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I N T E R P E L Á C I E  

 

predložené poslancami na XV.  zasadnutí MsZ  Michalovce 

28.2.2022 
 

Na XV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 28.2.2022 

interpelácie predložili poslanci: JUDr. Tímea Sotáková, Mgr. Milan Kaplan, Mgr. Anna 

Berešová, Mgr. Ján Várady, Mgr. Erika Šimková, RNDr. Lýdia Sidivárová a Ing. Filip Kaľavský. 

JUDr. Tímea Sotáková 

Vážený pán primátor, na základe e-mailovej požiadavky obyvateľov volebného obvodu Západ, 

vás žiadam o vyriešenie situácie nadmerného výskytu psích exkrementov po prechádzajúcich 

sa psičkároch popri rodinných domov na Ul. Jánošíkova, Bottova, Remeselnícka a ďalšie. 

Obyvatelia navrhujú osadenie smetných košov aj pri rodinných domoch, nielen pri bytových 

domoch. Za vyriešenie tohto problému, vám vopred ďakujú. 

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

Odpadkové koše vo Vami  spomínaných lokalitách budú osadené v priebehu mesiaca apríl 

2022.  

 

Mgr. Milan Kaplan 

Vážený pán primátor, p. riaditeľ TaZS. Na základe prosby p. Bodnárovej Vás chcem požiadať 

o riešenie situácie na mestskom cintoríne na Kollárovej ulici. Viacerí pozostalí sa na Vás touto 

cestou obracajú so žiadosťou o vykonanie orezu stromov (gaštanov), ktoré svojimi konármi 

siahajú nad hrobové miesta, pričom padajúce konáre a lístie spôsobuje pozostalým neustále 

starosti spojené s čistením hrobových miest, resp. pri páde väčších kusov konárov aj škody 

spojené s poškodením rôzneho príslušenstva spojeného s hrobovými miestami. Nakoľko sa 

jedná o osoby v staršom veku, tak neustále fyzické čistenie takto znečistených hrobových 

miest je pre nich značne namáhavé. V prílohe pripájam fotodokumentáciu spolu s označením 

konkrétnej časti, v ktorej sa predmetné stromy nachádzajú. Keďže už v minulosti bola táto 

lokalita a teda aj pozostalí vystavení problémom s neustále stojacou vodou, ktorá podmáčala 

hrobové miesta, chcem vás ohľadom na citlivosť tohto problému požiadať o zhodnotenie 

situácie a prijatie takých opatrení, aby bolo pozostalým podaná mestom pomocná ruka. 

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

Vykonanie orezu stromov podľa Vašej požiadavky bolo zrealizované v 10.  týždni 2022.  
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Mgr. Anna Berešová 

V rámci interpelácie chcem poukázať na chýbajúce verejné osvetlenie na Ul. vrbovská v časti 

od obytného domu  č. 51 až po dom č. 71, ktoré tu chýba už niekoľko rokov a obyvatelia 

prechádzajúci touto ulicou sú hlavne vo večerných a nočných hodinách vystavení 

nebezpečenstvu, keďže tu chýba aj chodník pred rodinnými domami. 

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

Nakoľko TaZS mesta Michalovce  finančné prostriedky na realizáciu výstavby verejného 

osvetlenia na Ul. vrbovskej nemajú zahrnuté v rozpočte na rok 2022, tieto navrhnú 

v najbližšom MsZ v mesiaci máj 2022 do rozpočtu, ak bude schválený, tieto práce zrealizujú.  

