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ZÁPISNICA 
 

z II. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 15.12.2022 o 9.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

v Michalovciach 
________________________________________________________________ 

 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 
 
1. OTVORENIE 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších 
predpisov primátor mesta Mgr. Miroslav Dufinec otvoril a viedol II. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

 
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor mesta  

privítal: zástupcu primátora Ing. Jozefa Sokologorského, zástupkyňu prednostu MsÚ Ing. 
Martu Bobovníkovú, PhD., riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hlavnú 
kontrolórku mesta Ing. Palečkovú, náčelníka Mestskej polície Michalovce,  vedúcich 
zamestnancov mestského úradu a ostatných prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na II. zasadnutí MsZ je prítomných 20 poslancov (stav na 
začiatku rokovania), a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.  Z rokovania sa 
ospravedlnila Ing. Jana Dlužanská. 
 

 
- Obed bude podaný po skončení rokovania. 

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe mestského zastupiteľstva. V zmysle § 12 ods.5 zákona 
o obecnom zriadení.  Primátor dal hlasovať o programe mestského zastupiteľstva, ktorý bol 
zverejnený podľa § 12 ods.4 zákona o obecnom zriadení. 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 16 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania II. zasadnutia MsZ  Michalovce 
bol schválený. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému  programu MsZ 
doplňujúce  alebo pozmeňujúce návrhy ? 
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Primátor mesta upozornil pred hlasovaním,  že na schválenie zmeny programu je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 13 hlasov. 

Primátor mesta vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na zmenu programu 
mestského zastupiteľstva. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Predložil návrh na doplnenie programu rokovania o bod:  Doplnenie členov komisie a zámena 

zástupcov zriaďovateľa v školských radách ako nový bod č. 22. 

 

Hlasovanie o doplnení programu 
(hlasovanie č. 2) 
za: 20 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že návrh na doplnenie programu rokovania II. zasadnutia MsZ 
bol schválený. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

Predložil návrh: presunúť bod č. 7 programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky Mesta Michalovce na 1. polrok 2023 pred bod č. 21 terajšieho programu, 

ostatné body sa prečíslujú. 

 

Hlasovanie o zmene programu 
(hlasovanie č. 3) 
za: 19 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor mesta konštatoval, že návrh na zmenu programu rokovania II. zasadnutia MsZ bol 
schválený. 
 

MUDr. Dušan Goda 

Predložil návrh na doplnenie programu rokovania o body: Úprava rokovacieho poriadku MsZ 

Michalovce a Vytvorenie poslaneckej komisie, ktorá vyhodnotí celkovú realizáciu projektu 

INTERREG  - Revitalizácia parku Kerta. 

 

Hlasovanie o doplnení programu:  predložil  MUDr. Dušan Goda 
(hlasovanie č.4) 
za: 9 poslancov,  proti: 6, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že návrh na doplnenie programu rokovania II. zasadnutia MsZ 
nebol schválený. 
 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  II.  zasadnutia  MsZ boli určení poslanci: 

1. Ing. Jozef Sokologorský 
a 

2. MUDr. Ján Mihalečko 
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BOD č. 2 

VOĽBA NÁVRHOVEJ, MANDÁTOVEJ A VOLEBNEJ  KOMISIE   

Primátor mesta Mgr. Miroslav Dufinec,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej, mandátovej 
a volebnej komisie. Na základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby 
v návrhovej, mandátovej a volebnej komisii pracovali:  
 
Ing. Martin Čornej, predseda 
 a  
Bc. Patrik Bašista 

 
Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie. 

 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č. 5) 

za: 18 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

Primátor mesta konštatoval, že návrhová, volebná a mandátová komisia bola schválená. 

 
BOD č. 3 
Zloženie sľubu poslanca 
 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Vyzval predsedu mandátovej komisie, aby predniesol správu. 

 

Ing. Martin Čornej, predseda mandátovej komisie 

Na základe výsledkov volieb z 29.10.2022 vo volebnom obvode č. 1.  bol zvolený za poslanca 

s počtom hlasov 437 pán Marek Michajlo. 

Mandátová komisia konštatuje, že poslanec Marek Michajlo je prítomný na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a odporúča primátorovi mesta, aby v zmysle § 51 ods. 2  zákona č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  vykonal 

akt zloženia sľubu pána Mareka Michajla, ktorý bol vo voľbách dňa 29.10.2022 zvolený do 

orgánov samosprávy mesta Michalovce vo VO č. 1.  

Marek Michajl, pristúpil a zložil sľub. 

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri  výkone 

svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem  uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

Marek Michajlo podpísal sľub. Primátor mesta mu zablahoželal a odovzdal osvedčenie 

o zvolení. 



4 
 

Primátor  mesta požiadal predsedu návrhovej a volebnej komisie o prednesenie návrhu na  

uznesenie. 

Ing. Martin Čornej, predseda návrhovej a volebnej komisie predniesol návrh na uznesenie 

k bodu č. 3. 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  

1.   B e r i e  n a  v e d o m i e  

      Správu mandátovej komisie 

 2.  K o n š t a t u j e, že   

      Marek Michajlo  zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 6) 

za: 21 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
BOD č. 4 
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za 
november 2022 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta. 

 
Ako je uvedené v predloženej správe od posledného rokovania mestského zastupiteľstva sa 

uskutočnilo jedno zasadnutie mestskej rady a to v novembri 2022. Väčšina bodov je 

predmetom dnešného rokovania. 

R o z p r a v a 

Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol  predseda návrhovej komisie MUDr. Jozef Makohus  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  

Informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za november  2022. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č.5 
Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na XVII. 

zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 30.8.2022 

 
-     Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

- Materiál predkladá: Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
 
Poslanci na vznesené interpelácie  dostali  písomné odpovede  a informácie  o týchto  
interpeláciách, aj so stanoviskom kompetentných  sú priebežne zverejňované  na stránke 
mesta.  
 
R o z p r a v a 

Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol  predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  

informatívnu správu o riešení interpelácií  poslancov predložených na XVII.  zasadnutí  
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 30.8.2022. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č.6 
Správa o výsledkoch kontrol 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  

- Správu predkladala Ing. Iveta Palečková, hlavná kontrolórka 
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Ing. Iveta Palečková, hlavná kontrolórka 

V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022  vám predkladám 

správu o kontrolnej činnosti za obdobie júl - november 2022. Na útvare hlavnej kontrolórky 

boli ukončené 4 kontroly, ktoré boli prerokované s kontrolovaným subjektom. Povinné 

osoby boli so správami a závermi kontroly oboznámené. 

R o z p r a v a  

Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

Správu o výsledkoch kontrol. 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
za: 20  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č.7 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Michalovce o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2023 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice  

-  Materiál predkladal Ing. Alexander Šoth, ved. odboru školstva a športu 

 

Ing. Alexander Šoth, ved. odboru školstva a športu 

           Na základe uvedených zákonov predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia, 

v ktorom je navrhnutá výška dotácie na 1 žiaka v obecných školách a školských zariadeniach 

na rok 2023, ktorý zohľadňuje nárokové zložky platov pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov škôl a školských zariadení vyplývajúce z platných právnych predpisov. Výšku 

dotácie stanovuje na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy pre individuálnu 
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a skupinovú formu, potenciálneho stravníka školského stravovania pri základnej škole podľa 

počtu všetkých žiakov školy, v školskom klube detí a v centre voľného času pri základnej 

škole prepočet podľa skutočného počtu zapísaných detí uvedených vo výkazoch vypĺňaných 

k 15. septembru začínajúceho školského roka určených MŠVVaŠ SR.  

 Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu 

dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov 

na nasledujúci kalendárny rok. 

 

R o z p r a v a  

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Michalovce na rok 2023. 

u k l a d á 

zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Michalovce na rok 2023. 

Z: vedúci odboru školstva  

                                                                                                             T: ihneď 

 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 22 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.10) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č.8 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Michalovce o určení príspevku od 

zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, 

v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri 

materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Michalovce 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice  

-  Materiál predkladal Ing. Alexander Šoth, ved. odboru školstva a športu. 

 

Ing. Alexander Šoth, ved. odboru školstva a športu 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje : 

príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelého 

v materských školách (ďalej MŠ), v školskom klube detí (ďalej ŠKD), v základnej umeleckej 

škole (ZUŠ) a centre voľného času (CVČ): 

Energetická kríza už výrazne zasiahla do rozpočtov slovenských miest. Takýto veľký 

nárast je pre samosprávu vyčerpanú dvomi rokmi pandémie citeľný. Obrovský nárast 

bežných výdavkov sťažuje plnenie základných funkcií mesta. To znamená, že financovanie 

bežnej prevádzky školských zariadení výrazne stúplo. Môže za to nielen nárast cien energií, 

ale aj zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a tiež výrazné 

zvýšenie cien tovarov a služieb. Posledné samotné zvýšenie poplatku za materské školy bolo 

ešte v roku 2013.  

        Odbor školstva a športu pred vypracovaním predmetného návrhu pristúpil 

k rozsiahlemu prieskumu výšky sadzieb poplatkov v okolitých okresných mestách a mestách s 

porovnateľným počtom obyvateľov. Cieľom bolo posúdenie finančného zaťaženia 

s minimálnym dopadom na ľudí žijúcich v meste Michalovce.  

Príspevok určený  za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce sa zníži 

o 50 % v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.  

Odbor školstva a športu považuje zvýšenie poplatkov za opodstatnené.  

 V čl. 1 bod 1. 4. navrhovaného VZN dochádza k zvýšeniu príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole zriadenej mestom Michalovce, na základe ktorého sa mení cena príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa z 10 eur 

na 20 eur pre dieťa s trvalým pobytom na území mesta Michalovce.  Ďalšie úpravy viď. 

správa. 
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R o z p r a v a  

Mgr. Ján Várady 

Ceny energií sa postupne zastropovali, a postupne klesajú. Poplatky v MŠ v minulých rokoch 

v našom meste neboli navyšované tak razantne ako v iných mestách. V našom prípade ide 

teraz o 100 % navýšenie. Je potrebné prijať systematické opatrenia a kroky na šetrenie 

energiami. Pri výstavbe fotovoltiky mesto zaspalo, iné mestá nás predbehli. Výzvy sú 

naplnené. Každý riaditeľ školy by mal mať vypracovaný projekt spôsobu šetrenia. Chýba mi 

koncepcia šetrenia. 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Je potrebné povedať, že k navyšovaniu poplatkov nedošlo od roku 2013. Mesto sa zapojilo 

koncom leta do projektu SPP, ktorý navrhuje na niektorých michalovských školách inštalovať 

fotovoltické články. Do projektu sa zapojila VI. ZŠ a V. ZŠ. Ak budú úspešné, radi budeme 

v tom pokračovať aj na iných školách. 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Navrhujem nezvyšovať poplatok pre činnosť v školských kluboch pri základných školách. 

Prosím o podporu poslancov. Poplatok 20 € je dosť vysoký. Predkladám návrh na zmenu 

uznesenia v čl. 3.2, poplatok by ostal nezmenený na výške 10 €. 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Poplatok bol zvyšovaný hlavne z dôvodu navyšovania miezd pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov a samozrejme zvyšovania cien energií. K navyšovaniu 

poplatkov dochádza na celom Slovensku. 

JUDr. Ing. Erik Sibal, fakt. poznámka 

Zvyšovanie miezd sa zohľadňovalo v predchádzajúcom materiáli. Toto nie je vecný argument. 

