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I N T E R P E L Á C I E  
 

predložené poslancami na VI.  zasadnutí MsZ  Michalovce 
25. 2. 2020 

 

Na VI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 
2020,  interpelácie predložili poslanci: Milan Potocký, Radovan Geci, Ing. Filip Kaľavský, Mgr. 
Erika Šimková, JUDr. Tímea Sotáková, RNDr. Lýdia Sidivárová a Mgr. Ján Várady. 

 

Milan Potocký 

Interpelácia pre riaditeľa TaZS mesta Michalovce a vedenie mesta. Na mestskom cintoríne na 
Ul. J. Kollára mali TaZS mesta Michalovce ešte minulý rok začať výstavbu novej steny 
v urnovom háji, kde by boli uložené urny s popolom zosnulých. Obrátili sa na mňa pozostalí, 
ktorí už vyše pred rokom prišli o svojho príbuzného – dieťa a stále nemôžu uložiť spopolnené 
ostatky – urnu do urnového hája, pretože TaZS mesta nezabezpečilo jeho rozšírenie. Viaceré 
urny sú už niekoľko mesiacov uložené v skladových priestoroch Domu smútku na Ul. J. Kollára. 
Pozostalí tak nemôžu prísť na cintorín k pietnemu miestu, kde by sa mohli pomodliť, alebo 
zapáliť sviečku pri urne, ale musia chodiť do skladu. Je to nedôstojné. Zaujíma ma, kedy 
konečne začnú TaZS s rozšírením urnového hája? Kedy sa pozostalí dočkajú, že bude na 
cintoríne postavená stena na uloženie urien? Čo spôsobilo meškanie? 

 

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

TaZS mesta Michalovce začali na základe objednávky Mesta Michalovce stavebné práce na 
výstavbe urnovej steny dňa 10. 3. 2020.  Predpokladaný termín dokončenia prvej sekcie je apríl 
2020. 

 

Radovan Geci 

1. Pán primátor pri kontrole webového sídla TaZS mesta Michalovce, konkrétne  
podstránka zverejňovanie, som našiel nedostatky v podobe nejasného zverejňovania 
faktúr za tovary a služby. Na podstránke je zobrazená len súhrnná tabuľka faktúr, ale 
nie samotná kópia faktúry s jednotlivými cenami. Práve zverejnenie cien je kľúčové. 
Ďalej pri kontrole podstránky zverejňovanie  verejné obstarávanie 2019 som nenašiel 
žiaden dokument. Stránka je prázdna. Viete mi vysvetliť prečo vedenie organizácie 
TaZS mesta Michalovce porušuje zákon č. 546/2010 Z.z. o postupe samospráv pri 
povinnom zverejňovaní? Viete zabezpečiť okamžitú nápravu daného stavu? 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce  

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na našej webovej stránke 
www.tazsmi.sk je spracované v zmysle zákona. Prikladáme stanovisko Odboru informatiky 
a grantov MsÚ Michalovce. 

Stanovisko odboru IaG  Mesta Michalovce 

Zverejňovanie faktúr máte v súlade so zákonom. 

 

2. Pán primátor v novembri 2019 som listom žiadal informácie o posledných troch 
verejných obchodných súťažiach na dodávateľa silovej elektrickej energie, ktoré 
vyplývajú zo zákonnej povinnosti, no TaZS Michalovce mi nevyhoveli, a žiadne mi 
nezaslali. Mám veľké podozrenie, že došlo  k porušeniu zákona o zanedbaní povinností 
pri správe cudzieho majetku zo strany vedenia a k žiadnym verejným súťažiam nedošlo. 
Nie sú ani dohľadateľné, ani zverejnené dodnes na internete. Čo ma však najviac 
zaráža, je výške fakturovaných cien za dodávku silovej elektriny. Štandardná cena 
v tomto období sa pohybuje v rozmedzí 55-65 €/MWh pri malom odbere. Nehovoriac, 
že pri veľkých odberoch (dokonca hovorím o nočnom prúde) sa cena značne znižuje. 
Pri takýchto rozdieloch trhovej ceny 55 €/MWh a fakturovanej 95 €/MWh dochádza 
ku znevýhodneniu  jednotkovej ceny o 70 %. Opakujem 70 % a ročným škodám pre 
mesto za viac než desiatky tisíc EUR. Teda mám obavy, že k žiadnej súťaži nedošlo. 
Viete mi vysvetliť prečo do dnešného dňa TaZS mesta Michalovce takto postupne 
a vedome porušuje zákon? 