 

Mgr. Ján Várady 

1. Občania Vrbovca sa na mňa obrátili s upozornením, že na voľnom pozemku na Ul. 

kapušianskej – bližšie určenie za kostolom – cerkvou, ktorý patrí mestu, sú vysýpané 2-

3 fúry starej betónovej drte. Táto drť je určite z nejakej stavby – búračky a esteticky, 

ekologicky ale aj psychologicky znehodnocuje danú lokalitu. Okrem kostola sa oproti 

nachádza aj miestny cintorín. Žiadam náčelníka MsP o prešetrenie daného priestupku 

voči VZN mesta o komunálnom odpade a stavebných odpadov, taktiež TaZS 

o odstránenie tejto začínajúcej divokej skládky. Odporúčam v danej lokalite umiestniť 

kameru napojenú na pult ochrany MsP, ktorá by bola otočená a panoramaticky by 

mohla zaberať blízku križovatku, kostol, dané voľné priestranstvo a prístupovú cestu 

k cintorínu. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 

MsP na základe Vašej interpelácie preverila situáciu na predmetnom pozemku. Nepovolená 

skládka bola príslušníkmi MsP prehľadaná avšak nenašiel sa tam žiaden predmet na základe, 

ktorého by bolo možné identifikovať priestupcu. Vec bola konzultovaná so zástupcom TaZS p. 

Čornejom, ktorý bol požiadaný o odstránenie nepovolenej skládky s termínom do 31.4.2022. 

Umiestnenie kamery v danej lokalite nateraz nie je možné z technických príčin. 

 MsP v rámci hliadkovej služby bude danej lokalite venovať zvýšenú pozornosť.   

 

2. Interpelujem ako delegovaný člen RŠ pri MŠ na Ul. F. Kráľa, aj ako poslanec, ktorému 

je školstvo a vzdelávanie veľmi blízke v dvoch veciach: 

a) Zlepšenie úrovne rýchlosti aj kvality internetového pripojenia, lebo je veľmi 

pomalé, systém často seká, ba až vypadáva. Škôlka je vybavená 3-interaktívnymi 

tabuľami, ktoré však zväčša nie je možné používať vo výchovnom vzdelávacom 

procese. Tak isto má problém s využitím internetových služieb aj vedenie MŠ 
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a hospodárka – vedúca ŠJ. Na ostatnom zasadnutí RŠ sme sa kolektívne uzniesli na 

tom, že už je najvyšší čas, aby konali príslušné orgány mesta, ako odbor školstva, 

odbor informácií a grantov, finančný odbor a iné. Riaditeľka školy, odbor školstva 

na tento problém už viac krát upozorňovala aj osobne, ba aj na riaditeľských 

poradách. 

Na interpeláciu odpovedala Mgr. Lívia Kalaninová, poverená zast. ved. odboru školstva a 

športu 

Otázkou zlepšenia úrovne rýchlosti a kvality internetového pripojenia sa odbor školstva 

a športu zaoberal od augusta 2021, a to navýšením rýchlosti a kvality pripojenia na maximálnu 

možnú mieru s čím bolo spojené aj navýšenie poplatku. Spätnú informáciu, že dané navýšenie 

problém nevyriešilo, pani riaditeľka MŠ odboru školstva a športu nepodala. 

Pripojenie MŠ k internetovej sieti bolo riešené v spolupráci s odborom informatizácií a grantov, 

pričom sa hľadali najoptimálnejšie riešenia. Táto materská škola odoberá internet zo Slovak 

Telekomu - typ pripojenia je ADSL(router), optické pripojenie v danej lokalite zatiaľ možné nie 

je.  

 

b) Riaditeľka danej MŠ ma oslovila aj s požiadavkou na prípravu projektu výstavby, 

prístavby (prestavby  priestorov MŠ) malej nenáročnej telocvične, pretože deti 

v jesenných a zimných mesiacoch cvičia len v triedach – resp. iných náhradných 

priestoroch. MŠ by vedela zo svojich našetrených zdrojov, aj z fondu rodičovskej 

rady (združenia) pomôcť so zariadením danej telocvične. 