MUDr. Dušan Goda 

Opäť je tu zaťažovanie rodičov. Určite sú obrovské medzery v rozpočte mesta, čoho dôkazom 

sú ďalšie body. Napr. navyšovanie transferu pre TaZS mesta Michalovce o 508 tis. € a ďalšie 

navyšovania a tu ideme zaťažovať rodičov. Mesto by to mohlo zvládnuť aj bez toho. 

Ing. Jozef Sokologorský 

V materiáli je  uvedené, kedy rodič príspevok za dieťa neplatí, napr. ak doloží doklad 

riaditeľovi MŠ, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 

Ing. JUDr. Erik Sibal 

Výber daní tento rok z pohľadu štátu sme už dávno prekročili. Prognóza na budúci rok vo 

výbere daní je, že bude vyšší ako tento rok. Aj ľudia, ktorí nepoberajú dávku a pracujú,  majú 

finančné problémy. 



10 
 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Pozmeňujúci návrh na uznesenie, predložený JUDr. Ing. Sibalom, predniesol predseda 

návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

Zmeny článku 3.2 sa vylučujú,  navrhujem, aby článok 3.2 ostal nezmenený. 

Prezentácia: 
Prezentovalo sa 22 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.11) 
za: 8  poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 12 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce o určení príspevku od zákonného zástupcu 

dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej 

umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, 

v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Michalovce.  

u k l a d á 

zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o určení príspevku od zákonného 

zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, 

v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných 

školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.      

Z: vedúci odboru školstva  

                                                                                                        T: ihneď 

 
 



11 
 

 

Prezentácia: 
Prezentovalo sa 23 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.12) 
za: 16 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 6 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č.9 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Michalovce o dani za užívanie 

verejného priestranstva v meste Michalovce 

 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice  

-  Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach schválilo dňa 07.11.2014 VZN č. 169/2014 o dani za 
užívanie verejných priestranstiev v meste Michalovce. Mesto Michalovce pristupuje k 
zmenám v článku 4, a to v bode 4.2., ktorým sa upravuje sadzba dane za užívanie verejného 
priestranstva mimo bodu 4.2.10., a to dočasné parkovanie mimo plateného parkoviska na 
vyhradenom priestore (5x2,5m), ktorý zostáva nezmenený.  
Energetická kríza, ktorá zasiahla celé národné hospodárstvo SR, zasiahla aj rozpočty 

samosprávy. Problémy rokov 2020 a 2021, kedy pandémia narušila chod miest a obcí sa ešte 

znásobili energetickou krízou v roku 2022. Prejavilo sa to na všetkých úsekoch riadenia 

samosprávy, čo sťažuje plnenie základných funkcií mesta. K zmenám sadzieb dane sa 

pristupuje na základe zvýšených nákladov Mesta Michalovce, ktoré sú spojené s údržbou a 

úpravou verejných priestranstiev. (Čistenie verejných priestranstiev, kosenie, deratizácia, 

polievanie zelene, postreky a podobne). V materiáli je uvedená pôvodná sadzba a nová 

sadzba. 

 

R o z p r a v a  

 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 

V pozmeňujúcom návrhu som uviedol, nespoplatňovať zariadenia, ktoré sú umiestnené na 

letných terasách. V novom návrhu sa upúšťa od tohto spoplatňovania. Tento krok má 

prispieť k zvýšeniu kvality služieb a zároveň k zvýšeniu počtu týchto zariadení v mestskej 

centrálnej zóne. Ide aj o podporu kultúrnych akcií v meste a zvýšiť návštevnosť v CMZ. 

Priviesť život do mesta bolo aj v mnohých volebných programoch. Chcem požiadať 

o podporu tohto návrhu. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o dani za užívanie verejného priestranstva 
v meste Michalovce. 
u k l a d á      
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o dani za užívanie verejného 
priestranstva v meste Michalovce. 
       Z: Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
       T: ihneď 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 23 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.13) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 10 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce, ktorým sa 
upravuje   VZN    Mesta    Michalovce   č.  164/2014    o   podmienkach  
prenájmu stanovíšť TAXI v meste Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice  

-  Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach počas mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR, 
schválilo na svojom zasadnutí dňa 29.5.2020 dodatok č. 1 k VZN č. 164 o podmienkach 
prenájmu stanovíšť TAXI v meste Michalovce. Dodatok číslo 1. upravoval výšku nájomného v 
čase, kedy podmienky na podnikanie boli obmedzené a mnohé samosprávy pristúpili k 
úľavám. Rovnako to bolo aj v prípade nájmu za stanovištia taxi. K dnešnému dňu Vláda SR 
mimoriadnu situáciu nezrušila.  
V čase energetickej krízy nemožno poskytovať ďalšie úľavy, preto výšku nájomného za plochy 
určené pre stanovištia taxi v meste Michalovce navrhujeme vrátiť na výšku pôvodného 
nájomného v zmysle VZN č. 164 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v meste 
Michalovce.  
Týmto VZN sa ruší nasledujúca úprava nájomného schváleného dodatkom č. 1 k VZN č. 164 o 
podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v meste Michalovce bod 3.10.  
„3.10 Dopravca môže požiadať z dôvodu obmedzenia výkonu činnosti na základe vyhlásenia 
mimoriadnej situácie na území SR Vládou SR Uznesením vlády SR č. 111 z 11. 3. 2020 z 
dôvodov pandémie COVID-19 a následne prijímaných opatrení Vlády SR a Úradu verejného 
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zdravotníctva, najneskôr do 15 dní od skončenia mimoriadnej situácie o úpravu sadzby 
nájomného. Sadzba nájomného je 1 €/mesiac/vozidlo.“ Znenie pôvodného VZN sa nemení. 
 
R o z p r a v a  

 

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce , ktorým sa upravuje VZN Mesta 
Michalovce č.164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v meste Michalovce. 
 
u k l a d á  
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce, ktorým sa upravuje VZN Mesta 
Michalovce č.164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v meste Michalovce. 
       Z: Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
       T: ihneď 
       
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 22 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.14) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

 

BOD č. 11 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o dani 
z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné 
hracie prístroje a dani za ubytovanie 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice  

-  Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
VZN o úprave miestnych daní je predložené  v súlade so zákonom o miestnych daniach 

a poplatku. Posledná úprava tohto VZN bola prijatá v r. 2019 s účinnosťou od 1.1.2020. 
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Keďže od uvedeného obdobia bolo vládou prijatých niekoľko nových zákonov, ktoré značnou 

mierou ovplyvnili a aj naďalej ovplyvňujú príjmy a výdavky miest, predkladáme nový návrh 

VZN, v ktorom dochádza k miernemu zvýšeniu jednotlivých sadzieb daní. Spomeniem len 

niektoré legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na zvýšené výdavky mesta zmena zákonníka 

práce, zvyšovanie minimálnej mzdy, valorizácia platov vo verejnej správe a v oblasti školstva 

10 a 7 % a s tým súvisiacich odvodov, vysoký stav inflácie, rast cien energií, ale aj zníženie 

podielových daní zo štátneho rozpočtu. Pred samotným spracovaním predmetného návrhu 

mesto pristúpilo ak k rozsiahlejšiemu prieskumu výšky sadzieb dane jednak v okolitých 

okresných mestách a mestách s porovnateľným počtom obyvateľov.   

Predloženou zmenou Mesto naďalej zachováva všetky úľavy, oslobodenia či zníženia. 

Dokonca dochádza k zvýšeniu úľavy  a to z 30 na 50 % za stavby na bývanie a byty a garáže 

pre vymedzené osoby, pričom súčasne sa znižuje aj veková hranica poskytnutia úľavy zo 

súčasných 70 rokov na 65 rokov.  

V predloženom VZN je z dôvodu legislatívnej zmeny doplnený tzv. koeficient sadzby 

neudržiavanej stavby, ktorý sa vzťahuje na stavby vlastníka, ktorý ich neudržiava, ktoré 

zaťažujú, či obťažujú obyvateľov mesta, resp. ohrozujú život a zdravie mesta. V tomto VZN je 

to koeficient 8.  

 

R o z p r a v a  

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Zmyslom VZN   je zdaňovanie majetku. My ideme zdaňovať garáž vyššou sumou za m2 ako 

byt, pričom je tam veľký cenový rozdiel v hodnote majetku. Je to neproporcionálne 

zdaňovanie majetku. Nejde o mierne navyšovanie sadzieb. Najväčší nedostatok 

predkladaného materiálu je, že nie je uvedený dopad. Očakával som tabuľku, aký je súčasný 

výber daní, ako sa zvýšil za predošlé roky. Rozširovaním mesta, je aj väčší výber daní za 

nehnuteľností. Dopad, ktorý chýba, že potrebujeme vybrať 2,5 mil. €, vyberiem 2 mil. € a ten 

rozdiel, ktorý chceme vybrať naviac, kde ho chceme presunúť. Mne to vychádza, že na TaZS 

mesta Michalovce. V rozpočte TaZS je položka služieb zvýšená zo 700 tis. € na 1 200 tis. €. Ak 

by som videl, že v závere je uvedené, že z vyššieho výberu daní bude postavené parkovisko 

napr. na sídlisku Stráňany, kde sa 20 rokov nepostavilo nič, tak by to bolo pre mňa 

zmysluplné. Nie je tu základ, prečo dochádza k navýšeniu, chýbajú prepočty a porovnania. 

Musím sa zdržať pri hlasovaní, hoci považujem zvyšovanie sadzieb v dnešnej dobe za 

správne. Stále sa opakuje fráza energetická kríza. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec 

Je to fráza, ale je to aj fakt a dotýka sa to celého Slovenska. Rozdiel v sadzbách za byt a garáž 

– sadzba za byt sa týka skoro všetkých, aj dôchodcov a sociálne slabších občanov. Garáž 

berieme ako nadštandard. 
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Ing. Oľga Bereznaninová  

Čo sa týka navyšovania sadzieb daní za nehnuteľností, je to dopad na príjem mesta. Netreba 

si mýliť predpis a príjem. Aj na základe vydaných rozhodnutí, nie všetci obyvatelia pristúpia 

k zaplateniu dane z nehnuteľností. Vznikajú nám aj nedoplatky. Celkový nárast 

predpokladáme vo výške 14 % čo sa týka predpisu. V rozpočte je zohľadnená len alikvotná 

časť. 

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Ide o zdaňovanie majetku. Nemôžem zdaniť majetok v hodnote 8 000 € rovnako ako 

majetok, ktorý má hodnotu 120 tis. €. Zmyslom je zdaniť bohatých ľudí. Je prirodzené, že 

mesto má aj neplatičov, ale to presne mi chýba v materiáli. Povedzte nám koľko sa platí a 

koľko je neplatičov. Žiadal som vás o to aj mailom. Materiál považujem za veľmi slabý. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová  

Pán poslanec, ospravedlňujem sa, ale mail od vás sa ku mne nedostal. 

 

MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 

Nehnevajte sa pani vedúca fin. odboru, tieto argumenty neobstoja. Nejdete k meritu veci. 

Obštrukciami zavádzate kolegov a občanov mesta. Materiál je nedostatočný, argumentačne 

nepodložený. Určite zaňho nezahlasujem. 

 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 

V tomto bode predstavené zvýšenie daní a poplatkov je pripravené bez bližšej analýzy. 