 

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

Vážený pán poslanec, požadované informácie, o ktoré ste nás žiadali listom v novembri 
2019 sme Vám zaslali dňa 11.12.2019. Prikladáme potvrdený podací lístok DA070796626SK 
a kópiu sprievodného listu.   

 

3. Pán primátor v novembri 2019 som listom požiadal Mesto o kópie fakturácie 
posledných 5 rokov, za platby energií pre verejné osvetlenie. Mesto žiadosť posunulo 
TaZS mesta Michalovce, tie mi vyhoveli. Pri kontrole faktúr za rok 2019 som našiel veľký 
nesúlad medzi zmluvou s firmou FIN M.O.S. a technickými službami , kde zmluvná 
jednotková cena za dodávku elektriny je dohodnutá na 83,76 €/MWh s DPH, ale celý 
rok je fakturované 94,20 €/MWh s DPH, čím bol porušený článok III. Zmluvy 
o združených službách pri dodávke elektriny – dodatok č. 8 a vznikla TaZS Michalovce 
a teda Mestu škoda len za tento jediný rok 2019 a  jedinú dodávku pre osvetlenie 

http://www.tazsmi.sk/
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rádovo tisícky EUR. Viete mi vysvetliť tento nesúlad vo fakturácií a ako budete riešiť 
osobnú zodpovednosť za vzniknutú škodu? 

 

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

Na základe zistenia pracovníkmi  TaZS bola upozornená firma FIN.M.O.S. na nesprávnu 
fakturáciu elektrickej energie. Vzniknuté rozdiely vo fakturácií boli opravené faktúrou č. 
190852.  Prikladáme kópiu faktúry.  

 

Ing. Filip Kaľavský 

1. Žiadam Mesto Michalovce, aby na Ul. školskej osadilo značku zákaz zastavenia z oboch 
strán ulice. Na danej ulici sa nachádzajú školské zariadenia, škôlka, V. ZŠ, Stredná 
odborná škola, detský domov. Ráno a v popoludňajších hodinách je zvýšený pohyb. 
Bola uskutočnená rekonštrukcia tejto ulice a pribudli tri priechody pre chodcov. Tým, 
že stoja autá pri krajnici, deti a študenti vstupujú na vozovku spoza áut. Pomohlo by, 
aby na ulici bol zákaz státia a aby sa využilo ihrisko pri škôlke, ktoré už teraz slúži ako 
provizórne parkovisko.  
 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce  

Na základe vami predloženej interpelácie vám zasielame nasledujúce stanovisko: Predmetná 
interpelácia bola osobne prerokovaná s dopravným inžinierom ODI Michalovce. Podľa § 8 bod 
7/ vyhlášky č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke – Dopravnými značkami 
a dopravnými zariadeniami sa spravidla nevyznačuje zákaz alebo príkaz vyplývajúci zo 
všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky. 

 

2. Žiadam Mesto Michalovce, aby prostredníctvom TaZS mesta Michalovce dalo do 
poriadku stojiská na odpadkové koše komunálneho odpadu na Sídl. Stráňany a SNP. 
Aby boli vyznačené miesta, kde je zreteľné, že tu stoja nádoby na komunálny odpad. 
Nádoby sa nachádzajú na kraji parkovísk, poprípade na zeleni. Prosím mesto, aby to 
dalo do poriadku (priložená fotodokumentácia). 
 

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

Pri výstavbe sídlisk SNP a Stráňany  projektová dokumentácia ich infraštruktúry takmer 
neriešila  plochy určené na kontajnerové stojiská.  Stojiská začali vznikať až následne 
predovšetkým  na existujúcich parkovacích miestach, ktoré boli vhodné z hľadiska donáškovej 
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vzdialenosti obyvateľov a prístupnosti zberovej techniky. Nedostatok parkovacích miest však 
postupne „vytláčal“ stojiská na okraj ciest a zelené pásy.   

TaZS mesta Michalovce môžu realizovať nasledujúce opatrenia: 

- zabezpečiť chýbajúce vodorovné označenie na 4 stojiskách, ktoré majú vhodné plochy, 
ale nie sú označené v termíne do konca apríla. 