Na interpeláciu odpovedala Mgr. Lívia Kalaninová, poverená zast. ved. odboru školstva 

a športu 

Výstavba / prístavba / prestavba objektov rozpočtových organizácií je kapitálový výdavok, 

o ktorom rozhoduje MsZ. V spolupráci s odborom IaG neustále sledujeme možnosti zapojenia 

sa do rozvojových projektov, a to či už cez MŠVVaŠ SR, alebo eurofondy. Ak bude zverejnená 

výzva na takýto projekt určite sa zapojíme.  

 

3. Občania – obyvatelia Sídl. východ, konkrétne na Ul. užhorodskej bloku „B2“, ktorý stojí  

z 2/3 na menovanej ulici a z 1/3 na Ul. moskovskej žiadajú mesto o urýchlené oplotenie 

stojiska TKO, kde neprispôsobiví občania z blízkej rómskej osady vykonávajú 

„separáciu“ týchto už vyseparovaných odpadov. Spôsobujú veľký neporiadok (ľudovo 

povedané svinčík), ktorý určite v dotyku s blízkou križovatkou nerobí dobré meno 

mestu, TaZS, ale hlavne nám občanom. Tiež z hľadiska hygienického je tu nielen 

neporiadok, ktorý vietor roznáša po parkovisku, chodníkoch, trávnikoch, cestách, by 

visí  aj na konároch kríkov, stromov a plote pri 3. ZŠ. Tento pilotný projekt sa síce pekne 

rozbehol v 1. etape blokov A1- A5 na Ul. kyjevskej, moskovskej, leningradskej, ale žiaľ 

po 2 rokoch „zaspal“, a už vyše 2 roky nepokračuje. Tieto veci mali byť súčasťou 
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komplexnej rekonštrukcie sídliska pred 12 -13 rokmi. Bolo nám sľúbené vedúcou 

odboru výstavby, ŽPaMR, že  sa začne s 2. etapou oplocovania týchto stojísk, kde práve 

toto stojisko malo byť oplotené ako prvé, lebo v súčasnosti je okupované 

neprispôsobivými občanmi od skorého rána až do neskorej noci, veď to majú najbližšie 

zo svojho smeru do centra mesta. Máme toho už dosť! 

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

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí 26.04.2021 schválilo ďalšie 

osadzovanie kontajnerových prístreškov. V roku 2021 bola vypracovaná projektová 

dokumentácia  prístreškov v lokalite vymedzenej ulicami: Hollého-Užhorodská-Moskovská. 

Finančné možnosti v roku 2021 umožnili obstarávanie jedného prístrešku, ktorý osadia 

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce podľa podpísanej zmluvy o dielo v roku 2022 

na Sídlisku Východ, za blokom B1. 

 

Mgr. Erika Šimková 

1. Obyvatelia Ul. letnej sa na mňa obrátili opäť s prosbou o opravu poškodeného 

chodníka na ľavej strane, ktorý je zároveň aj prístupový k miestnemu cintorínu. 

Chodník je na mnohých miestach značne poškodený a jeho opravou by sa mohlo 

predísť ďalšiemu zhoršeniu stavu a zároveň zabráneniu prípadným úrazom.  

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

Chodník na Letnej ulici je poškodený zásahmi tam bývajúcich občanov (rekonštrukcie mostíkov 

a ohrád), títo sú povinní uvedené poškodenia odstrániť.  

 

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

a obnovenie týchto priestorov zodpovedajúcim 21. storočia. Nakoľko väčšina občanov 

tieto miesta pravidelne navštevuje, poukazujú na nedostatky, ktoré tam vznikajú. Na 

tieto nedostatky som už viackrát upozorňovala aj ja, ale doposiaľ sa neudiali žiadne 

zmeny na cintoríne na Ul. letnej. Preto je opäť potrebné: 

 

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

- TaZS mesta Michalovce realizovali opravu na veži domu smútku v roku 2021. Touto 

opravou nebolo zatekanie úplne odstránené. Budeme hľadať možnosti na odstránenie 

uvedenej poruchy. 