V dôvodovej správe nie je ani zmienka aký finančný objem  sa zvýšením finančných 

prostriedkov zvýši a akým dielom sa na zvýšení podieľajú jednotlivé skupiny pozemkov 

a stavieb. Je len spomenuté, že samospráva pristupuje k zvýšeniu z dôvodu zlej ekonomickej 

situácie. Zodpovedná samospráva nemôže celé bremeno zvýšených nákladov preniesť iba na 

občanov. Hlavná časť úspor musí byť v činnosti samosprávy a k zvýšeniu daní môže pristúpiť 

až po predstavení opatrení, ktorými ušetrí peniaze v mestskej kase. Zároveň sa to predstaví 

znížením nákladov na prevádzku a výkon jednotlivých činností. Bez predstavenia takýchto 

opatrení a bez dôslednej analýzy, ktorá v materiáloch chýba, a je nutná pri potrebe 

zvyšovania daní, tento materiál – zvýšenie mestských daní nemôžem podporiť. 

 

Mgr. Ján Várady 

Dotknem sa časti orná pôda, trvalé porasty, ovocné sady. Trvalé porasty mali niekedy 

o polovicu nižšiu daň ako je to tu uvedené. Neviem  prečo je to všetko v jednej daňovej 

skupine. Žiadam, aby boli vyčlenené a vyšpecifikované tak, ako to bolo kedysi. 

- Zastavané plochy a nádvoria, tiež to treba rozlišovať, či ide o novú stavbu, či 
chátrajúcu stavbu, ktorú môžeme penalizovať už dávnejšie. 

- Stavby na pôdohospodársku produkciu, je rozdiel medzi skleníkmi a veľkokapacitnými 
budovami. Tiež je to potrebné špecifikovať. To isté pri samostatne stojacich garážach 
skupinových garážach, ako aj garážových domoch. Pri samostatne stojacich garážach 
navrhujem zníženie sadzby. 

- Pri stavbách na podnikanie je tiež vysoká sadzba, tiež je potrebná špecifikácia. 
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Čo sa týka zjednotenia a špecifikácie, alebo rozdelenia jednotlivých druhov pozemkov alebo 

stavieb nie je to možné. Táto špecifikácia, resp. rozdelenie daní je presne stanovená 

zákonom. A k tomuto zjednoteniu, čo sa týka ornej pôdy, alebo trvalo trávnatých porastov 

došlo zo zákona. Správca dane nemá možnosť ich špecifikovať ani rozdeľovať. 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

Na strane č. 3 je uvedené – Pozn. vo všetkých prípadoch došlo k navýšeniu sadzby o 0,01 %. 

Ak by to bola pravda, išlo by o mierne navýšenie. Ak však došlo k navýšeniu o jednu desatinu, 

hneď v prvom bode – str.2 pri navýšení z 0,50 % na 0,60 %, tak v rámci dane za ornú pôdu 

dochádza k navýšeniu o 20 %. Ak si zoberieme do úvahy ďalšie body napr. 1.9 – je 44 % 

navýšenie – samostatne stojacie garáže. Tak isto je to aj v ďalších položkách, kde nedochádza 

k miernemu navyšovaniu. V rámci finančnej komisie prebehla vážna diskusia. V rámci čl. 5 

som sa pýtal – „Daňovník preukáže vyššie uvedené skutočností písomným vyjadrením 

príslušného orgánu, resp. organizácie“ a to v súvislosti s predkladaním žiadosti o 50 % 

zníženie na pozemky, ktoré majú obmedzené využívanie. Bolo mi povedané, že to bude 

objasnené na mestskom zastupiteľstve. Na základe akých skutočností vyžadujeme, aby 

daňovník preukázal vyššie uvedené skutočnosti. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Čo sa týka uvedenej poznámky v dôvodovej správe, znamená, že došlo k percentuálnemu 

navýšeniu o jednu desatinu, nie k absolútnemu navýšeniu. Čo sa týka preukaznosti, daňovník 

je povinný, pokiaľ chce mať nárok na úľavu, preukázať to dokladom a písomným vyjadrením 

príslušného orgánu, na základe ktorého je to pásmo vymedzené. 

 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD., fakt. poznámka 

Na finančnej komisii zaznelo, že táto interpretácia vyplýva zo zákona, ja som to v zákone 

nenašiel. Z môjho pohľadu sa mi zdá, že sme možno príliš prísny, pretože o niektorých 

veciach občan ani nemusí vedieť, napr. že jeho pozemok je v ochrannom pásme. 

Ing. Ján Kerekeš 

Debatujeme tu o sadzbách daní, jedným sú nízke, iným vysoké. Možno by bolo dobre pani 

vedúca uviesť niekoľko príkladov ako sme na tom v porovnaní s inými mestami. Ináč sa na to 

budeme pozerať. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Porovnateľné mestá sú Rožňava, Spišská nová Ves, Poprad, Bardejov, Považská Bystrica, 

Zvolen. Mesto Rožňava – daň z pozemkov – orná pôda 0,85 %, záhrady 0,85%, zastavané 

plochy 1,13 %, stavebné pozemky 1,10 %. 

Mesto Poprad – orná pôda 1 %, záhrady 1 %, zastavané plochy 1 %, všetky druhy pozemkov 

až na stavebné kde je 1,5 %. 
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Mesto Bardejov - orná pôda 1,12 %, zastavané plochy 1,12 %, stavebné pozemky 1,12 %. 

Považská Bystrica -  má 0,78 % vo všetkých druhoch pozemkoch, stavebné pozemky – 0,82% 

Bardejov – dane zo stavieb  - dane na bývanie a drobné stavby 0,40 €, Poprad 0,50 €, 

Rožňava 0,38 €, Spišská nová Ves 0,36 €. 

Skleníky, stavby na pôdohospodársku produkciu: Rožňava 0,38 €, Spišská nová Ves 0,36 €, 

Poprad 0,50 €, Bardejov 0,40 €. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Z toho vyplýva, že v meste  Michalovce sa sadzby zvyšovali adekvátne, ako je to aj v iných 

mestách. Mesto Michalovce patrí k tým lacnejším v rámci týchto sadzieb. 

 

JUDr. Ing. Erik Sibal, fakt. poznámka 

Potvrdili sa moje slová, že materiál je nedostatočne pripravený. Všeobecne záväzné 

nariadenia o sociálnych službách sú pripravené na jednotku, je tam porovnanie, 

odôvodnenie atď.  Možno mesto Rožňava je menšie mesto,  má len 100 domov,  my napr. 

150 domov. Možno by bolo potrebné objektívne porovnanie v pomere k rozpočtu. Chýba tu 

analytika. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Je potrebné povedať, že materiály boli pripravované do mestskej rady a v tom čase, ešte 

neboli zverejnené sadzby okolitých samospráv. 

 

Radovan Geci 

Pri mojom prepočte sa minimálne v sadzbách, ktoré sú uvádzané v EUR-ach za m2 je pohyb 

sadzby od 17 - 44 %. V priemere mi vychádza zvýšenie o 31 %. Inflácia za rok 2022 sa očakáva 

16 -16,5 %. Preto si myslím, že nárast daní v priemere o 30 % na obyvateľa je skoro 

dvojnásobný ako je inflácia. Mesto práve takýmto navyšovaním daní bude umelo násobiť 

infláciu v našom meste, čo považujem za veľmi zlý faktor a zlé postavenie k obyvateľstvu 

a podnikateľom. V tomto prípade podnikatelia si priplatia najviac. Ak zvýšime daň napr. zo 

stavieb na podnikanie a skladovanie z 3 € na 3,50 €, tak na dolnom a hornom Zemplíne 

a v okolí  budeme ďaleko prevyšovať touto daňou okolité mestá. V Humennom je 

k dnešnému dňu hodnota na 2 €. My ideme na 3,50 €. Robíme zase ďalšie kroky, aby došlo 

k odlivu obyvateľstva a nie k ich prilákaniu. V Michalovciach bojujeme o každého investora, 

o malú firmu, ktorá vytvorí hoci len 10 pracovných miest. Takýmto krokom bránime prísunu 

investorov. Ak investor má platiť v Humennom 2 €, alebo  v Trebišove 1,80 €, tak si vyberie 

to mesto, kde je to pre neho výhodnejšie. Michalovce sa začínajú stavať drahým ostrovom 

Zemplína. Navýšenie o 31 % je krokom späť. Navrhujem dane zvyšovať jemne, alebo 

približujúce sa inflácii. Pre mňa je takéto navyšovanie neakceptovateľné. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec 

Dane sa nezvyšovali niekoľko rokov. Porovnávať infláciu tento rok a minulý  verzus sadzba, je 

neporovnateľné a neopodstatnené. Je pravda, že daň je jednou z vecí, na ktoré sa pozerá 

investor, ale nie najpodstatnejšou. Skôr ich zaujíma infraštruktúra, či tu nájdu kvalifikovanú 

pracovnú silu a či stredné školstvo je zapojené do duálneho vzdelávania. 
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

K spomínaným sadzbám v meste Humenné a Trebišov. Mesto Humenné pristúpilo k sadzbe 

tejto dane na podnikanie na 4 €. Vami spomínaná sadzba bola z tohto roku.  

  

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Zmeny vo VZN prebiehajú v samosprávach v týchto dňoch. 

 

Radovan Geci 

Posledné navyšovanie daní bolo v roku 2019. Nie je to tak dávno. V minulých rokoch bola 

minimálna inflácia vo výške cca 1%. Stále trvám na tom, že zvýšenie sadzby o 31 % je veľa 

v tejto chvíli, keď občania majú hlboko do vrecka. Hľadal by som rezervy práve v meste. 

Chýba mi tu signál od mesta. Mesto ma začať šetriť sebou, na efektivite, procesoch, na 

zamestnancoch a až následne pristúpiť ku kroku zvyšovania daní. Vy ste to otočili, najprv na 

občanoch a až potom možno na seba. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec,  primátor mesta 

Dovolím si s vami nesúhlasiť, ale váš názor vám neberiem. Aj vo vašej firme dochádza 

k zvýšeniu poplatkov z rôznych dôvodov aj externých, ktoré neviete ovplyvniť a ak chcete 

fungovať ďalej, musíte časť nákladov preniesť aj na občana. 

 

MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 

Vaše argumenty sú chabé. Nemôžete porovnávať rozpočty 3-4 roky dozadu. Hľadajte rezervy 

vo vnútri mesta. Pokračujete v práci svojho predchodcu, čo je pre mesto smutné. K šetreniu 

nech dochádza na úrade aj v mestských podnikoch. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec,  primátor mesta 

Hovoril som o porovnávaní sadzieb. 

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Sadzby sa menili v roku 2019, s účinnosťou od 1.1.2020. V roku 2020 bol výber daní 2,5 mil. 

EUR, v roku 2021 2,6 mil. €. Bez zvýšenia sadzby, bol výber daní vyšší. V návrhu je plánovaný 

výber daní 2,9 mil. € cca o 10 %, ale v rôznych položkách je to odlišné. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

V rozpočte je uvedený predpoklad. Nikdy nevieme dopredu, koľko sa vyberie. 

 

MUDr. Dušan Goda 

V ďalších bodoch dochádza k navýšeniu o státisíce a teraz hovoríte o šetrení. 

 

JUDr. Tímea Sotáková 

Navrhujem, aby Mesto uvažovalo v budúcnosti o zakúpení softwaru – ide o tzv. smart mapy, 

aké používajú v meste Dubnica nad Váhom. Ide o univerzálny systém dát evidencii 

obyvateľstva cez informácie o zaplatených daniach a poplatkoch až po dáta policajného 
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zboru, stavebného úradu, či katastra, ktoré sa budú priamo zobrazovať na mape mesta. 

