásila požiadavku dňa  19.5.2020.   
Na    základe   vykonaného   miestneho   šetrenia   20.5.2020  pracovníkom  MsÚ   odboru 
V,ŽPaMR   bolo    zistené,   že   na   ceste  k záhradkárskej osade a k rodinnému domu  na ulici 
Rybárskej č. 18 sa nachádza   strom  rodu topoľ, ktorý ohrozuje bezpečnosť  ľudí pohybujúcich 
sa v jeho blízkosti.  Predmetný strom rastie na parcele  „C“ KN č. 1555/7  k. ú. Stráňany, ktorá 
je vo  vlastníctve Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s., Moldavská cesta 8/A, Košice.   
Vlastníka predmetného pozemku sme  listom pod číslom 53234/2020-Fe, zo dňa 22.5.2020 
vyzvali, aby v termíne do 15.6.2020 vykonal také opatrenia, aby sa zamedzilo  ohrozovaniu 
zdravia a majetku  v predmetnom úseku kde sa nachádza strom rodu – topoľ. V prípade, že 
vlastník pozemku uvedené opatrenia nevykoná, bude Mesto     Michalovce postupovať v súlade 
so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody   a krajiny v platnom znení.          

 
2. Vážený pán primátor, v súčinnosti s TaZS mesta Michalovce vás chcem v snahe 

o zamedzenie prípadného úradu požiadať o zabezpečenie poškodeného poklopu, 
ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti areálu ZŠ Krymská pri zadnom vstupe do areálu 
školy pri multifunkčnom ihrisku. Poškodený poklop sa nachádza na priľahlom 
parkovisku, kde okrem úrazu môže dôjsť tiež k poškodeniu vozidiel. Vzhľadom na tesnú 
blízkosť ZŠ vás chcem požiadať o promptné vyriešenie tejto situácie. Pripájam tiež foto 
z miesta. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Poškodený poklop nachádzajúci sa v blízkosti ZŠ Krymská nie je s práve TaZS mesta Michalovce. 
Na poškodenie poklopu sme upozornili VVS, a. s. Michalovce, ktorí zrealizovali opravu 
poškodeného poklopu.  

 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Na základe intervencií obyvateľov mesta Michalovce predkladám nasledujúce interpelácie: 

1. Obyvatelia na Slovenskej ulici sa sťažujú na pravidelné prekračovanie rýchlosti áut, 
ktoré si cez spomínanú komunikáciu skracujú cestu smerom  na Močariansku ulicu. Je 
možná častejšia kontrola rýchlosti áut na uvedenej ulici zo strany polície? Bolo by 
možné na túto komunikáciu umiestniť spomaľovače rýchlosti? 
 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 

Vzhľadom k tomu, že meranie rýchlosti je plne v kompetencii štátnej polície a mestská polícia 
im do tejto kompetencie nijako zasahovať nemôže, Váš podnet bude odstúpený priamo 
riaditeľovi OR PZ v Michalovciach. 

 Inštalovanie spomaľovača rýchlosti v predmetnej lokalite bude konzultované 
s príslušným odborom MsÚ a dopravným inžinierom OR PZ – ODI v Michalovciach. 

 
2. Na Ul. Jilemnického pri auto umyvárni je priestor vyhradený ako výbeh pre psov. 

Majitelia psov, ktorí tento priestor využívajú, sa obracajú na vedenie mesta Michalovce 
so žiadosťou,  či je možné tento areál oplotiť a doplniť odpadkové koše na psie 
exkrementy? 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

V tomto období mesto Michalovce neplánuje uvedený výbeh na Ul. P. Jilemnického oplotiť. Na 
Ul. leningradskej je takýto výbeh zrealizovaný. Psie exkrementy je možné vyhadzovať do nádob 
na komunálny odpad. 

 
3. Obyvatelia sídliska Východ ma upozornili, že odpadkové koše na Ul. Hollého sú  

poškodené  a niektorým chýba dno. Je možné skontrolovať tieto odpadkové koše 
a poškodené opraviť?  
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Opravu odpadkových košov zrealizujeme v priebehu mesiaca jún.  

 
4. Na Ul. odbojárov v úseku od Ul. S. H. Vajanského  ku križovatke s Ul. T. Vansovej sa  

nachádza veľké množstvo menších výtlkov a jám. Je možné opraviť všetky výtlky a 
jamy? 

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

Opravu výtlkov  na Ul. odbojárov  zrealizujeme do 28. týždňa.   

 

Mgr. Marián Sabovčík 

1. OZ Vrbovčan ma oslovilo s požiadavkou, či je možné zmeniť miesto osadenia 
vianočného stromčeka na Ul. kapušianskej. V súčasnosti je osádzaný stromček vždy na 
začiatku Kapušianskej ulice pri križovatke s Meďovskou ulicou. Preto sa pýtam, či je 
možné osadiť vianočný stromček pri cerkvi na konci Kapušianskej ulice? 