b) obnovenie fasády 

- obnovenie fasády sa v tomto roku neplánuje. 

c) výrub tuji pri Dome smútku a v okolí hrobových miest 

- výrub tují bol čiastočne realizovaný v jari 2021, plánujeme ho vykonať aj v apríli 2022. 
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d) v okolí budovy DS upraviť nevyužitú plochu na skrášľovanie a výsadbu nových 

okrasných stromčekov s nenáročnou údržbou 

- výsadbu okrasných stromčekov uskutočníme najneskôr do novembra 2022 

e) zriadiť pri chodníku po ľavej strane pre obyvateľov urnový háj 

- výstavba urnového hája a chodníka nie je na tomto cintoríne plánovaná. 

f) osadiť niekoľko kusov lavičiek. 

- osadenie lavičiek zrealizujeme najneskôr do novembra 2022.  

 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, na základe podnetu 

obyvateľov mesta predkladám nasledujúci interpeláciu: 

1. Obyvatelia na Ul. Jána Švermu sa na mňa obrátili s otázkou, či je možné riešiť dopravnú 

situáciu na uvedenej komunikácií. Ulica v prvej časti má zakrivenie v tvare S. Autá 

v tomto úseku len málokedy spomalia, čo spôsobuje, že cúvajúce autá z parkoviska 

pred bytovým domom č. A1- A7, majú problém dostať sa na komunikáciu. Výskyt 

dopravných kolízií na tejto ulici je častý. Zatiaľ si to odniesli iba plechy. Je možné 

v tomto úseku umiestniť  spomaľovací prah? 

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

Spomaľovací prah slúži na zníženie rýchlosti v konkrétnom bode, najvhodnejšie pred 

priechodom pre chodcov, pred križovatkou alebo inak nebezpečným miestom.  Na priamom 

úseku je jeho funkčnosť minimálna.  

Na uvedenej ulici je zriadená školská zóna, ktorá obmedzuje max. rýchlosť vozidiel na 20kmh-

1. 

Zlepšeniu a zvýšenie bezpečnosti by prispela zmena spôsobu parkovania z kolmého na 

pozdĺžne, ale týmto dôjde k zníženiu počtu parkovacích miest v danej lokalite. Toto riešenie sa 

stretlo s nevôľou občanov pri plánovaní rekonštrukcie. Požiadavka bola ponechať existujúci 

stav a napriek upozorneniam projektantov. 

Ďalšie opatrenia k zníženiu max. povolenej rýchlosti nie sú na tejto komunikácií 

plánované.  

 

2. Dopravné ihrisko na Ul. školskej bolo sprístupnené na parkovanie áut, čím sa podstatne 

zvýšil počet parkovacích miest. Aj napriek tomu, vodiči svoje autá nechávajú stáť 

priamo na komunikácií, aj keď na uvedenej parkovacej ploche sú voľné miesta. Státie 

áut priamo na komunikácií pozdĺž tejto parkovacej plochy spôsobuje v rannej špičke 

kolízne dopravné situácie. Na tejto ulici sa nachádza materská, základná a stredná 
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škola. Bolo by možné v úseku pozdĺž parkoviska umiestniť dopravnú značku: Zákaz 

státia? 

 

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

Mesto Michalovce požiadalo ORPZ o vydanie súhlasu k umiestneniu trvalého 

dopravného značenia pre zamedzenie parkovania na Ul. školskej v úseku od vjazdu na ihrisko 

po Ul. Nad Laborcom. Po doručení súhlasu môže mesto vydať povolenie k umiestneniu trvalého 

dopravného značenia.   

  

3. Na križovatke pri Družbe sú umiestnené semafory s číslovkou. Odpočítavanie času 

v smere od OC Zemplín dlhodobo nefunguje. Je možné odstrániť tento nedostatok? 

Ďakujem. 

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

Dopravná svetelná signalizácia na uvedenej križovatke je v záruke,  bola zaslaná na 

reklamáciu.   