Tento projekt by vedel zefektívniť investičné projekty, ale aj výber daní a zvoz komunálneho 

odpadu. Osvedčilo sa to v spomínanom meste, kde na daniach získali o pol milióna eur viac 

a tohto roku nepristupujú k zvyšovaniu daní. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

O situácii v Dubnici sme boli informovaní, ide o podnetný návrh.  

 

Ing. Filip Kaľavský 

Mám morálnu dilemu podporiť tento návrh z dôvodov, ktoré tu už boli uvedené. Akým 

spôsobom sa pristúpilo k šetreniu v rámci mesta. V rozpočte mesta má väčšina kapitol 

pridané. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

V úvode som uviedla, z akých dôvodov pristupuje mesto k navýšeniu daní. Aké zmeny mesto 

čakajú, čo všetko Vláda SR preniesla na samosprávy bez toho, aby to bolo zohľadnené 

v podielových daniach. 

 

Ing. Jozef Sokologorský – fakt. poznámka 

Reagujem na p. Sotákovú. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie ohľadom smart mapy. Budeme 

sa snažiť, aby nám neunikali dane. Je pravdou, že nie všetky nehnuteľností sú klasifikované 

správne. Budeme sa snažiť to odstrániť. 

 

Ing. Ján Kerekeš 

Pre mesto je do budúcnosti podstatný rozvoj mesta a zamestnanosti. Navýšenie daní 

z pozemkov a výrobných hál, nie je argument, ktorý odradí tu prísť investora. V prvom rade 

je potrebná cestná infraštruktúra, napojenie na Európu, prístup k pozemkom v meste, ktoré 

sú vhodné na investície a kvalifikovaná pracovná sila. Toto je podstatné pre rozvoj mesta. 

 

Ing. Jozef Sokologorský 

Každé jedno VZN, ktoré je predkladané, má vplyv na rozpočet mesta, ktorý budeme 

schvaľovať v ďalších bodoch. Ide o cca 500 tis. €. Predkladané VZN má veľký vplyv na 

rozpočet mesta pre rok 2023. Vyzývam poslancov na určitú zodpovednosť, aby  podporili 

schválenie  predkladaného VZN. 

 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. – fakt. poznámka 

Chcem upozorniť, že keď Mesto chce vybrať viac daní, nemusí ich rovno zvyšovať. Nebolo 

povedané, aké má Mesto rezervy pri vyberaní daní. Mesto nedostatočne využíva 

vyhľadávaciu súčinnosť pri daní z pozemkov v intraviláne a extraviláne mesta. Dlhodobo 

nezapracováva zmeny doplnky a zmeny z územného plánu a nerozširuje  intravilán o 

zastavanú časť mesta. Sadzba v intraviláne je vyššia. Svojou vyhľadávacou činnosťou a pri 

správe daní je možné zvýšiť príjem z týchto daní a nemusíme prikročiť k navyšovaniu sadzieb. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pán viceprimátor nestraš poslanecký zbor čo sa týka rozpočtu. V rozpočte sú státisícové 

rezervy. Je to zavádzajúce. 

 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

Kde je uvedené suma 500 tis. € v rozpočte mesta? 

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Ak si porovnám rozpočet vychádza mi suma 300 tis. €. 

 

Ing. Jozef Sokologorský 

Daň je rozdelená, daň zo stavieb, daň z pozemkov a daň z bytov a nebytových priestorov, ak 

si to zrátame vyjde vám suma 520 tis. €. Mesto nemá možnosť pripraviť rozpočet s deficitom. 

Rozpočet musí byť vyrovnaný. 

 

MUDr. Dušan Goda 

Opäť nesúhlasím. V rozpočte sa dá urobiť určitá nadstavba – rezerva. 

 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

Dovolím si upozorniť na súčtovú chybu v predloženom materiáli, a to v súvislosti s bodom - 

Daň zo stavieb: a to rozdiel 2 100 tis. a 2 320 tis. Tu je rozdiel 210 tis. € a nie 420 tis. €. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

V prílohe č.1, v poslednom stĺpci je uvedený rozdiel rozpočtový, nie očakávanej skutočnosti. 

Očakávaná skutočnosť je  odborný odhad, dnes je 15.12.  Výmer je predpis v účtovníctve, nie 

v rozpočte. Rozpočet je reálny príjem, ktorý má daňovník ešte do 31. decembru možnosť 

zaplatiť. Materiál vychádzal z údajov k 30.11.2022. 

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Tak potom sme dosiahli oproti rozpočtu výber na 2,6 mil. €. Výber je vyšší o cca 200 tis. € bez 

navýšenia sadzieb. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Je ťažko predpokladať koľko v budúcom roku z vydaných rozhodnutí obyvatelia zaplatia. 

K rozpočtu pristupujem s odborným odhadom. 

 

Radovan Geci 

Poprosím o vysvetlenie rozdielu v očakávaných podielových daniach r.2022 a 2023. Je tam 

výrazný nárast podielových daní. O koľko dostaneme od štátu viac? 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Vývoj podielových daní závisí od schválenia štátneho rozpočtu. Mesto pri svojom rozpočte 

vychádzalo z prezentácií MF SR  a z predpokladov zverejnených radou pre rozpočtovú 
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zodpovednosť. Prognóza oproti r. 2022 je zvýšená, ale všetky legislatívne zmeny a všetko to, 

čo štát prenáša na obce a mestá nie je v tejto prognóze zohľadnené. 

 

MUDr. Dušan Goda 

Stále hovoríte len o navyšovaní energií, nízkych podielových daní. Je vysoký predpoklad, že 

podielové dane budú vyrovnané. Stále len strašíte. 

 

Radovan Geci, fakt. poznámka 

V roku 2022   výber podielových daní bol 17,4 mil. €, v roku 2023 je predpoklad 17,9 mil.€. 

Tri roky dozadu boli podielové dane vo výške 15,4  mil. €. Ide o nárast cca 2,6 mil. €. Kde sa 

tie dane strácajú? 

 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Podielové dane sa zvýšili, ale pribudli nám prenesené kompetencie od štátu, ktoré ani 

nezohľadňujú uvedený nárast. 

 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

V roku 2022  Vláda SR nariadila vyplatenie v rámci vyššej KZ vyplatiť všetkým zamestnancom  

odmenu vo výške 350 € s odvodmi  a potom 500 € s odvodmi, kde štát na originálne 

kompetencie tieto povinnosti nerefundoval. Na prenesený výkon školám, áno, obciam to 

nariadil, ale nezohľadnil to v podielových daniach ani inou formou dotácie. 

 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Dávate zavádzajúce informácie. Nehľadáte vnútorné rezervy v rozpočte Mesta. 

 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Mesto je známe, že má obrovský nadpočet zamestnancov v porovnaní s identickými 

mestami. Máme možno aj o 100 zamestnancov viac ako porovnateľné mestá a tým sa to 

v našom meste rapídne prejaví. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Mesto má primeraný počet zamestnancov, nie je nadimenzovaný, 

 

Mgr. Ján Várady 

Súhlasím s pánom Gecim, že máme nadpočet zamestnancov. Za posledné roky máme ale 

úbytok obyvateľov aj detí v školách. Čo sa týka originálnych kompetencií, v iných 

samosprávach to dokážu lepšie a racionálnejšie. Je potrebné vnútorné šetrenie na úrade, 

v technických službách a sebareflexia riadiacich pracovníkov. 

 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

K šetreniu dochádza tam, kde je to možné. Každá organizácia sa so šetrením musí 

vysporiadať  a robí to najlepšie ako vie. 
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Mgr. Ján Várady 

Je potrebné urobiť dôslednú analýzu a štatistiku. Keď máme menej obyvateľov, je potrebný 

aj menší počet úradníkov. 

 

MUDr. Dušan Goda 

Neobracajte vnútorné zdroje iba na zamestnancov. Tie rezervy sú v iných položkách. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e   

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Michalovce o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani 

za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie. 

u k l a d á 

Zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o dani z nehnuteľností, dani za 

psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie. 

    

              Z: vedúca finančného     

                odboru             

                                                                                                                    T: ihneď 

 

Prezentácia: 
Prezentovalo sa 22 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.15) 
za: 12 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 4 poslanci 
 Poslanci sa ohradili k hlasovaniu z dôvodu, že sa všetci nemohli za prezentovať. Na základe 

požiadavky poslancov, primátor spustil k danému VZN  prezentáciu a hlasovanie ešte raz. 

 

Prezentácia: 
Prezentovalo sa 24 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.16) 
za: 13 poslancov, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako prednesené, nebolo schválené. 
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BOD č. 12 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice  

-  Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Miestny poplatok za komunálny odpad, tvorí jeden z hlavných príjmov v rozpočte Mesta 

Michalovce. Všeobecne záväzné nariadenie je spracované v súlade so zákonom o miestnych 

daniach a poplatku a stanovuje povinnosť platiť poplatok, určuje jeho výšku, splatnosť, úľavy, 

oslobodenia a ďalšie náležitosti splnomocnené týmto zákonom.  

V navrhovanom VZN Mesto pristupuje k úprave výšky poplatku pre občanov a podnikateľské 

subjekty. Hlavným dôvodom úpravy je zvyšovanie cien jednotlivých komodít, ktoré 

ovplyvňujú výšku nákladov aj pre oblasť odpadového hospodárstva, a to počínajúc nárastom 

minimálnej mzdy a ďalšej valorizácie platov aj s odvodovými povinnosťami, zvyšovanie cien 

pohonných hmôt, zvyšovanie poplatkov za prepravu a zneškodňovanie odpadov, ako aj 

ďalšie legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve.  

Výška poplatku  za komunálny odpad na osobu  kalendárny deň sa zvyšuje z pôvodných 

0,099 € (36,135 € na rok) na 0,135 € (49,275 €), čo je zvýšenie o 0,036 € na osobu a deň, čo 

je ročne zvýšenie o 13,14 € (zvýšenie o 36 %). 

Ďalej sa upravuje sadzba za 1 liter odpadu pri množstevnom zbere z 0,017 € na 0,022 € 

(zvýšenie o 29,41 %) . 

Ďalšou zmenou predloženého VZN je úprava vekovej hranice pri znížení poplatku zo 

súčasných 62 rokov na 65 rokov z dôvodu zvyšujúceho sa veku odchodu do dôchodku, už 

v súčasnosti veľká časť dôchodcov vo veku 62 rokov do 65 rokov je pracovne aktívna 

a súčasne je aj poberateľom starobného dôchodku.  

Ostatné úpravy vyplývajú z aplikačnej praxe – napr. možnosť platby cez platobný kiosk, 

upravuje sa napr. lehota splatnosti, ako aj možnosť povolenia splátok.  

 

 
R o z p r a v a 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Koľko máme platiteľov za odpad v meste? Koľko je vyčlenených z povinnosti platiť? Od 1.1 
2023 má platiť legislatíva, že zmesový komunálny odpad má prejsť úpravou pred uložením 
na skládke a je to zohľadnené?  V materiáli TaZS sa o úprave TKO už nepíše. 
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Zhruba 758 osôb sa zdržiava mimo mesta z dôvodu štúdia, mimo SR je to 2500 osôb, 420 
osôb je mimo SR ale kratšie ako 90 dní. Dlhodobý pobyt v zdravotníckych zariadeniach – 64 
osôb. Zníženie alebo  odpustenie poplatku TKO sa týka cca 3900 osôb v roku 2022. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS  
Čo sa týka MBÚ je patová situácia, vzhľadom na to, že minister informoval verejnosť, že 
termín platnosti realizácie MBÚ sa presúva z 1.1.2023 na 1.1.2024. Avšak legislatívne to 
nebolo preukázané. Nevieme momentálne čo nás čaká. Vychádzame z toho, čo je zatiaľ 
platné. 
 
