
I N T E R P E L Á C I E  

 

predložené poslancami na XIV.  zasadnutí MsZ  Michalovce 

29.11.2021 
 

Na XIV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 29. 

novembra 2021 interpelácie predložili poslanci: MUDr. Ján Mihalečko, MUDr. Maroš Eľko 

a Mgr. Miroslav Dufinec. 

MUDr. Ján Mihalečko 

Prosím o opravu výtlkov na Ul. Čajkovského, na je začiatku za semaforom. 

Ďakujem. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce 

Oprava výtlkov na Ul. Čajkovského bola zrealizovaná dňa  14.12.2021.  

 

MUDr. Maroš Eľko 

Na základe interpelácie občanov obvodu č.3 žiadam TaZS Michalovce o nasledovné úpravy: 

1. Na Ul. špitálskej pred potravinami Rozkvet pôsobia 3 nespevnené plochy po odstránení 

stromovej zelene. Nakoľko vznikli nové parkovacie miesta po stranách potravín, 

žiadajú TaZS o znovu vysadenie drevín do týchto priestorov s povrchovou úpravou 

a skultúrnenie tohto priestoru. Súčasne sa tým zamedzí možným úrazom chodcov, 

nakoľko tieto jamy sú pod úrovňou chodníka a hrozí tak riziko možného pádu. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce 

Nespevnené plochy na Ul. špitálskej pred potravinami Rozkvet sme  v decembri 2020 prekryli 

zhutnenou asfaltovou drťou a následne  v priebehu tohto roka  zaasfaltovali a to na základe 

Vašej interpelácie zo zasadnutia MsZ Michalovce, konaného dňa  30. 11. 2020.  Na jednej 

spevnenej ploche došlo k miernemu prepadnutiu asfaltu, opravu uvedenej plochy zrealizujeme 

do 21. 12. 2021.   

Neuvažujeme  s opätovným vysadením drevín pred potravinami Rozkvet. Na druhej strane 

plánujeme v roku 2022 vysadiť resp. revitalizovať dreviny na celej Špitálskej ulici. 

 

 



2. Na Ul. Murgaša 43 si občania žiadajú označenie ďalšieho miesta na vozovke-

horizontálne krížom na zamedzenie otáčania nákladných vozidiel privážajúcich tovar 

do potravín Rozkvet. Pri cúvaní z toho priestoru opakovane dochádza k devastácii 

obrubníkov a predzáhradky a tým k poškodzovaniu majetku mesta. 

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

Mesto Michalovce prostredníctvom správcu TaZS na základe kontroly a preverenia 

existujúcej situácie v najbližšej dobe doplní vodorovný kríž. Aplikácia vodorovného značenia 

bude možná iba v prípade vhodných klimatických podmienok.  

3. Za bytovým domom E na Ul. Murgaša za bránou č.51 došlo prerastaniu koruny lipy 

s oterom fasády bytového domu. Preto občania žiadajú orezanie týchto konárov, aby 

sa súčasne zamedzilo poškodeniu novej fasády po zateplení. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce 

      Pri vchode na Murgašovej ulici č.51 sa uvedená  lipa nenachádza.  Problém so zasahovaním 

lipy do fasády domu sme zistili na Murgašovej ulici č. 41. Konáre tejto lipy boli orezané                 

13. 12. 2021.  

Mgr. Miroslav Dufinec 

Na Štefánikovej ulici je na chodníku pred budovou Zlatého bažanta viacero výmoľov a výtlkov. 

Počas daždivých dní a po daždi sa v nich zdržiava voda a nie je teda vidieť ich hĺbku. Väčšina 

z nich je plytká s chýbajúcou vrchnou vrstvou asfaltu.  

Avšak v časti, ktorá sa nachádza pred predajným stánkom pizzerie, sa nachádza hlbší výtlk, kde 

je narušených viacero vrstiev asfaltu.  

Dňa 28.11.2021 došlo na tomto mieste k úrazu.  

Chcel by som preto požiadať TaZS, aby danú lokalitu preskúmali z technického hľadiska 

a vykonali na kritických miestach opravu, pokiaľ možno ešte pred zimným obdobím s cieľom 

zabrániť ďalším potenciálnym úrazom spôsobeným stavom daného chodníka. 

Ďakujem.  

 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce 

Dočasnú úpravu povrchu na chodníku pred budovou Zlatého bažanta sme urobili dňa 

14.12.2021. Vzhľadom na klimatické podmienky nie je možné v tomto čase realizovať 

asfaltovanie v rozsahu potrebnom na opravu tohto chodníka. Opravu  asfaltovaním 

zabezpečíme v čo najskoršom jarnom termíne. 

Spracovala: A. Čurmová, org. odbor 

Michalovce, 21.12.2021 