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

Pri výbere miesta na osadenie vianočného stromčeka sme vychádzali z možnosti viditeľnosti 
stromčeka pre najväčší počet obyvateľov bývajúcich na Ul. kapušianskej. Vianočný strom  bol  
preto osadený  na začiatku uvedenej ulice  a nie na jej konci.  

 

2. Pýtam sa či je možné ešte v tomto kalendárnom roku vymeniť alebo opraviť čakáreň – 
zastávka MAD na Močarianskej ulici pred domom č. 154 ? Uvedená zastávka MAD je 
značne poškodená. 

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

Zastávku na Ul. močarianskej pred domom č. 154 opravíme v priebehu mesiaca júl.  

 
3. V minulosti bola osadená dopravná značka „Zóna 40“ na Gogoľovej ulici smerom na 

Agátovú ulicu, ktorá tam však v súčasnosti chýba. Chcem sa opýtať, či bude táto 
dopravná značka znovu osadená, vzhľadom na to, že takmer celá táto obytná zóna je 
bez chodníkov. 

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

Na základe kontroly Mesto Michalovce nariadilo TaZS opätovné osadenie zvislého dopravného 
značenia na Ul. Gogoľovej.  



16 
 

 
4. V časti Vrbovec sa zaktivizovala skupina seniorov, ktorí požadujú zariadenie denného 

centra seniorov v tejto lokalite. Pýtam sa či Mesto podporí túto aktivitu? 
 

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

Mesto Michalovce dlhodobo realizuje zámer úpravy objektu bývalej Materskej školy na Ul. 
vrboveckej s tým, že sleduje cieľ v predmetnom objekte zriadiť sociálnu službu – denné centrum 
– pre seniorov žijúcich v tejto časti mesta. 

 S úpravami a opravami budovy bývalej MŠ sa začalo už v roku 2017 a tieto práce stále 
pokračujú: 

Rok 2017: 

Oprava strechy ........................................... 26.979,98 € 

Oprava južnej fasády objektu ..................... 3.748,20 € 

Prístavok v záhrade objektu ....................... 8.037 € 

Rok 2018: 

Oprava fasády a výmena okien ................................. 24.697,01 € 

Oprava vodomernej šachty .......................................      790 € 

Rok 2019: 

Oprava elektrorozvodov, oprava stien, realizácia nových 

omietok, oprava stropov, podhľadov a schodov ................... 19.424,98 € 

Rok 2020: 

Bude sa realizovať oprava hromozvodov ..............................    2.500 € 

 Nakoľko služba denného centra (DC) pre seniorov je sociálnou službou, začatie 
prevádzky DC je podmienené registráciou v Registri poskytovateľov sociálnych služieb KSK. 
Zákon o sociálnych službách presne určuje za splnenia akých podmienok môže mesto požiadať 
o registráciu novej sociálnej služby. Medzi najdôležitejšie prílohy tejto žiadosti patrí 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby, list vlastníctva stavby s účelom využitia na denné 
centrum seniorov a súhlasné stanovisko Úradu verejného zdravotníctva na otvorenie 
prevádzky. 
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 Z uvedeného je zrejmé, že najprv sa musí ukončiť stavebné a kolaudačné konanie 
stavby, musí prebehnúť príslušný zápis stavby na správe katastra a následne môže odbor 
sociálnych vecí začať práce na registrácii novej sociálnej služby na KSK.  

 Mesto nepretržite pracuje na zriadení nového DC v časti mesta Vrbovec, proces nebol 
od roku 2017 prerušený, pokračuje sa v ňom aj v aktuálnom roku. Jedná sa o časovo náročné 
aktivity, ktoré často nezávisia len od úsilia mesta. Samotný akt zariadenia DC nábytkom 
a potrebným príslušenstvom je potrebný takmer na záver celého procesu a v tejto chvíli sa 
nedá jednoznačne určiť či sa bude realizovať v tomto alebo v budúcom kalendárnom roku. 
Mesto je ale pripravené túto potrebu v požadovanom čase riešiť. 

 

Mgr. Ján Várady 

1. Občania Ul. vrboveckej žiadajú Mesto a jeho kompetentné orgány o riešenie 
havarijného stavu cesty  3. triedy – miestnej komunikácie, ktorá pokračuje smerom 
k ďalším obciam Čečehov, Jastrabie, Iňačovce. Predtým Mesto argumentovalo tým, že 
táto komunikácia patrí VÚC-ke, KSK, nech oni zrekonštruujú túto cestu. Avšak na tejto 
ulici bývajú občania mesta Michalovce, tomuto subjektu platia aj dane a miestne 
poplatky, preto chcú, aby Mesto vyvolalo rokovania s VÚC-Košice a spoločným 
synergickým efektom, ale tiež aj združenými finančnými prostriedkami urýchlene 
zrekonštruovalo tento „tankodrom“! Neobstojí ani ďalšia výhovorka, že sa budú 
vymieňať inžinierske siete (voda, plyn). Tieto sú už 2 roky vymenené a cesta sa len pláta 
asfaltovými záplatami, ktoré sú nekvalitne urobené, znovu sa vymieľajú a vznikajú stále 
väčšie výtlky. Spravme už niečo aj pre občanov tejto periférie, lebo sa cítia horšie, ako 
na zaostalej zapadnutej dedine na konci sveta! 