Ing. Filip Kaľavský, fakt. poznámka 
Koľko máme platiteľov za odpad a aká bola vybratá suma za TKO? V čl.3 3.2.1 navrhujem 
ponechať vekovú hranicu  zníženia poplatku za komunálny odpad na súčasných 62 rokov. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Poplatok za TKO sa vyrubuje na trvalý pobyt. K dnešnému dňu je to 36 253 obyvateľov. 
 
Doc. Ing. Stričík,PhD. 
Podstatnú časť odpadu tvoria obyvatelia mesta, ale nesmieme zabúdať ani na podnikateľov. 
Vieme uviesť koľko je fyzických osôb a koľko podnikateľov? 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Vieme to spracovať. 
 
Mgr. Ján Várady 
Ing. Bereznaninová neodpovedala na všetko. Koľko platí za vývoz Angi mlyn? 
 
Ing. Bereznaninová, ved. FO  
Odpovedala som na otázku p. Kaľavského. Na Angi mlyne je zavedený množstevný zber. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, fakt. poznámka 
Ide o jednoduchú matematiku 36 x 36 250 rovná cca 1300 tis. €. V rozpočte je uvedená suma 
610 tis. €.  Čiže len 50 %. Oproti roku 2021  je to 300 tis. € menej. Prečo? 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
To, že je vydané rozhodnutie na plnú výšku, neznamená, že poplatník ju zaplatí. 
 
Radovan Geci 
Nakladanie s odpadmi v meste je jeden veľký problém. Hovoríme tu o zvýšení poplatku pre 
občana na 49 €.  Štvorčlenná rodina má ročne zaplatiť 200 €. Naplánovaný výber poplatku za  
TKO je na 2,3 mil.€. V porovnaní s rokom 2020 ide o 100 % navýšenie, ale len preto, že 
nedokážeme vybrať poplatok od všetkých obyvateľov a po druhé, že tu nikto nie je 
zodpovedný za to, že do dnešného dňa nemáme hotovú skládku. Nevieme odpad efektívne 
voziť na inú skládku. My robíme verejné obstarávania za dvojnásobne vyššiu cenu a zase to 
zaplatí občan. Na porovnanie: Martin 31 €, Prievidza 38 €, Ružomberok 36 €, Zvolen 28 €, 
Liptovský Mikuláš 37 €, Poprad 29 €, Trenčín 32 € ... atď. My sme úplne niekde inde. 
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Mgr. Miroslav Dufinec 
Je pravda, že tento stav je spôsobený, že nemáme vlastnú skládku. Nie je to ničia vina, je 
legislatívny proces, ktorý bol neustále napadaný. Ak sa nič výnimočne nestane, mali by sme 
na budúci rok skládku dokončiť a náklady by mali ísť dole. Firma, ktorá zabezpečuje vývoz na 
Syrník, prešla riadnym výberovým konaním a bola v danom čase najlacnejšia. Porovnávanie 
miest s nami, ktoré majú vlastnú skládku je neporovnateľné. Uvažujeme, aby výber poplatku 
za TKO bol realizovaný správcami bytových domov a poplatok by bol rozložený na 12 
mesiacov. Nebola by to enormná záťaž na rodinu. Po vybudovaní skládky, ak to bude možné, 
budem za zníženie sadzby. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Pán poslanec má nesprávne údaje o sadzbách za TKO. Ide o staré sadzby. Mesto Prievidza 
zvýšilo sadzbu na 48 €. Zvolen 48,50 €, Banská Bystrica 47 €. Mesto Košice 59,80 €, Mesto 
Prešov 65 €. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Sadzba sa zvýši z 36 € na necelých 50 € na občana na rok. Pán primátor zavádzate. Neplatíme 
za vývoz najnižšiu cenu v porovnaní s okolitými mestami. Mali by sme mať aj množstevnú 
zľavu a zľavu za separáciu. Ak by sme toto zohľadnili,  a pri vyjednávaní s firmou KOSIT 
pracovali nezištne pre mesto tak by sme ušetrili minimálne 200-300 tis. € minimálne. Počítal 
som to: 37 tis. obyvateľov, ak by všetci zaplatili, tak je ročný príjem mesta 444 tis. € za rok 
2022, za rok 2023 by to bolo 592 tis. €. Rozdiel je tu 148 tis. €. Občan nášho mesta by 
nemusel byť zaťažený týmto poplatkom ak by sa vyjednala zmluva s firmou KOSIT reálnejšia 
a férovejšia. A na to ste tam vy a pán Oleár, riaditeľ TaZS. Tam je ta vnútorná rezerva, ja 
nechcem vyhadzovať ľudí z TaZS mesta. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Neviem ako ste k svojim výpočtom prišli, ale treba brať do úvahy, že sú aj neplatiči, čím 
porušujú zákon a u mnohých nepomôže ani exekúcia. Poplatok je vysoký, lebo sú zvýšené 
náklady na jeho likvidáciu a na jeho odvoz. Zmení sa to vybudovaním skládky. Veľmi rád 
vstúpim do rokovania s firmou KOSIT a vyrokujem, ak sa to bude dať, lepšie podmienky. 
 
Mgr. Ján Várady 
Koľko bolo zaplatené za množstevný zber na Angi mlyne a o aký objem išlo? Pokiaľ mám 
informácie z predchádzajúceho obdobia sa vyviezlo 55 tatroviek. Ktoré rodiny platia, a ktoré 
nie? Polovica tam nie je prihlásená. Na to doplácame my všetci. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Problém je vo vývoze a v zmluvách a v navyšovaní transferu pre TaZS. Tam sú rezervy. Tam je 
jadro problému. 
 
JUDr. Ing.  Erik Sibal 
Opäť tu máme materiál podobný daniam.  Z čoho sme sa dostali k navýšeniu o 13 €? Žiadna 
matematika. Ak došlo k navýšeniu miezd, akých, u koho? Došlo k navýšeniu poplatku za 
uloženie? O koľko tón išlo? Nič tu nie je. Preto dávam návrh na zníženie, len tak z brucha, na 
45 €. Potom tu vzniká tu „mantra“, že nejakým pokútnym spôsobom nám unikajú peniaze. 
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Napíšte presne koľko je poplatok za uloženie, koľko za odvoz, aké sú administratívne 
náklady. Urobte analytiku a uveďte o koľko sa to navýšilo, aby sme to vedeli schváliť. 
 
 
PhDr.  Dagmar Lieblová 
Zneškodnenie odpadu v roku 2023 je zmluvne zabezpečené. Budeme platiť 48 € /tonu. 
V roku 2021 to bolo 33 €. Ide o nárast o 15 € - t. j. 45 %. V roku 2021 preprava bola za 11,8 
€/t, v roku 2023 to bude 21,60 €  - nárast je o 9,80 € t. j. 83 %. 
Čo sa týka  poplatku za zákonné uloženie je nárast o 11 %.  Je to zahrnuté v cenovej 
kalkulácii. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Potvrdzujú sa moje slová, firma ŠTAFER s.r.o.  sa z toho teší a aj firma KOSIT a. s., a občania 
Michaloviec to platia. Firma ŠTAFER s.r.o. je vaša spriaznená, čo je verejné tajomstvo. Všetko 
ide po starom. Ved. finančného odboru si robí po starom, tam je gro, tam sa strácajú 
peniaze. Ďalší „regrut“ Ing. Oleár, tam je čierna diera. Prídeme na rozpočet TaZS a tam sa to 
potvrdí. Tam sú vnútorné rezervy pán primátor. Pracujte pre občanov konečne. 
 
Mgr. Ján Várady, fakt. poznámka 
Potvrdzujem slová predrečníkov. Firma KOSIT vyváža z vzdialenejších obcí lacnejšie ako my, 
ako je to možné? Ako sa dohodli zmluvy? Je veľký nepomer v náraste prepravy. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS  
Poprosím pána poslanca MUDr. Godu, aby ma oslovoval tak, ako sa volám a aby ma 
neurážal. Po druhé nevie čo hovorí. Všetko je vysúťažené cez elektronickú súťaž. Nikto 
nemôže na to vplývať. Vyzval poslanca Godu, že pokiaľ má niekoho, kto vie tieto činností 
zabezpečiť lacnejšie, budeme tomu len radi, lebo aj nám záleží, aby ceny boli čo najnižšie. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Na margo strácania sa peňazí: všetky doklady sú zaúčtované, k žiadnej strate finančných 
prostriedkov nedochádza, všetko je auditované a kontrolovateľné. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, fakt. poznámka 
Dospeli sme k tomu, že sa zvyšujú náklady na tonu zo 44 €, to je súčet 33 € a 11,8 € roku 
2021 na sumu 69 € roku 2023, čiže rozdiel je 24 €? Vyvážame cca 10 000 ton, t.j. cca 240 000 
€ a my navyšujeme o 500 000 €. Nesedí nám tu matematika.  Znovu musím povedať, že 
materiál nie je dostatočne pripravený. Ak sú oprávnené náklady, treba to tam napísať. Preto 
mám výhrady. Budem navrhovať zníženie poplatku. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
Ide tu o zahmlievanie. Pánu riaditeľovi TaZS sa  za nevhodné oslovenie ospravedlňujem. Čo 
sa týka vašich elektronických konaní, ako to, že Sečovce, Strážske, Trebišov majú vyrokúvané 
iné sumy, nižšie. Ako je to možné? Čo sa týka auditu, kto má k nemu pustí, aby som urobil ja 
alebo iní  zodpovední ľudia audit? Preto som chcel zmeniť rokovací poriadok MsZ, aby bola 
možnosť vás kontrolovať. A tomu vy kolegovia bránite. Bez kontroly to bolo 16 rokov a chcú 
tak pokračovať ďalej. 
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Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Pán poslanec, nemáte pravdu. Môžete kontrolovať koho chcete, ale potrebujete to robiť 
takým spôsobom, ako to máme uvedené v rokovacom poriadku. Viete, že to môžete spraviť, 
ale nebudete chodiť po kanceláriách a zahlcovať vecami pracovníkov, ktorí majú svoju 
každodennú agendu. Viete to spraviť cez vedenie mesta a vieme vám vyhovieť v krátkej dobe 
na všetky vaše požiadavky. Audity a kontroly prebiehajú bežne na samosprávach a u nás 
nenachádzajú žiadne nezrovnalostí. 
 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Audity sú vykonávané audítorskou spoločnosťou, ktorá má na to licenciu. Vykonávanie 
auditu je zabezpečené tak, ako hovorí zákon, čiže odbornou spoločnosťou, ktorá má licenciu. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
Myslel som poslaneckú kontrolu. Mám viacročné skúsenosti, čo sa týka dostupnosti 
informácií z mesta. Mám vlastné skúseností. Nekompletné materiály, nedostatočné 
informácie, ponižujúce pre poslanca. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Ako zástupca primátora som mal iné skúseností, podnety sa vybavovali, požadované 
materiály pripravili a dodnes si ich nebol nikto prevziať. Toto je moja skúsenosť. 
 