- navrhnúť Mestu presunutie 6 ks z nevhodných plôch  na blízke parkovacie miesta a po 
odsúhlasení následne stojiská náležite označiť do 4 týždňov.  

 

Mgr. Erika Šimková 

V priestoroch cintorína na Ul. letnej pri dome smútku, je potrebné urobiť orez tují, ktoré 
zasahujú do strešnej krytiny a dažďových zvodov a tým poškodzujú ich funkčnosť. 

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

V areáli cintorína na Ul. letnej pri dome smútku bol orez tují  zrealizovaný v 10. týždni 2020. 

 

JUDr. Tímea Sotáková 

1. Obyvatelia Ul. Masarykovej z bloku A9 sa na mňa obrátili s prosbou o vyriešenie 
problému s kanalizáciou, ktorý pravidelne vzniká v čase dažďových prehánok, na 
mieste medzi budovou spoločnosti MINET s.r.o. a ich bytovým domom. Neodtekajúca 
dažďová voda na veľkej rozlohe spôsobuje nepríjemnosti ako vodičom vozidiel, tak aj 
okolo prechádzajúcim občanom. 

 

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

V uvedenej lokalite nedochádzalo k odtoku dažďovej vody z dôvodu zanesenej kanalizácie. 
Problematický úsek bol správcom kanalizácie  VVS a.s. prečistený a sfunkčnený dňa  9.3.2020. 

 

2. Opäť obyvatelia Masarykovej ulice z bloku A9 ma žiadajú o pomoc pri odstránení 
prevísajúcich konárov stromov pred ich bytovým domom, ktoré bránia osvetľovaniu 
chodníka z pouličných lámp. 

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

Prevísajúce konáre  pred bytovým domom A9  boli  pracovníkmi TaZS   odstránené dňa  6. 3. 
2020. 
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3. Občan z Ul. M. Nešpora č.21, ma požiadal o súčinnosť pri vyriešení problému 
s obrovským stromom, nachádzajúcim sa pred jeho domom, ktorého korene už 
dlhodobo dvíhajú chodník, vytvárajú vypukliny, ktoré sú veľmi nebezpečné, hlavne vo 
večerných hodinách pre chodcov, ale aj pre malé deti na bicykloch, kolobežkách 
a kolieskových korčuliach. 

 

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

V súčinnosti so zástupcom TaZS mesta Michalovce, vedúcim strediska údržby verejnej 
zelene, sme preverili zdravotný stav stromu rodu borovica, rastúci v zelenom páse pred 
rodinným domom na ulici M. Nešpora č. 21. Predmetný strom je zdravý a nie je nutný jeho 
výrub. Malé konáre siahajúce nízko nad chodník, boli odstránené a dnes nie sú prekážkou pre 
chodcov. Avšak chodník je zvlnený pravdepodobne od  koreňov stromu, preto sme požiadali 
TaZS mesta Michalovce o jeho opravu. Až jeho oprava zabezpečí  bezpečný prechod týmto 
úsekom chodníka.     

Stanovisko TaZS mesta Michalovce 

Opravu uvedenej časti zvlneného chodníka TaZS mesta Michalovce zrealizujú do konca 
mesiaca apríl 2020. 

 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

Obyvatelia Ul. P.J.Šafárika sa na mňa obrátili so žiadosťou o rekonštrukciu chodníka a miestnej 
komunikácie. Na uvedenej ulici je veľké množstvo výtlkov, hlavne pred domami č.p. 
1,2,5,12,13,14,16,32. Značné poškodenie chodníka je pozdĺž oplotenia ZŠ T.J. Moussona, ktorý 
sa nachádza na Ul. P.J. Šafárika a medzi domami č. 6-14. Pred domom č. 6 je vo vozovke jama, 
ktorá bola pravdepodobne spôsobená vyplavením podložného materiálu. Je možné výtlky na 
uvedených úsekoch opraviť čo najskôr? Bolo by možné zaradiť Ul. J.P. Šafárika do plánu 
rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2020 až 2022? 