 

Ing. Filip Kaľavský 

1. Zámeny pozemkov 

Vážený pán primátor, oslovili ma obyvatelia sídliska SNP. Minulého roku bola dokončená 

rekonštrukcia bytovky na Muškátovej ulici, čo znamenalo prisťahovanie sa ďalších rodín a ľudí 

do tejto lokality. Pribudli ľudia a s nimi aj autá. Parkovanie sa opäť zhoršilo a ľudia sa tak opäť 

musia vynájsť pri parkovaní. Navrhujem, aby odbor výstavby spoločne s odborom 

hospodárenia s majetkom mesta štúdiu, zámer a projekt, ktorý by počítal s rozšírením 

parkovacích plôch v tejto lokalite v blízkej dobe.  Ďakujem. 

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

Odbor výstavby ŽPaMR zadal spracovanie vyhľadávacej štúdie, ktorá hovorí o možnostiach 

parkovania na sídlisku SNP. Súčasné trendy, ktoré aplikujú obyvatelia sídliska sa rozchádzajú s 

technickými možnosťami pre parkovanie.  

2. Obedy 

Vážený pán primátor, oslovili ma starší obyvatelia sídliska Stráňany, ktorí pred koronakrízou 

využívali služby obedov zo školských jedální v našom meste. Niektorí sa prehlásili na odber 

obedov z jedálne na Obrancov mieru, ale pre niektorých to už nebolo výhodné lebo to bolo 

mimo ich dosah, keďže po obedy si chodia hlavne ľudia v staršom veku a invalidní 
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dôchodcovia.  Plánuje vedenie mesta opäť sprevádzkovať tieto obedy pre dôchodcov na 

školách tak ako to bolo pred koronavírusom? Alebo to ostane ako to je teraz? Ďakujem za 

odpoveď. 

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

Jedným z benefitov v sociálnej oblasti mesta Michalovce je poskytovanie zvýhodneného 

stravovania pre dôchodcov s trvalým pobytom v našom meste, kde Mesto poskytuje finančný 

príspevok  na jedno teplé jedlo denne - obed – fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste 

Michalovce, ktorá: 

-  dovŕšila dôchodkový vek, 

-  má ťažké zdravotné postihnutie 

 Určenými stravovacími zariadeniami pre prípravu stravy seniorov v meste Michalovce sú: 

-  jedáleň v objekte malometrážnych bytov na Ulici obrancov mieru 4 (nepretržitá prevádzka, 

aj počas sobôt a nedieľ, vrátane sviatkov) 

-  jedáleň v budove Michalovského domova seniorov na Ul. J. Hollého 9, (nepretržitá prevádzka, 

aj počas sobôt a nedieľ, vrátane sviatkov) 

-  jedálne v základných školách 4.ZŠ, 5.ZŠ, 7.ZŠ  (podávanie obedov iba počas vyučovacích dní) 

Občania uhrádzajú z ceny stravnej jednotky pevnú finančnú čiastku diferencovane, podľa výšky 

jeho dôchodku, za dodržania sociálnej solidárnosti (stravníci s vyšším príjmom platia menšiu 

pomernú čiastku z ceny obeda a naopak). Podmienky poskytovania fin. príspevku mesta na 

cenu obeda seniorom určujú Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom 

spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta 

Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce, ktoré boli schválené 

Uznesením MsZ č. 44 zo dňa 28.4.2015. 

 

Výška príjmu jednotlivca  

 

Výška úhrady občana na 

jeden obed v € 

Výška úhrady občana na 

jeden diabeticky obed v € 

do 300 € 0,80 0,80 

od 301 do 450 € 1,50 1,50 

od 451 do 550 € 2,00 2,00 

nad 550 € hradí plnú výšku obeda hradí plnú výšku obeda 
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Vzhľadom na rýchle šírenie vírusovej choroby COVID-19 boli od 3/2020  v rýchlom 

slede prijímané nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu s cieľom zabrániť 

nekontrolovateľnému šíreniu tejto epidémie. Na základe týchto centrálnych opatrení boli 

všetky zariadenia spoločného stravovania slúžiace pre varenie obedov seniorov v meste 

Michalovce od 16.3.2020 zatvorené. 