JUDr. Zuzana Dobranská, Harmanová 
Zvýšená veková hranica na poskytnutie úľavy - z môjho pohľadu ide o diskriminačné tvrdenie 
v dôvodovej správe. Nie všetci dôchodcovia aj pracujú. Navrhujem, aby ostala pôvodná 
hranica a to 62 rokov aj vzhľadom k tomu, že ide o minimálny vplyv na rozpočet.  
Podám k tomu pozmeňujúci návrh: čl. 3.2.1 – fyzickej osobe v hmotnej núdzi, po predložení  
rozhodnutia, alebo potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (nie staršie ako 1 
mesiac, pred podaním žiadosti o úľavu) a osobe staršej ako 62 rokov na základe údajov 
z evidencie. 
 
Doc. Ing. Stričík,PhD. 
Problematika komunálneho odpadu je mi dosť blízka. Niektoré veci nemáme správne určené, 

alebo zadefinované – dôvodová správa str.č.2 bod 2: Na navrhovanú úpravu poplatku za 

komunálne odpady a zmenu výšky sadzby poplatku pre občanov Mesta Michalovce má 

rozhodujúci vplyv  uzatvorenie skládky komunálneho odpadu Žabany od 1.1.2021 a nutnosť 

ukladať komunálny  odpad na externú skládku. Z môjho pohľadu najvážnejší problém je nízka 

úroveň triedenia komunálneho odpadu v meste. Ak by sme  podstatne viac triedili, nemuseli 

by sme mať problémy s nakladaním odpadu, s jeho vozením a zneškodňovaním. Je potrebné 

hľadať možnosti na zhodnocovanie komunálneho odpadu. 

V bode č.4    Od 1.1.2023 bude  na Slovensku   platiť legislatívna povinnosť – t.j. celý zmesový 

odpad  pred jeho uložením na skládku musí prejsť úpravou. Týka sa to predovšetkým 

zmesových komunálnych odpadov od obyvateľov – chýba mi tu: a od podnikateľských 

subjektov. Musíme mať rovnaký meter nielen na občanov ale aj na podnikateľov. V súlade 

s legislatívou si musíme uvedomiť možností, ktoré nám zákon dáva. Predložím  spolu s JUDr. 

Ing. Erikom Sibalom pozmeňujúci návrh na úpravu poplatku – sadzba na občana a deň, ale 
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aby to bola sadzba na rok a to vo výške 45 €.  TaZS musia hľadať možností racionalizácie, 

napr. aby sa nezvážal odpad každý týždeň, ale raz za dva týždne pri individuálnej bytovej 

výstavbe, aby bola uplatnená hierarchia odpadového hospodárstva. V prvom rade 

predchádzať vzniku odpadu, následne hľadať možností využitia odpadu zdieľanou 

ekonomikou, následne materiálne zhodnocovanie a ako poslednú možnosť vidím 

skládkovanie. 

Radovan Geci, fakt. poznámka 

Nadviažem – áno zabudlo sa na separáciu. Zmeňme filozofiu, odpad je komodita, kde sa 

súkromné spoločností o takúto komoditu bijú, pretože dokážu na tom zarábať. Rôznou 

separáciou dokážete z odpadu vyrábať materiál, buď palivo, stavebný, alebo ďalší druhotný 

materiál. Týmto sa Mesto nezaoberá. Prečo neinvestuje do technológií, kde z odpadu začne 

vyrábať tovar, alebo produkt, ktorý je obchodovateľný na trhu? Ak máme zvyšovať poplatok, 

tak len z dôvodu, že budeme investovať do technológie. 

RNDr. Jana Machová 

Mesto sa intenzívne zapodieva danou problematikou, viď. bod č.17.  V projekte v rámci ÚMR 
z externých finančných zdrojov sa bude zvyšovať počet zložiek – objemný odpad, stavebný 
odpad, biologický rozložiteľný odpad, drevo, šatstvo, textílie, jedlé tuky, elektrické 
a elektronické zariadenia, atď.  Pôjde o veci, ktoré sa dajú ešte použiť. Táto služba bude slúžiť 
nielen našim občanom, ale aj širšiemu okoliu. 
 
Ing. Jozef Oleár, riaditeľ TaZS 
Čo sa týka MBÚ z praxe. Momentálne na Slovensku sú dve linky MBÚ, ktoré sú v prevádzke 
a firmy, ktoré ich majú,  stoja teraz pred existenčnými problémami, lebo tým, že dôjde 
k odkladu realizácie MBÚ, tak prídu o zisky a tržby a nebudú mať na splácanie úveru za linky. 
Vyskytol sa teraz problém čo s tým? Hlavným produktom je alternatívne palivo, ktoré sa má 
dodávať do cementárni. Tým, že neviete ovplyvniť to čo v dovezenom odpade je, tak isto 
nedokážete ovplyvniť, aké parametre bude mať výsledný produkt. Môže sa stať, že vy 
produkt budete mať, ale cementárne ho nezoberú, lebo nebude mať požadované parametre. 
Ak viete o linke, ktorá spĺňa požadované parametre, za informáciu budeme len radi. Jediný 
dobrý biznis boli pet fľaše a plechovky, ktoré zobral štát pod seba. 
 
Mgr. Ján Várady, fakt. poznámka 
Na Lastomírskej máme starú separačnú linku, ktorá beží len zopár krát do mesiaca. Ani 
vyseparovaný a vyčistený odpad, nemáme komu ponúknuť. Zmenilo sa v tom niečo? 
 
Ing. Jozef Oleár, riaditeľ TaZS 
Odpad posúvame ďalej a máme za to zaplatené. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Reakcia na p. Machovú. Výsledkom separácie bude komodita, ktorá sa dá predať, ktorá nám 
zníži poplatky? Máme tu  elektrárne Vojany, ktoré hľadajú spôsoby ako zmeniť uhlie na 
alternatívne palivo. Prečo nemôže byť v tom Mesto Michalovce lídrom? Neverím, že 
neexistuje linka, ktorá by mohla byť osadená v Michalovciach. Je potrebné hľadať možností 
a zarobiť na odpade. 
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Nepovedal som, že neexistuje taká linka. V novom zbernom dvore nie je pointa na tom, aby 
sa obchodovalo, ale tie suroviny, ktoré dovezú občania a sú ešte použiteľné, aby nekončili na 
skládke, ale aby si ich niektorí iní občania, ktorí majú o to záujem, zobrali. 
 
Doc. Ing. Stričík,PhD. 
Legislatíva sa často mení, nie všetko je ľahko realizovateľné. Elektrárne Vojany nie sú 
spaľovňou odpadu, ale dostali súhlas na spaľovanie tuhého druhotného paliva, ktoré spĺňa 
prísne legislatívne predpisy. 
Poplatok za komunálny odpad by nemal byť prenesený na ťarchu mesta Michalovce, ale mal 
by byť rozpočítaný pre tvorcov odpadu – obyvateľov a podnikateľov. Ak by vznikol preplatok, 
bude sa brať ako záloha pre ďalšie obdobie. Je potrebné hľadať možností na zníženie 
nákladovej položky na strane nakladania s odpadom. 
 
Ing. Eva Muchová 
Reakcia na p. Mgr. Váradyho. Linka separovaného odpadu nie je stará. Má 11 rokov. Na linke 
sa pracuje denne. V danej problematike pracujem 17 rokov a dovolila som si urobiť 
štatistiku. K 30. novembru 2022 sme vyseparovali množstvo porovnateľné s rokom 2021. 
Pokles Pet fliaš bol až 70 %, tento sme nahradili separáciou kelimkov, čo je veľký rozdiel 
a napriek tomu sa nám to podarilo. Separácia skla je vyššia ako minulý rok. Plechovice sa 
vykupujú komplet. Separujeme plechovice len z konzerv pre zvieratá.  
 
Radovan Geci 
Zvyšovaním poplatku budú ľudia demotivovaní ďalej separovať. Nemáme kľúč, ktorý by ľudí 
motivoval separovať. Čo robí mesto so separovaným odpadom? Dokáže mať z neho financie, 
alebo je to len pre percentuálne podiely? Na toto nemám odpovede. MH SR vypísalo výzvy 
aby sa samosprávy napr. zapájali do bio staníc, alebo ďalších energetických zdrojov. Tieto 
alternatívne energetické zdroje potrebujú alternatívne palivo, ktoré vychádza zo 
separovaného zberu. Mesto nech hľadá možností, ako zo separovaného zberu vyrábať 
alternatívne palivo. Hovorme o separácii, o motivovaní. Tu sa bavíme o jedinej veci a to, aby 
občania zaplatili viac. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Teraz sa nebavíme o separácii, ale o VZN, ktoré je potrebné predložiť v tomto termíne. Od 
volieb neprešiel ešte taký čas, aby sme sa tým zapodievali do väčšej miery. 
 
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Už deti sa učia separovať. Bohužiaľ realita je taká, že aj keď občania separujú, nepocítia to na 
poplatkoch. 
 
Ing. Filip Kaľavský, fakt. poznámka 
Z môjho pohľadu je potrebné, aby kontrola výberu poplatkov bola čo na najvyššej úrovni, 
a aby sa pristúpilo k výberu poplatkov aj od občanov z osád. V rámci osady na Ul. Gerbovej 
podľa informácií, ktoré mám od Nemocnice novej generácie, bol  v júni vyvezený odpad. A je 
tam ešte cca 10 tis. ton odpadu. Ide o cca ročný objem mesta. U občana nevidím motiváciu 
platiť vyššie poplatky a môže dôjsť k prepisovaniu trvalého pobytu. 
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Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Ak sa nám podarí zmeniť filozofiu, nebude to demotivovať občanov. Odpad bude viazaný na 
správcov bytových domov. S osadami je naozaj problém, zatiaľ nikto nenašiel riešenie, ktoré 
by bolo dostatočne efektívne pre výber poplatkov od týchto občanov. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Zišli sme trochu z cesty, kde sa bavíme o separácii, čo nie je zlé, ale treba povedať ako 
k tomu pristupuje štát, všetko je pekné, veľa sa o tom hovorí, ale legislatívne to nie je 
pripravené. Do poplatku sú premietnuté len náklady spojené s likvidáciou odpadu, časť 
nákladov znáša mesto a časť občan. 
 
 
Mgr. Ján Várady 
Už niekoľko rokov dozadu, niektoré mesta zaviedli množstevný zber. U nás sa to nedalo. 
Teraz sa pripravuje projekt, verím, že konečne sa to zrealizuje. 
 
RNDr. Jana Machová 
Spomínaný projekt -  moderné technológie, sme jedno z mála miest, ktoré to zavádza. 
Zavádzame množstevný zber. Budeme mať prehľad kto koľko ma nádob, koľko je odpadu, 
budú kamerové systémy, čítačky čipov. Budeme mať týždenný prehľad koľko sa vyváža 
odpadu na občana. Tento projekt chceme rozšíriť aj na triedený odpad. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
A to bude nástroj, ktorým chceme motivovať ľudí k zvýšenej separácii odpadu. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej informoval, že boli podané dva pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh, ktorý predložila JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

schvaľuje 

zmenu predkladaného VZN Mesta Michalovce o miestnom  poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavené odpady 

v čl. 3 zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku sa navrhovaný bod: 

čl. 3.2.1 – fyzickej osobe v hmotnej núdzi, po predložení  rozhodnutia, alebo potvrdenia Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny (nie staršie ako 1 mesiac, pred podaním žiadosti o úľavu) 
a osobe staršej ako 65 rokov na základe údajov z evidencie. 
nahrádza bodom: 

čl. 3.2.1 – fyzickej osobe v hmotnej núdzi, po predložení  rozhodnutia, alebo potvrdenia Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny (nie staršie ako 1 mesiac, pred podaním žiadosti o úľavu) 
a osobe staršej ako 62 rokov na základe údajov z evidencie. 
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Prezentácia: 
Prezentovalo sa 23 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.17) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

Pozmeňujúci návrh predložený Doc. Ing. Stričíkom a JUDr. Ing. Sibalom v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

schvaľuje 

čl. 1   sadzba poplatku 

1.1 sadzba poplatku za komunálny odpad na osobu a kalendárny rok je 45 €. 
 