 

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

Práce súvisiace s opravou chodníka a cesty na Ul. P. J. Šafárika  začali TaZS  dňa 9. 3. 2020 s 
realizáciou výrezov výtlkov. Samotné vysprávky asfaltovaním sú naplánované na 13. týždeň 
2020  za predpokladu, že bude v prevádzke dodávateľská obaľovačka.  
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MUDr. Dušan Goda 

Interpelujem primátora mesta na dodržiavanie Rokovacieho poriadku MsZ Michalovce. Na 
rokovaní MsZ ste neumožňovali adekvátny počet faktických poznámok poslancom. Citujem: 
v rokovacom poriadku bod 7.5.10    Poslanci majú právo v priebehu rozpravy k jednému 
vystúpeniu v rozprave (nie k faktickej poznámke) predniesť krátku faktickú poznámku v trvaní 
maximálne 1 minúty.   

Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Rokovací poriadok dodržiavam. 

      

Mgr. Ján Várady 

1. Vážený pán primátor, občania Sídl. Východ ma neustále upozorňujú na sústavne sa 
opakujúci neporiadok v okolí stojísk kontajnerov TKO. Nie sú spokojní ani s odpoveďou 
Ing. A. Mrázovej, že v tomto roku nie sú naplánované finančné prostriedky na 
dobudovanie ďalších oplôtkov – prístreškov kontajnerových státí. Občania sú 
rozhorčení nad finančnou gramotnosťou, ale skôr nesvojprávnosťou 
a negramotnosťou tzv. rozpočtárov a investičákov“ nášho mesta. Kritizujú 
nezodpovedné šafárenie, ba až rozhadzovanie peňazí na tzv. „Potemkinovské“ akcie 
a aktivity. Príkladom môže byť vynaloženie až 120 000 € na propagáciu Michaloviec ako 
Európskeho mesta športu, pričom neboli zarátané náklady z prípravného obdobia. Ale, 
žiaľ asi budeme musieť čakať 3 roky, kým neprídu ďalšie komunálne voľby?! Dokedy sa 
ešte budete riadiť politickými vplyvmi a nie racionálnym myslením? Čo tak siahnuť aj 
do rezervy?! 
 

Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Vážený pán poslanec, znečistené priestory v okolí zberných nádob na TKO nie je novým 
problémom a nie je to len problém Michaloviec. Všeliekom na to nie sú ani uzavreté stojiská, 
pokiaľ všetci tí, ktorí tam odpad vynášajú, nebudú mať záujem, aby každý kus odpadu bol 
vložený do nádoby, do ktorej patrí a aby nádoba následne na to bola aj uzavretá. Iste, pravdou 
je aj to, že pri nádobách, ktoré nie sú v uzavretých stojiskách, býva ten neporiadok väčší i vďaka 
osobám, ktoré z nich odpad vyberajú a časť neporiadku vytvárajú týmto spôsobom aj havrany. 
Už v minulosti sme preto pristúpili k tomu, že najmä na Sídlisku východ sme vytvorili stojiská 
uzavreté, čo sa javí ako krok z tohto pohľadu správny a vhodný na pokračovanie, čo by sa 
v dohľadnom čase mohlo stať aj realitou. Chceme však, aby po pilotnej časti, ktorú máme za 
sebou, bol proces ďalšej výstavby takýchto stojísk koncepčný a teda aj zohľadňujúci množstvo 
iných podstatných aj sekundárnych faktorov. Pripravujeme preto materiál do MsZ, ktorý by 
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mal určiť, kde a koľko takýchto stojísk v meste v tomto a v ďalších rokoch urobíme, čo, verím, 
poslanci posúdia a následne schvália. 

Vzhľadom na to, že na rok 2020 v rozpočte, za ktorý ste aj Vy hlasovali, neboli plánované na 
túto aktivitu zatiaľ žiadne finančné prostriedky, nemohli Vám zamestnanci, ktorých ste vo 
svojej interpelácii neopodstatnene zdegradovali, odpovedať inak, než ako Vám odpovedali.  

Predpokladám, že na májovom zasadnutí MsZ po schválení záverečného účtu rozhodneme, ako 
naložíme s prebytkom, ktorý očakávame a jednou z možností je aj už teraz pokračovať vo 
výstavbe takýchto stojísk.  