Jediné zariadenie, kde sa obnovilo podávanie obedov pre dôchodcov je jedáleň 

v objekte Malometrážnych bytov (MMB) na Ul. obrancov mieru, a to od 16.4.2020 za 

dodržiavania sprísnených podmienok vydávania stravy. V jedálni MMB sa môžu stravovať aj 

dôchodcovia z uzatvorených prevádzok, ktorí si o zmenu stravovania požiadali na odbore 

sociálnych vecí MsÚ. Pre túto možnosť sa rozhodlo cca 100 seniorov. 

Z odboru školstva mestského úradu nám bolo oznámené, že s opätovným zahájením 

podávania obedov pre dôchodcov (kuchyne na 4. ZŠ, 5. ZŠ a na 7. ZŠ) sa v súčasnosti počíta od 

1.9.2022, nakoľko reálna epidemiologická situácia v meste Michalovce má stále ďaleko 

k normálnemu, bežnému stavu (denné prírastky infikovaných osôb sú stále v trojciferných 

číslach) a seniori sú najrizikovejšia skupina obyvateľstva.  

V súčasnosti základné školy na území mesta pripravujú svoje priestory (väčšinou sa 

jedná o školské telocvične) na krízové zabezpečenie krátkodobého ubytovania utečencov 

z Ukrajiny. S touto úlohou je spojené zabezpečenie krízového stravovania v školách pre tam 

ubytovaných odídencov. Predpokladá sa, že najväčšia vlna utečencov nás ešte len čaká 

v najbližších týždňoch, zriaďovateľ z kapacitných a personálnych dôvodov nemôže školské 

jedálne vyťažiť stravovaním seniorov.  

 

3. Stráňany - Chodník pri V1  

Vážený pán primátor, aj napriek snahe zamedziť autám prechodu cez chodník, ktorý vedie od 

vežiaku V1 popri škôlke a garážach, sa šoféri vynašli a skracujú si cestu týmto chodníkom aj 

naďalej. Žiadam mesto a urobenie takých opatrení, aby týmto chodníkom už neprešlo ani 

jedno auto, ale len peší a cyklisti. Ďakujem. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 

MsP na základe Vašej interpelácie preverila situáciu na predmetnom chodníku. Do 30.4.2022 

sa uskutoční stretnutie za účasti pracovníka odboru výstavby, životného prostredia 

a miestneho rozvoja p. Ing. Berillu a zástupcu TaZS, kde sa prijme rozhodnutie za účelom 

zjednania nápravy nežiaduceho stavu. Do vyriešenia situácie hliadky MsP budú venovať tejto 

lokalite zvýšenú pozornosť. 

 

 

 



9 
 

4. Malometrážne byty 

Vážený pán primátor, oslovili ma obyvatelia malometrážnych bytov na ulici Obrancov 

mieru. Sťažujú sa na neprispôsobivých spoluobyvateľov, ktorý neustále porušujú domový 

poriadok. Pravidla musia platiť pre každého aj v rámci nášho mesta aj tieto byty vo 

vlastníctve a správe mesta Michalovce. Jedná sa o  osoby v podnapitom stave, ktoré 

v spoločných priestoroch spôsobujú znečistenia a škody na majetku mesta. Prosím 

o zjednanie nápravy. 

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

SMM s. r .o.  pri riešení problémových nájomcov v MMB postupuje v zmysle domového 

poriadku vyveseného v bytovom dome.  Pravidelné upozorňuje neprispôsobivých bývajúcich 

a ich návštev na dodržiavanie pravidiel a udržiavanie čistoty spoločných priestorov . V prípade 

väčšieho problému a rušenia nočného kľudu sa spolupracuje s MsP .  

