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I N T E R P E L Á C I E  
 

predložené poslancami na XIII.  zasadnutí MsZ  Michalovce 
26.8.2021 

 

Na XIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 26. 
augusta 2021 interpelácie predložili poslanci: Ing. Kaľavský, Mgr. Sabovčík, MUDr. Mihalečko, 
Mgr. Kaplan, MUDr. Jasovská a Mgr. Várady. 

Ing. Filip Kaľavský 

1. Odvodňovací kanál na IBV 

Vážený pán primátor, oslovili ma obyvatelia žijúci v 5.obvode, lokalita IBV. Medzi Vinianskou 
cestou a domami sa nachádza odvodňovací kanál, ktorý vedie z Bielej hory popri Námestí Jána 
Pavla II, pred kruhovým objazdom sa stáča popod cestu do samotného kanála, ktorý vedie 
potom ďalej pod povrchom. Ten ústi za domami a vedie popri Vinianskej ceste. Tento 
odvodňovací kanál je v súčasnosti zarastený náletovými drevinami a prebujnenou vegetáciou. 
Ani zďaleka to nepripomína odvodňovací kanál. Obyvatelia tejto lokality majú obavy o to, či v 
prípade silnejších dažďov daný odvodňovací kanál splní svoju úlohu. Kanál vedie až po ulicu 
Eduarda Urxa.  

Sme svedkami nepredvídateľných vrtochov počasia v rámci Slovenska spojených so 
supercelárnymi búrkami, prívalovými dažďami alebo aj tornádami. Tieto javy môžu spôsobiť 
materiálne škody. Je lepšie im predchádzať preventívnymi opatreniami, ktorým vyčistenie 
tohto kanála určite je.  

Prosím vedenie TaZS mesta Michalovce o vyčistenie tohto kanálu od náletových drevín, 
vegetácie, odpadkov a iných nečistôt. Ďakujem. 

 

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

     TaZS mesta Michalovce zrealizujú vyčistenie kanála od náletových drevín, odpadkov a iných 
nečistôt zrealizujú do konca mesiaca október 2021.  

 

2. Bio rozložiteľný kuchynský odpad 

Vážený pán primátor, rád by som sa informoval o tom v akom stave je BRKO a odpadkové koše 
na BRKO pre bytové domy v našom meste a následné spracovanie tohto odpadu. Ďakujem. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku  pre Mesto Michalovce z 12.8.2020 v rámci projektu  „Zvýšenie miery 
zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad“  schválilo  dňa 29.6.2021 uvedenú žiadosť v súlade s § 57 a v spojení s § 19 ods. 10 až 
12 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Vzhľadom na oneskorené schválenie projektu  MŽP SR  umožnilo posunúť  realizáciu projektu 
do 30.6.2022 a  v rámci tohto obdobia Mesto Michalovce   uskutoční realizáciu 11 súťaží v 
systéme EKS,  dodávku zariadení, prieskum trhu na stavebné práce, ich realizáciu a samotnú 
implementáciu systému. 

     Mesto plánuje začať zber BRKO čo v najkratšom možnom termíne. V rámci IBV sa so zberom 
kuchynského odpadu začne v priebehu mesiaca október 2021. 

 

3. Osadenie stĺpika na chodníku na Sídl. Stráňany 

Vážený pán primátor, chcel by som požiadať vedenie mesta o osadenie železného stĺpika na 
chodníku medzi vežiakom V1 a ulicou Školská. Pomedzi garáže a škôlku vedie chodník, cez 
ktorý si skracujú cestu motorové vozidlá. Prosím o osadenie stĺpika, ktorý by zabránil prechodu 
motorovým vozidlám po tomto chodníku, po ktorom majú chodiť ľudia. Ďakujem. 

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

TaZS mesta Michalovce pre zamedzenie prejazdu motorových vozidiel medzi vežiakom V1 
a ulicou Školská  osadili betónový kvetináč v priebehu 38. týždňa.    