Prezentácia: 
Prezentovalo sa 24 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.18) 
za: 7 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 17 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e   

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v zmysle schválenej zmeny. 

u k l a d á 

zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

            Z: vedúca finančného odboru             

                                                                                          T: ihneď 

 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 24 poslancov 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.19) 
za: 15 poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako prednesené, bolo schválené. 

 

- Primátor mesta odovzdal vedenie rokovania zástupcovi primátora Ing. 
Sokologorskému. 

 

 

BOD č. 13 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
v meste Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice  

- Materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Mesto Michalovce má v súčasnosti určenú výšku úhrad za poskytované sociálne služby vo 

VZN Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce, zo dňa 27.2.2018. 

 
Vzhľadom na značný rozsah predmetného VZN a kvôli lepšej obsahovej zrozumiteľnosti zo 

strany občanov mesta navrhuje MsÚ Michalovce – odbor sociálnych vecí jeho rozdelenie na 

2 samostatné časti. 

 

 Jedno samostatné VZN bude venované pobytovým sociálnym službám s odkázanosťou: 

- Zariadenie opatrovateľskej služby 
- Zariadenie pre seniorov 

 
Druhé samostatné VZN bude venované ostatným sociálnym službám v meste: 

- Domáca opatrovateľská služba 
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) 
- Denné centrá 
- Prepravná služba 
- Komunitné centrum 

 
Návrh predmetného VZN pojednáva práve o týchto sociálnych službách. Z uvedených 
sociálnych služieb navrhujeme upraviť výšku úhrady pre prijímateľa sociálnej služby 
v domácej opatrovateľskej služby a v detských jasliach. 
V ďalšom ved. OSV podrobnejšie informoval o zmenách v opatrovateľskej služba a v detských 
jasliach. 
 
 
 



33 
 

R o z p r a v a  
 
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová 

K bodu: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa v jasliach kde je 
navrhovaný poplatok za umiestnenie dieťaťa v jasliach 200 € za mesiac. Navrhujem 
uvedený poplatok znížiť na 140 € (zohľadnená výška inflácie 15 %). Navrhovaný poplatok 
je veľmi vysoký. Príjmy z týchto poplatok nemajú zásadný vplyv na rozpočet mesta. 
Môžeme to nahradiť zmenou VZN č. 101 z roku 2007, kde bola posledná zmena v roku 
2013. Možno tam by bolo vhodné hľadať ďalšie zdroje do mestského rozpočtu. Podám 
pozmeňujúci návrh na zmenu bodu 16.3, kde sa pôvodné znenie mení na: Poplatok za 
umiestnenie a pobyt dieťaťa v zariadení sa stanovuje vo výške 140 € mesačne s tým, že 
výška tohto poplatku sa alikvotne upraví podľa počtu strávených dní dieťaťa za príslušný 
mesiac v ZSD. 

 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Štátny príspevok na budúci rok bude 383 €.  Mesto posledný krát upravovalo výšku poplatku 
v roku 2015. 
 
Ing. Ján  Jasovský, ved. odboru SV 
Výška rodičovského poplatku pre r.2023,  je vo výške 412,60 € pre rodiča, ktorý čerpal 
materskú dovolenku. 
Rodič, ktorý nečerpal materskú dovolenku bude mať príspevok 301 €. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, fakt. poznámka 
Tu chcem poukázať na to, ako je kvalitne pripravený materiál. Je tu logicky všetko 
odôvodnené. 
 

Ing. Sokologorský, odovzdal vedenie rokovania Mgr. Dufincovi, primátorovi mesta. 
 
MUDr. Maroš Eľko, fakt. poznámka 
Vzhľadom k tomu, že rodičovský príspevok na umiestnenie dieťaťa ide hore a idú hore všetky 
vstupy v jasliach, je logické, že poplatok sa musí zvýšiť. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Pri opatrovateľskej starostlivosti sú čísla malé, ale keď si to vynásobíte dňami, nejde o malú 
sumu. Minimálna mzda sa zvyšuje cca o 8 %, ale navýšenie sadzby je o 20 %. Ide o časť 
občanov sociálne slabších. Nie je vhodné ich takto zaťažovať. Navrhujem zvýšiť hodinovú 
sadzbu o 10 % . 
Podporujem návrh, ktorý predložila JUDr. Dobranská Harmanová. 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Mesto Humenné má sadzbu za opatrovateľskú službu 1,30 € na hodinu, Trebišov 1,20 € na 
hodinu, Vranov 1,42 € na hodinu. Tieto samosprávy sú pred zvyšovaním sadzieb. Košice už 
schválili zmenu na 4,20 €/hodina. 
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Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Sadzby sa nemenili od roku 2015, kedy bola minimálna mzda 380 €. Od roku 2023 bude 
minimálna mzda vo výške 700 €, čo je takmer 100 % navýšenie minimálnej mzdy. Mesto 
veľmi výrazne túto službu dotuje. 
 
Radovan Geci 
Nehovorili sme tu o kapacite jaslí. Neuvažuje sa o rozširovaní kapacít jaslí? Cena 280 € sa 
približuje cene v súkromných jasliach. 
Z externých fondov sa dalo zapojiť do projektu, napr. mesto Handlová, kde sa prepláca 95 % 
nákladov na výstavbu jaslí na zelenej lúke. Nemáme záujem sa zapojiť do takého projektu? 
 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Chcem poukázať na kvalitatívny aspekt. V tomto „biznise“ existujú detské jasle, ktoré sú 
zaregistrované ako sociálna služba (to je náš prípad) a potom je tu súkromný sektor, ktorý 
túto činnosť vykonáva v rámci podnikateľskej činnosti. Mestské detské jasle musia spĺňať 
náročné kvalitatívne požiadavky zákona o sociálnych službách, ostatní ho spĺňať nemusia. 
Zákon o sociálnych službách umožňuje mestám brať poplatky aj počas neprítomností detí. 
Mesto Michalovce dlhodobo to má nastavené tak, že rodičia, pokiaľ dieťa nechodí do jaslí 
nemusia platiť ani jeden z troch poplatkov. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
V rámci IROP sú len výzvy k navýšeniu kapacít materských škôl, v prípade preukázania 
nedostatku kapacít v rámci mesta. 
 
Mgr. Ján Várady, fakt. poznámka 
Chválim, že Mesto nevyberá poplatky za dieťaťa, ktoré nie je v jasliach. Súhlasím s 
pozmeňujúcim návrhom JUDr. Dobranskej Harmanovej. Paradoxne poplatok za stravu 
nezvyšujeme. 
Materských škôlok v meste máme dostatok. Detských jaslí je nedostatok hlavne v časti 
sídliska Východ. Mohlo by sa vytvoriť detašované pracovisko na VII. ZŠ. 
 
Ing. Ján Jasovský, ved.OSV 
Poplatok sa stravovanie sa nedvíha z dôvodu, že tento sa upravoval minulý rok. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.  

(rozprava ukončená) 

 
Predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej informoval, že boli podané dva pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh predložený JUDr. Dobranskou Harmanovou v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 

Zmenu čl.3 bod 16.3, kde sa pôvodné znenie mení na: Poplatok za umiestnenie a pobyt 
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dieťaťa v zariadení sa stanovuje vo výške 140 € mesačne s tým, že výška tohto poplatku 
sa alikvotne upraví podľa počtu strávených dní dieťaťa za príslušný mesiac v ZSD. 

 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 23 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.20) 
za: 5 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 18 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 
Pozmeňujúci návrh predložený MUDr. Dušanom Godom v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
zmenu, kde domáca opatrovateľská služba, ktorá je v súčasnosti 1,10 € bude zvýšená na  
1,21 €. 
 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 23 poslancov 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.21) 
za: 4 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 18 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1.   schvaľuje  

      Všeobecne   záväzného   nariadenia Mesta   Michalovce o  rozsahu poskytovania  

      sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  v meste Michalovce. 

                                    

2.  u k l a d á  

zverejniť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.                 

   

                                                                                                            Z:  Ing. Ján Jasovský 

      T:  december 2022  

Prezentácia: 
Prezentovalo sa 23 poslancov 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.22) 
za: 18 poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako prednesené, bolo schválené. 

 

 

BOD č. 14 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu  
poskytovania   pobytových   sociálnych   služieb   s   odkázanosťou, o spôsobe 
a výške úhrad za tieto sociálne služby v meste Michalovce 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice  

-  Materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce o rozsahu poskytovania 
pobytových sociálnych služieb s odkázanosťou, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne 
služby v meste Michalovce upravuje sumu úhrad, spôsob určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie pobytových sociálnych služieb v Michalovskom domove seniorov v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.  
MDS poskytuje dve pobytové sociálne služby, a to Zariadenie opatrovateľskej služby) a 
Zariadenie pre seniorov.  
Účelom návrhu všeobecne záväzného nariadenia je zmeniť spôsob výpočtu ako aj výšku 
úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v tomto zariadení. Spôsob výpočtu ako aj výška 
úhrad za teraz poskytované sociálne služby v ZOS a ZpS neboli upravované od roku 2012, s 
výnimkou obslužnej činnosti stravovanie (posledná zmena bola vykonaná v roku 2020).  
Ambíciou tohto návrhu je aplikovať rovnaký prístup ku všetkým prijímateľom sociálnych 
služieb v zariadení, a to najmä vo vzťahu k stanoveniu výšky úhrady za obslužnú činnosť 
ubytovanie. Výsledkom navrhovaných zmien je zavedenie jednotnej sadzby za jeden m2 
podlahovej plochy obytnej jednotky za jeden deň pobytu. Takýto spôsob výpočtu odstraňuje 
disproporciu medzi jednotlivými kategóriami ubytovania, čo v konečnom dôsledku 
predstavuje 30 % nárast priemernej celkovej výšky úhrady za jeden mesiac na prijímateľa 
sociálnej služby ZpS.  
Výstupom navrhovaného spôsobu je zníženie priemernej celkovej výšky úhrady za jeden 
mesiac na prijímateľa sociálnej služby ZOS o 1 %.  
Z celkového počtu 11 kategórií ubytovania, až u šiestich (IV, V, VI, VII, X a XI) dochádza k 
poklesu výšky úhrady za obslužnú činnosť ubytovanie.  
Napriek skokovému nárastu cien elektrickej energie, výška úhrad za používanie elektrického 
spotrebiča zostáva nezmenená.  
Navrhované zmeny sú výsledkom podrobnej analýzy súčasného stavu ako aj ich vplyvov na 
prijímateľov sociálnych služieb, rozpočet MDS ale aj rozpočet zriaďovateľa.  
Pobytové sociálne služby poskytované MDS, z dôvodu zvýšenia prehľadnosti a orientácie v 
sociálnych službách, sú definované týmto samostatným VZN. 
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R o z p r a v a 
 
MUDr. Dušan Goda 
Sadzby sú prehnané. Pri stupni odkázanosti V., čo je väčšina klientov je výška úhrady 98,10 €, 
ak má nadštandard je poplatok 336 €, kompletná strava na celý mesiac je 240 €. Celková 
suma vyjde na   cca 670 €. Pre väčšinu klientov je to nedostupné. Momentálne sa to týka 51 
klientov. Podľa mojich informácií až 41 klientov si pri tomto navýšení nebude môcť dovoliť 
túto sociálnu službu. Navýšenie 30 % za plochu je pre klientov zničujúce. Aký je aktuálny stav 
vrátane 8. poschodia? Aká je kapacita na dofinancovanie z ministerstva? Ak budú dvaja 
klienti na bytovej jednotke budeme môcť poberať dotáciu od štátu? 
 