 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

Mesto Michalovce oslovilo 28.02.2019 Správu ciest Košického samosprávneho kraja vo veci 
citujeme: 

 „kedy SC KSK  plánuje realizovať opravu cesty  III/3770 Ulica vrbovská, vzhľadom na vzťah 
k našim investičným zámerom mesta v tejto lokalite“. 

Odpoveď znela citujeme: 

„Správa ciest KSK má v zásobníku opráv túto cestu už niekoľko rokov. Z dôvodu plánovanej 
rekonštrukcie vodovodného potrubia, sme túto opravu odkladali.  VVS v roku 2019 v termíne 
do augusta 2019 vykoná opravu vodovodného potrubia a v mesiaci september 2019 plánuje 
Správa ciest KSK, realizovať  súvislú opravu povrchu vozovky v intraviláne mesta Michalovce. 
Bolo by vhodné investičný zámer mesta Michalovce realizovať do termínu  opravy tejto cesty 
v septembri 2019, ináč zo strany SCKSK nebude možné realizovať plánovanú opravu povrchu 
vozovky“. 
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Mesto Michalovce urobilo všetky kroky a zabezpečilo aj súčinnosť iných subjektov aby 
investície previedli v dostatočnom predstihu.  O investíciách  SC KSK v roku 2020 informácie 
nemáme. 

 
2. Občania Ul. kapušianskej chcú vedieť, kedy TaZS mesta Michalovce začnú kosiť zelené 

trávnaté pásy po oboch stranách tejto ulice. Veď už vyše 60 rokov je táto ulica súčasťou 
mesta Michalovce a občania kosením trávnikov vlastne suplujú a nahrádzajú prácu 
zodpovedných organizácií, ako boli predošle Komunálne služby a ich nástupca TaZS! 
 

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

Nakoľko väčšina  občanov bývajúcich pri cestných komunikáciách si chce realizovať výsadbu 
a údržbu verejných priestranstiev pri svojich rodinných domoch,  TaZS do týchto priestorov 
nezasahujú.  

 
3. V mene občanov Vrbovec, konkrétne ulíc: Kapušianska, Vrbovecká, Meďovská, 

Tešedíkova, Tichá, žiadam opätovne už x-krát o pasportizáciu siete verejného 
osvetlenia. Toto osvetlenie je nedostatočné a v mnohých oblastiach nespĺňa technické 
normy, bezpečnosť chodcov v nočných hodinách, priechodov pre chodcov, križovatiek 
a zastávok MHD. V súvislosti s novou individuálnou bytovou výstavbou na konci Ul. 
tichej a vrboveckej je potrebné (nevyhnutné) urýchlene inštalovať nové body 
osvetlenia v týchto lokalitách. 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

Na základe rokovania s oslovenými dodávateľskými spoločnosťami, TaZS  ako správca VO,  
predložia  návrh možností zahustenia verejného osvetlenia na spomínaných uliciach. Po 
predložení a vyhodnotení týchto návrhov pristúpi správca k zahusťovanie svetelných bodov na 
daných uliciach. 

 
4. Občania lokality Vrbovec, ale aj sídliska Východ požadujú zvýšenú hliadkovú činnosť 

príslušníkov MsP aj v neskorých večerných hodinách a to nie len motorizované hliadky, 
ale hlavne peších pochôdzkarov, lebo činnosť a aktivity „marginalizovaných“ skupín 
vrcholí v tomto čase. Tiež by som uvítal, aby tzv. občianske-rómske hliadky viac 
pracovali v daných oblastiach aj večer. 
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Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 

MsP pravidelne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v jednotlivých častiach mesta, pričom 
v danej lokalite neeviduje zvýšený nápad protiprávneho konania.  

Aj napriek tomu hliadky MsP ako aj hliadky MOPS  budú Vami uvedenému problému venovať 
zvýšenú pozornosť.  

 
5. V poslednom období, v čase koróna krízy v súvislosti s epidemiologickými opatreniam 

sa oveľa viac občanov, detí, študentov zdržiava doma, vo svojich obydliach. S týmto 
súvisí aj nárast tvorby TKO a iných odpadov. Keďže aj tzv. „zberači a separátori“ 
odpadu zvýšili svoje aktivity – hlavne v oblastiach sídliska Východ, kde ešte nie sú 
vybudované chránené (oplotené) stojiská TKO, občania žiadajú  o častejší vývoz TKO aj 
vyseparovaných komodít. Tiež žiadajú TaZS mesta o častejšie upratovanie priľahlých 
priestorov, aj MsP o lepšie sledovanie týchto priestorov. 
 

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

Vývoz TKO v rámci mesta je systém,  do ktorého vstupovať je veľmi problematické. Denne 
však monitorujeme skutkový stav a v prípade potreby  okamžite reagujeme.  

 

 

 

 

 

Spracovala: A. Čurmová, ref. org. odboru 

Michalovce  24.6.2020 

 

 