 

4. Oprava chodníka na ulici Konečnej 

Vážený pán primátor, chcel by som požiadať vedenie mesta o opravu chodníka na Ulici 
konečnej. Tento chodník spája posledné bytovky s obchodom Fresh. Niektorým úsekom toho 
chodníka chýba asfaltový povrch. Je vidno len betónový podklad, ktorý sa drobí. Ďakujem. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

V roku 2021 prebieha revitalizácia mestských komunikácií a chodníkov. Táto stavebná 
aktivita bude pokračovať aj v roku 2022. V prípade, že nebude spomínaný chodník predmetom 
revitalizácie v roku 2022, zrealizujú TaZS Michalovce opravy a údržbu daného chodníka 
v najnutnejšom rozsahu. 
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5. Oprava výtlkov a vyriešenie odvodnenia na Školskej ulici 

Vážený pán primátor, chcel by som požiadať vedenie mesta o opravu výtlkov na Školskej ulici 
pred garážami. Taktiež po dažďoch zostáva kvôli neprítomnosti kanalizácie stáť voda na ceste 
a pred garážami. Chcel by som poprosiť vedenie TaZS o vyriešenie tohto neduhu, ktorý 
znepríjemňuje život obyvateľom tejto ulice. Ďakujem. 

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

Opravu výtlkov na Ul.  školskej TaZS mesta Michalovce zrealizujú v priebehu mesiaca 
september 2021,  taktiež sme vytvorili na okraji komunikácie odtokový žľab (trativod), ktorý 
odvedie z pred garáží a priľahlej komunikácie stojatú vodu.  

  

6. Prístup k vchodu Tulipánová ulica 

Vážený pán primátor, oslovili ma obyvatelia ulice Tulipánovej na sídlisku SNP, konkrétne  
Tulipánovej č.5. Obyvateľmi tohto vchodu sú samozrejme aj starší obyvatelia, ktorí z času na 
čas potrebujú služby rýchlej zdravotnej služby. V uplynulých mesiacoch sa uskutočnila 
rekonštrukcia chodníkov na tejto ulici. Viaceré vchody majú znížený obrubník pre prístup 
záchranných zložiek, ale niektoré vchody nemajú tieto znížené obrubníky. Tento vchod nemá 
takýto prístup, prečo? Ďakujem za odpoveď. 

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

Bezbariérové vstupy k vchodu č. 1  a č. na Ul. tulipánovej boli existujúce, preto boli 
zrekonštruované. K vchodu č. 5 takýto prístup z Ul. tulipánovej nebol. V prípade nutnosti 
príjazdu vozidiel záchranných zložiek k vchodu č. 5 je možný prístup po pojazdnom chodníku 
z Ul. narcisovej.  

 

7. Konflikt na ulici Nad Laborcom 

Vážený pán primátor, situácia na Konečnej ulici a Nad Laborcom sa v súvislosti s rómskou 
osadou zhoršuje. 4.augusta 2021 sa vo večerných hodinách (cca 20:30 hod.) na ulici Nad 
Laborcom udial konflikt s množstvom ľudí, ktorí narušovali verejný poriadok.  K tomuto 
konfliktu bola podľa mojich informácii privolaná štátna aj mestská polícia. Chcel by som 
požiadať o zverejnenie úradného záznamu z tohto zásahu Mestskej polície na tejto ulici v 
tomto čase. Chcel by som vedieť čo sa udialo podľa našich oficiálnych záznamov a ako 
prebiehal zásah zo strany Mestskej polície a prípadné vyriešenie konfliktu. Ďakujem. 
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Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 

Dňa 04.08.2021 o 19:50 hod. bolo hliadkou MsP Michalovce preverený telefonický oznam, že 
na ulici Nad Laborcom, v blízkosti ulice M. Gerbu vodič motorového vozidla zn. BMW 
s anglickými evidenčnými číslami jazdí po trávniku. Vodičom mal byť podľa oznamovateľa 
pravdepodobne Róm. Hliadka MsP oznam preverila, avšak v čase kontroly nebola zistená 
žiadna jazda po trávniku. Podozrivé vozidlo bolo následne nájdené, zaparkované a uzamknuté 
pri nemocnici na ulici A. Hrehovčíka. Vozidlo bolo zablatené, podľa čoho hliadka usúdila, že by 
sa mohlo jednať o hľadané vozidlo. Počas lustrácie k vozidlu prišla osoba, ktorá uviedla, že je 
majiteľom vozidla. Pri vyťažovaní uviedla, že vozidlo sem zaparkovala približne o 14:30 hod. 
a od tej doby vozidlom nejazdila.  Hliadke sa ani ďalším objasňovaním nepodarilo zistiť 
konkrétnu osobu, ktorá v inkriminovanej dobe jazdila s vozidlom po trávniku.  