K Vašim opäť neopodstatneným invektívam na adresu mimoriadne úspešného roka 
Európskeho mesta športu, vďaka ktorému sa o Michalovciach vedelo aj za hranicami 
Slovenska, už škoda hovoriť. Nazvať potemkinovskou dedinou vyše tristo akcií je urážkou pre 
ich organizátorov i všetkých ich účastníkov. Šport, nemusí mať každý rád, ale aj vďaka nemu je 
dnes naše mesto v rámci Slovenska vnímané ako mimoriadne úspešné a aj vďaka nemu sme 
získali viac ako dva milióny eur na rekonštrukciu našej športovej infraštruktúry, ktorú budú 
využívať v meste aj nešportovci. 

Nazvať potemkinovskou dedinou medzinárodne uznávanú  inštitúciu, ktorá projekt európskych 
miest športu organizuje a zastrešuje, ktorá okrem Michaloviec združuje mestá a regióny celej 
Európy vrátane metropol viacerých štátov, je nielen dehonestáciou Michaloviec, ale aj 
dehonestáciou  týchto miest a spomínanej inštitúcie a je tiež veľavravnou výpoveďou o 
autorovi tejto interpelácie. 

 

2. S odpoveďou náčelníka MsP Michalovce JUDr. Šantu na moju interpeláciu č. 1 
z 27.11.2019 som čiastočne stotožnený a môžem sám osobne potvrdiť, že vonku 
v okolí bytoviek na Angi mlyne sa už tak často nespaľujú pneumatiky, káble a  iné 
odpady, čo je aj následkom lepšej činnosti MOPS. Ale chýba mi ďalšia časť odpovede, 
na ktorú som očakával iniciatívu odboru Informatizácii a grantov.  Vedúca odboru  
Výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja Ing. A. Mrázová mi odpovedala že: 
„Mesto Michalovce nemá vypracovaný program na monitorovanie ovzdušia a nemáme 
ani vedomosti o žiadnych podporách zo strany ministerstiev, alebo iných zdrojov na 
daný účel“.  To však nie je pravda, len zahmlievanie daného vážneho problému. Viem 
totiž, že ešte koncom r. 2019 Ministerstvo životného prostredia SR zo žiadostí miest 
a obcí celého Slovenska vypracovalo výzvu a následne aj projekt na rozmiestnenie 200 
meračov kvality ovzdušia. Napr. mesto Poprad a okolie ich nainštalujú 20. Tieto merače 
budú pravidelne  monitorovať celú popradskú oblasť a cez sieť počítačov budú 
informovať aj políciu, hasičov, regionálne úrady verejného zdravotníctva, okresné, 
mestské aj obecné úrady. Čo mi na to odpoviete? O koľko meračov sme požiadali? Kde 
budú nainštalované? Myslíme aj na Strážske, Vojany, Bukózu Vranov a iných kritických 
znečisťovateľov?! 
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Na interpeláciu odpovedala  RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Odbor IaG podal v X/2019 žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 (pod 
číslom 251820) na Envirofond v gescii Ministerstva životného prostredia SR v oblasti Ochrana 
ovzdušia v rámci činnosti - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 
prostredníctvom adaptačných opatrení na zakúpenie elektrického komunálneho vozidla pre 
čistenie ulíc a chodníkov. Žiadosť splnila všetky formálne náležitosti.  K dnešnému dňu ešte nie 
je o podpore rozhodnuté. Svojou žiadosťou Mesto chce aktívne riešiť kvalitu ovzdušia, nielen 
zabezpečovať meranie jeho kvality. Odbor IaG vypracováva dokument s prehľadom aktuálnych 
a plánovaných výziev  pre mesto ako možného žiadateľa  a predkladá ho vedeniu mesta. 

 

3. Obrátili sa na mňa občania Ul. volgogradskej so žiadosťou o presun stojísk kontajnerov 
TKO z nárožia bloku B3 trochu ďalej, lebo kontajnery TKO stoja na chodníku, chodci 
musia využívať cestu, ktorá je dosť frekventovaná, lebo vedie k dvom veľkým 
parkoviskám, ale zároveň je prejazdovou komunikáciou, ba aj príjazdovou k 88 
poschodovým garážam. 
 

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

Uvedené stojisko bude riešené  prioritne v rámci II. etapy budovania uzamykateľných 
prístreškov v lokalite Užhorodská - Jilemnického.  Navrhované riešenie predpokladá výstavbu 
novej betónovej plochy stojiska s prístreškom na opačnej strane cesty (viď  foto).   

 

 

Michalovce 17.3.2020 

Spracovala: A. Čurmová, ref. organizačného odboru  

 