 

5. Lávka cez Laborec 

Vážený pán primátor, oslovili ma obyvatelia sídliska Stráňany s viacerými negatívnymi 

názormi na „novú“ lávku cez Laborec a taktiež súčasnú rekonštrukciu mosta pre autá. 

Starší obyvatelia majú problém s pohybom a je pre nich náročné prechádzať cez túto lávku, 

keďže je do oblúka a je to v podstate taký menší kopec. Tento kopec robí problémy hlavne 

invalidným a starším ľuďom, ktorý musia pri prechode vynaložiť množstvo síl. Ako mesto 

plánuje pomôcť týmto občanom pri prechode do centra a z centra mesta, aby nemuseli 

zdolávať tento kopec? Ďakujem za odpoveď. 

 

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

Pripravovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie mosta cez rieku Laborec počíta aj s 

chodníkmi pre peších, ktoré budú súčasťou mostného telesa. 

 

6. Chodník, Ul. Konečná 

Vážený pán primátor, oslovili ma obyvatelia ulice Konečnej na Stráňanoch. Sú sklamaní 

z toho, že ste ich opäť vynechali z plánovanej rekonštrukcie komunikácií, chodníkov 

a parkovacích miest v našom meste. Aj napriek tomu by boli veľmi radi, ak by ste aspoň 

zaplátali tie najhoršie úseky chodníka, ktorý vedie pomedzi bytovky  od „Cafe sija“ až po 

„Zelenú krčmu“. Na niektorých úsekoch je už úplne rozdrobený až na betónový podklad, 

s množstvom štrku a kamenia. V prípade dažďov sa tam tvoria mláky, ktoré nútia občanov 

to obchádzať po tráve. Verím, že je vo vašich silách zjednať nápravu. Ďakujem. 
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Rekonštrukciu uvedeného chodníka zrealizujeme v priebehu mesiaca máj 2022. 

 

7. Ranné kolóny 

Vážený pán primátor, oslovili ma obyvatelia sídliska Stráňany. Keď sa ráno potrebujú dostať 

do práce, tak v rannej špičke medzi 7:00 a 8:00 vznikajú zápachy. Čoraz viac rodičov vozí deti 

do školy autom a pri vracaní sa k mostu vznikajú kolóny áut pred križovatkou Nad Laborcom –

Partizánska. Niekedy sú tie kolóny také dlhé, že autá stoja až po obchod FRESH pri vežiaku V4. 

Ako mesto plánuje vyriešiť tieto problémy s dopravou na tomto úseku? Ďakujem za odpoveď. 

 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 

MsP na základe Vašej interpelácie preverila situáciu na predmetnom chodníku. Do 30.4.2022 

sa uskutoční stretnutie za účasti pracovníka odboru výstavby, životného prostredia 

a miestneho rozvoja p. Ing. Berillu a zástupcu TaZS, kde sa prijme rozhodnutie za účelom 

zjednania nápravy nežiaduceho stavu. Do vyriešenia situácie hliadky MsP budú venovať tejto 

lokalite zvýšenú pozornosť. 

 

8. Výtlky 

Vážený pán primátor, oslovili ma obyvatelia sídliska Stráňany, SNP a IBV s tým, že konči pomaly 

zima a opäť ostalo množstvo výtlkov na cestách a parkoviskách. Chcem sa spýtať, kedy mesto 

plánuje začať s opravou výtlkov v našom meste a kedy by mohli byť opravené. Ďakujem za 

odpoveď. 

 

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

Opravu výtlkov sme zaradili do harmonogramu opráv a budeme ich postupne realizovať. 

Začiatok realizácie je podmienený začatím výroby asfaltovej zmesi u nášho dodávateľa a je 

závislý od klimatických podmienok.  

 

 

 

Spracovala: A. Čurmová, org. odbor 