 

8. Oheň v Rómskej osade na ulici Mikuláša Gerbu 

Vážený pán primátor, situácia na Ulici konečnej a Nad Laborcom sa v súvislosti s rómskou 
osadou zhoršuje. 7.augusta 2021 sa v skorých ranných hodinách rozhorel požiar v rómskej 
osade. Podľa mojich neoverených informácii zhoreli štyri "čierne stavby". Pri tomto požiari 
zasahovali aj hasiči, ktorí požiar uhasili. Ľudia, ktorí si nechali otvorené okná sa celý nasledujúci 
týždeň zbavovali zápachu po dyme vo svojich bytoch, ktorý dopoludnia toho dňa zahalil 
Stráňany. V tejto osade dochádza aj k ďalším porušeniam verejného poriadku formou pálenia 
pneumatík, rúbania stromov, vykrádania neďalekej záhradkárskej osady. V osade chýba 
kanalizácia a pre počet obyvateľov tejto osady, ktorých je viac ako 200 si ani neviem predstaviť 
kde vykonávajú dennodenné základné potreby. Dlhodobé neriešenie tohto problému 
predstavuje obrovské hygienické riziko pre celú lokalitu a rozšírenie rôznych chorôb.  

1. Dokedy sa vedenie mesta bude prizerať danej situácii a vôbec nebude rešpektovať slušných 
občanov sídliska Stráňany a začne s osadou niečo robiť? 

2. Žiadam o zverejnenie oficiálneho záznamu mestskej polície  k tomuto incidentu. Ďakujem. 

 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 

Dňa 07.08.2021 o 06:15 hod. bol na odd. MsP Michalovce prijatý telefonický oznam, že z Ulice 
M. Gerbu vychádza hustý dym. Po príchode hliadky MsP boli na mieste už prítomní príslušníci 
HaZZ a príslušníci PZ SR, kde bolo zistené, že horela jedna z chatrči. 

 Na mieste bol prítomný aj objasňovateľ požiarov z HaZZ Trebišov, ktorý vec 
zadokumentoval a vedie šetrenie, ktoré doposiaľ nebolo skončené. 
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9. Križovatka pred Hotelom Družba 

Vážený pán primátor, po rekonštrukcii križovatky Hollého, Sládkovičova a Partizánska došlo k 
spomaleniu dopravy. Onedlho začína nový školský rok, chcem dať do pozornosti, že opäť 
môžeme počítať s kolónami a dlhými čakacími dobami pred materskými školami a školami 
hlavne v čase rannej a popoludňajšej špičky. Chcel by som sa spýtať, že či vedenie mesta 
plánuje nejako uľahčiť obyvateľom mesta prejazd tejto križovatky. Ďakujem za odpoveď. 

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

Samotná realizácia križovatky prispieva k bezpečnému a bezkolíznemu prejazdu 
vozidiel a chodcov po tejto komunikácií. Križovatka je v koordinácií s križovatkou na uliciach 
Kpt. Nálepku a Jána Hollého.  Pre zabezpečenie zelenej vlny sú nevyhnuté určité obmedzenia 
na vedľajších vetvách križovatiek.  

Zmena signálneho plánu svetelne riadenej križovatky je upravovaná na základe 
dopravnej intenzity jednotlivých vetiev. Prieskumy sa vykonávajú v jarných alebo jesenných 
mesiacoch, a to z dôvodu získania najreálnejších údajov. Taktiež je potrebné, aby počas 
sčítania dopravy neboli iné obmedzenia resp. situácie, ktoré by mali vplyv na výsledok. 
(nehoda, uzávierky komunikácií, ale aj obmedzenia z „covid“ opatrení).  

Z tohto dôvodu nie je v súčasnej dobe vhodné zadanie projektu k zmene signálneho 
plánu týchto križovatiek.  

 

10. Zámeny pozemkov 

Vážený pán primátor, v našom meste sa ešte stále nachádzajú komunikácie alebo chodníky na 
pozemkoch súkromných vlastníkov. Chcel by som požiadať odbor hospodárenia s majetkom 
mesta o informácie týkajúce sa zámeny takýchto pozemkov zo súkromných vlastníkov na 
mesto Michalovce. 

Na to aby, opravy ciest a chodníkov v našom meste prebiehali bezproblémovo je potrebné, 
aby sa dané komunikácie nachádzali vo vlastníctve mesta.  

Preto by som požiadal o informáciu, že koľko metrov štvorcových "vymenilo" alebo "kúpilo" 
mesto Michalovce od súkromných vlastníkov so zámerom vysporiadať tieto pozemky pod 
verejnými komunikáciami. 

Žiadam o súpis metrov štvorcových  a taktiež lokalít kde sa tieto výmeny uskutočnili za roky 
2018, 2019 a 2020. Ďakujem. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 

V období rokov 2018, 2019 a 2020 sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo štyrikrát 
problematikou vysporiadania pozemkov cudzích vlastníkov, na ktorých sú postavené 
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komunikácie mesta. V troch prípadoch sa jednalo o vysporiadanie so súkromnými vlastníkmi ( 
dva výkupy a jedna zámena) a jednom prípade o Slovenský pozemkový fond. Celkovo sa 
jednalo o 2.775 m2 a to v lokalite Ul. školská 305 m2, Ul. močarianska 1.245 m2, sídl. SNP 
1.225 m2, pričom o výmenu išlo v prípade sídliska SNP.  
Zároveň mesto v súvislosti s riešením križovatky Ulíc Hollého, Sládkovičovej a Partizánskej 
nadobudlo delimitáciou ďalších 5.582 m2 od Slovenského vodohospodárskeho podniku.  
Mestá a obce sa zo zákona stali od štátu vlastníkmi komunikácií, ale štát neprihliadal na 
čiastočne nevysporiadané vlastníctvo pozemkov pod týmito komunikáciami a neriešil ho 
v rámci riešenia reštitúcií. Na základe platnej legislatívy však vlastník pozemku nemôže 
vlastníka komunikácie obmedziť v jej užívaní, ani obmedziť jej udržiavanie, či opravy. 
 

11. Riešenie parkovania na ulici Školská 

Vážený pán primátor, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v novembri 2020 som podával 
interpeláciu k riešeniu dopravnej situácie na Ul. školskej, kde sa nachádzaj materská škôlka, 
základná škola ale aj stredná škola. Na šetrení s ďalšími zástupcami mesta 15.12.2020 padlo 
viacero návrhov k riešeniu tejto situácie, ktoré mali byť prerokované v rámci komisie dopravy 
a turizmu. Rád by som sa informoval aký bol výsledok riešenia tejto komisie. Ďakujem. 

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

Komisia dopravy a turizmu sa s problematikou a predloženými návrhmi oboznámila na 
svojom zasadnutí. Po predložení a následnom prerokovaní návrhov prijala uznesenie, v ktorom 
odporučila vybudovať nový chodník tesne pri oplotení základnej školy a vybudovať parkovacie 
miesta medzi novo navrhovaným chodníkom a Ul. Školskou v mieste terajšieho chodníka 
a zelene. Toto riešenie by malo prispieť hlavne k zvýšeniu bezpečnosti detí.  

Navrhované riešenie však neprinesie razantné zvýšenie počtu parkovacích miest 
nakoľko v terajšej dobe tam vozidlá parkujú z časti na vozovke a z časti na chodníku,  ale 
zabezpečí to, aby deti nechodili po chodníku medzi cestou  a cúvajúcimi vozidlami 
vychádzajúcimi z parkovacích miest.  

Ďalším benefitom by malo byť uľahčenie prejazdu vozidiel po ul. Školskej, čím by sa 
prispelo k zníženiu vzniku kolíznych situácií.   

Toto riešenie však nie je možné považovať za konečné, pretože v procese prípravy môže 
byť pozmenené, a to z dôvodu iných obmedzení napr. správcov sieti, dotknutých orgánov 
a podobne.  
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Mgr. Marián Sabovčík 

Obyvatelia lokality Močarany ma oslovili s požiadavkou dobudovania a osadenia nového prvku 
na detskom ihrisku pri Dennom centre seniorov. Preto sa pýtam kedy a či Mesto osadí ďalšie 
detské a workoutové prvky v tejto lokalite. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ 

Mesto Michalovce dopĺňa podľa svojich finančných možností prvky detských ihrísk ale aj 
workoutové  zostavy. V roku 2021 bolo doplnené detské ihrisko na Ulici Nad Laborcom pri 
vežiaku V2. V nasledujúcom období je možné uvažovať aj s doplnením hracích prvkov v časti 
Močarany. 

 

MUDr. Ján Mihalečko 

Prosím o opravu výtlkov na Ul. nábrežie J.M. Hurbana.   Ďakujem. 

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

Opravu výtlkov na Ul. nábrežie J. M. Hurbana TaZS mesta Michalovce zrealizovali v 37. týždni.  

 

Mgr. Milan Kaplan 

Vážený pán primátor, riaditeľ TaZS Michalovce, obyvatelia a najmä rodičia bývajúci na Ul. 
okružnej už v minulosti žiadali mesto Michalovce, aby medzi bytovými domami N2,L2, M2 na 
Ul. okružnej boli pri novom detskom ihrisku osadené aj lavičky. V danej lokalite síce niekoľko 
lavičiek je, avšak nachádzajú sa pri pieskovisku, ktoré nie je v bezprostrednej blízkosti nového 
ihriska, ktoré je navštevované podstatne viac. Rodičia sú tak nútení na svoje ratolesti dozerať 
v stoji, čo je najmä v letných mesiacoch značne únavné a nepohodlné. Navyše je škodou, že 
práve takéto ihrisko, ktoré disponuje už modernejšími hracími prvkami pre deti a tým pádom 
je aj viac navštevovanejšie nemá k dispozícii doplnok v podobe lavičky nielen pre rodičov. 
Chcem Vás preto požiadať o vyhovenie žiadosti týchto obyvateľov a doplnenie týchto lavičiek 
k detskému ihrisku. 

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

TaZS mesta Michalovce osadia lavičky k  detskému ihrisku na Ul. okružnej v priebehu mesiaca 
september 2021.  
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MUDr. Iveta Jasovská 

Obyvatelia IBV Stráňany sa pýtajú, či by nebolo možné opraviť výtlky na Ul. lipovej. 

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

TaZS Michalovce zrealizovali  opravu výtlkov na Ul. lipovej v 37. týždni.  

 

Mgr. Ján Várady 

1. Občania – obyvatelia obytného bloku B2 na Ul. užhorodskej a moskovskej žiadajú MsÚ 
– referát dopravy o zabránenie nepovoleného parkovania na priľahlých dvoch 
parkoviskách. Tieto parkoviská pravidelne využívajú zamestnanci voj. útvaru blízkeho 
mechanizovaného práporu, pretože boli vytlačení z parkovísk na Ul. leningradskej. 
Parkujú na parkoviskách od 6.30 až do 16.00 hod. a obyvatelia bývajúci v bloku B2 po 
návrate z práce nemajú voľné miesta a sú nútení parkovať súbežne popri chodníkoch, 
alebo aj na chodníkoch. Obmedzujú týmto chodcov, cyklistov, kolobežkárov, ale aj 
vodičov automobilov rezidentov. Za skoré vyriešenie tohto čím ďalej – tým 
akútnejšieho problému vám vopred ďakujem v mene občanov. 

 

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

Mesto Michalovce, v spolupráci s MsP požiadalo velenie vojenského útvaru, aby 
príslušníci ozbrojených síl využívali na parkovanie vozidiel svojich zamestnancov vnútorné 
priestory vojenského útvaru.  

Mesto Michalovce eviduje na celom území mesta podnety občanov týkajúce sa  
problematiky nedostatku parkovacích miest pri bytových domoch, pri všetkých zariadeniach, 
či sú to materské, základné alebo stredné školy, zdravotné strediská, kostoly, úrady atď. .  

Obmedzenia s možnosťou parkovania iba pre bývajúcich, by mali nepriaznivý vplyv na 
rozvoj mesta a služieb.  K obmedzeniam sa Mesto Michalovce snaží pristupovať citlivo, preto 
nie je možné dopravným značením obmedziť iba parkovanie príslušníkov ozbrojených síl, alebo 
„nebývajúcich“ ako celok, nakoľko sú dopravné značenia vo všeobecnej rovine a dotklo by sa 
to aj návštev, služobných vozidiel, čím by bol znížený celkový komfort bývania aj tam bývajúcich 
občanov.  

 

 



9 
 

2. S postupným rozširovaním počtu domov (aj obyvateľov) na Ul. tichej resp. aj s jej 
predĺžením  do „rezidencie tichá“ požadujú občania „starousadlíci“ o naprojektovanie 
chodníka (aspoň) pozdĺž jednej strany miestnej cestnej komunikácie, lebo ak idú proti 
sebe dve autá, chodci musia ísť na trávnik a často aj do kaluží a blata. Za 
naprojektovanie chodníka a jeho urýchlenú výstavbu vám v mene občanov ďakujem. 
 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 

Stavebnej aktivite predchádza proces predprojektovej a projektovej prípravy. V rámci nej bolo 
zistené, že pozemky pod budúcou konštrukciou telesa chodníka nie sú všetky vo vlastníctve 
Mesta Michalovce. Preto chodník momentálne nie je možné realizovať. 

 

 

 

Michalovce, 21.9.2021 

Spracovala: A. Čurmová, ref. MsR a MsZ 