Ing. Ľuboš Soták, ved. ekonomického úseku MDS 
Klient uhrádza pri stravovaní len stravnú jednotku, to znamená 4,50 na deň x 30 dní to je 135 
€. MDS so zákona nemôže vytvárať zisk. Ak budú klienti dvaja na bytovej jednotke, 
neprídeme o dotáciu od štátu. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Iným prepočtom budú klienti platiť menej a je spravodlivejší. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
O zisku som nehovoril. Klient musí brať aspoň dve jedlá na deň. Kapacita je asi 229 klientov, 
ak nebudú využívané nadštandardné  izby, bude tam viac klientov. Je tam limitácia 
z ministerstva na dotáciu? 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Pán poslanec, vy ste vyrátali stravu z celkovej výšky 7,97 na deň. Klient hradí len 4,50 na deň. 
Režijné náklady vo výške 3,47 hradí mesto. 
 
Ing. Ľuboš Soták, ved. ekonomického úseku MDS 
Kapacita registrovaných miest pre zariadenie je 188 a pre zariadenie opatrovateľskej služby 
je 25. Spolu kapacita je 213. Vyťaženosť je 87 %. 
 
 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.  

(rozprava ukončená ) 

 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1 . s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu  poskytovania pobytových 
sociálnych služieb s odkázanosťou, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne služby v meste 
Michalovce. 
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2 . u k l a d á  
zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu  poskytovania 
pobytových sociálnych služieb s odkázanosťou, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne 
služby v meste Michalovce. 
      Z: Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
      T: december 2022 
Prezentácia: 
Prezentovalo sa 21 poslancov 
 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.23) 
za: 17 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako prednesené, bolo schválené. 

 

 

BOD č. 15 
Návrh pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom 
spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej 
pôsobnosti Mesta Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov 
mesta Michalovce 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice  

-  Materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 

Mesto Michalovce v súčasnosti poskytuje finančný príspevok dôchodcom a určeným 

skupinám občanov Mesta Michalovce v zmysle Pravidiel o poskytovaní finančného príspevku 

poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej 

pôsobnosti mesta pre dôchodcov a určené skupiny mesta Michalovce, ktoré je účinné od 

1.7.2015. 

1. V roku 2015, keď bola cena obedu vo výške 2,40 €, sa podieľali na úhrade za obed 
mesto a dôchodca v nasledovnom pomere: 

 

Výška príjmu jednotlivca  
 

Výška úhrady občana na jeden 
obed v € 

Výška úhrady mesta na jeden  
obed v € 

do 300 € 0,80 1,60 

od 301 do 450 € 1,50 0,90 

od 451 do 550 € 2,00 0,40 
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nad 550 € hradí plnú výšku obeda 0 

V priemere 1,43 € (60 %) 0,96 € (40 %) 

 

2. V súčasnosti, keď je cena obeda vo výške 3,90 €, sa podieľajú na úhrade za obed 
mesto a dôchodca v nasledovnom pomere: 

 

Výška príjmu jednotlivca  
 

Výška úhrady občana na jeden 
obed v € 

Výška úhrady mesta na jeden  
obed v € 

do 300 € 0,80 3,10 

od 301 do 450 € 1,50 2,40 

od 451 do 550 € 2,00 1,90 

nad 550 € hradí plnú výšku obeda 0 

V priemere 1,43 € (36 %) 2,46 € (64 %) 

 

3. Návrh na rozdelenie výšky úhrady za cenu obeda medzi dôchodcu a mesto od r. 
2023: 

 

Výška príjmu jednotlivca  
 

Výška úhrady občana na jeden 
obed v € 

Predpokladaná výška úhrady 
mesta na jeden obed v € 

do 300 € 1,40 2,80 

od 301 do 450 € 2,60 1,60 

od 451 do 550 € 3,60 0,60 

nad 550 € hradí plnú výšku obeda 0 

V priemere 2,53 € (60 %) 1,66 € (40 %) 

 

 

Z uvedených informácii je zrejmé, že znenie Pravidiel... bolo už pri vytvorení 

a schválení materiálu koncipované v prospech dôchodcu – stravníka, keď počas celých 8 

rokov existencie tohto stravovania, sa u stravníka – dôchodcu nemenila platba za obed. 

Pritom cena obeda sa takmer každým rokom úmerne zvyšovala, ale celú výšku zdraženia 

obedu znášalo mesto zo svojho rozpočtu. 
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Preto sa navrhuje od 1.1.2023 upraviť finančnú spoluúčasť mesta a stravníka v zmysle 

tab. č. 3) na pôvodnú východiskovú finančnú skladbu z r. 2015: dôchodca – stravník by 

uhrádzal z celkovej ceny obeda opäť 60 % a mesto by uhrádzalo z celkovej ceny obeda 

opätovne 40 %. 

Ak navrhovaná úprava finančnej spoluúčasti dôchodcov – stravníkov bude schválená, 

očakáva sa, že rozpočtová nákladová položka mesta na stravovanie dôchodcov bude v roku 

2023 vo výške cca 70 000 €.  

Naďalej sa odporúča uplatňovať princíp solidárnosti t. j. mesto prispieva 

poskytovateľom spoločného stravovania pre občanov s nižším príjmom (s nižším 

dôchodkom) vyššiu finančnú sumu a naopak za občanov s vyšším príjmom (s vyšším 

dôchodkom) prispieva mesto poskytovateľom na spoločné  stravovanie nižšiu finančnú 

sumu. 

 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Filip Kaľavský 
Samotný návrh je proti dôchodcom, aby sa stravovali v školských jedálňach. Dôchodcovia 
majú nízke príjmy, týka sa to hlavne dôchodcov, ktorí chodia do školských jedálni, ktoré ale 
nie sú ani spustené. Norma je tu 4,20 za obed, zdá sa mi to veľa, v centre mesta dostanete za 
tú istú cenu obed. Nepodporím tento návrh, odporúčam ho prerokovať v komisii sociálnych 
vecí, ktorá pripraví nový prijateľnejší návrh. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Za danú sumu vieme pre dôchodcov zaobstarať stravu. V meste je menu za 5 € a viac, stále je 
to pre seniora výhodnejšie.  Ide o sociálnu službu a 40 % sa na tom podieľa Mesto. Službu na 
školách hodláme spustiť od 1.2.2023. V januári sa zmapuje záujem o túto službu. 
 
Radovan Geci, fakt. poznámka 
Tiež sa mi vidí cena 4,20 € vysoká. Je to cena za, ktorú dokážeme uvariť, alebo dodávateľská? 
Pokiaľ je to cena v rámci našich kapacít, tak je uletená. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Je to suma, za ktorú mesto dokáže uvariť prostredníctvom SMM s.r.o. alebo školských 
jedální. Je to stále pre dôchodcov výhodné. 
 
Ing. Filip Kaľavský, fakt. poznámka 
Na margo toho, aby to nemalo opačný efekt. Mohli by to pripomienkovať samotní 
dôchodcovia. 
 
MUDr. Dušan Goda 
S predloženým návrhom nesúhlasím. Je tu fintička, 40 % ste vypočítali aj z kategórie do 300 
€, lebo tých je veľmi málo, ale percenta vám naskakujú. Najviac je dôchodcov v kategórii 
301-450 €, tam dopláca mesto už iba 1,60 € od 451-550 € len 0,60 €, čo je antisociálne. Aké 
sú režijné náklady, priestory sú mestské, kuchárky pracujú za minimálnu mzdu. Toto už nie je 
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sociálna služba. Suma  4,20 € za jeden obed je vysoká. Doplatky dôchodcov sú vysoké. 
Predkladám pozmeňujúci návrh. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec 
Pán poslanec prosím vás, aby ste nezavádzali občanov, čítali ste z tabuľky to,  čo ste chceli. Je 
tam jasne napísané, že priemerne mesto uhradí 40 % a občan tiež priemerne 60 %. Ide 
o sociálnu službu, ktorú Mesto poskytuje dobrovoľne, je to benefit pre občana, ktorý ju 
nemusí využívať. Nie je to samozrejmosťou každej samosprávy. Pri poskytovaní stravy je 
samozrejme, že vznikajú režijné náklady. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
Hovoril som o mzdových režijných nákladoch. Nedajú sa porovnávať režijné náklady 
v reštaurácii a v školských jedálňach alebo v kuchyni malometrážnych bytoch. 40 % je 
klamlivé číslo. 
 
Radovan Geci 
V tabuľke v štvrtom riadku je uvedené – hradí plnú výšku obeda, ak by sme tam dali číslo 
4,20 €, vyjde tam priemer 70 %. 
Dôchodcovia by radi sa stravovali v reštauračných zariadeniach, kde môžu ísť aj s rodinou. 
Nedalo by sa to uplatniť aj v komerčnej reštaurácii? 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Nie je cieľom mesta podporovať súkromný sektor. 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Pri tvorbe materiálu nebola ešte vykalkulované cena. Preto je tam text. 
 
Radovan Geci 
V minulosti vychádzal pomer  tiež 70 % ku 30 %. 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Nemáme ešte pevnú cenu obeda, čo neviem ovplyvniť. 
 
JUDr. Dobranská Harmanová 
Seniori by boli radi, ak by mali možnosť si vybrať z dvoch obedov, a  aby boli špecifiká stravy 
pre diétach. 
 
Mgr. Jaroslav Čúrny 
Myslí sa aj na občanov z okrajových častí mesta? Títo občania majú do mesta ďaleko. 
Neuvažuje sa o zabezpečení obedov v daných lokalitách, alebo rozvozom? 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Ide o podnetný návrh, ktorým sa treba zaoberať. Zaregistroval som, že je o to záujem. 
Budeme hľadať možností to zabezpečiť. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.  

(rozprava ukončená) 
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Predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej informoval, že boli podané dva pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh predložený poslancom Ing. Filipom Kaľavským v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
odporúča 
Komisii sociálnych vecí a rodiny mesta Michalovce prepracovať Návrh pravidiel o poskytovaní 
finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov 
mesta Michalovce. 
 
   
Hlasovanie 
(hlasovanie č.24) 
za: 6 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 16 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 
Pozmeňujúci návrh predložený poslancom MUDr. Dušanom Godom v znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
zmenu bodu č.3 v uvedenej tabuľke, návrh na rozdelenie výšky úhrady za cenu obeda medzi 
dôchodcom a mestom od r. 2023 
 

Výška príjmu jednotlivca  
 

Výška úhrady občana na jeden 
obed v € 

Predpokladaná výška úhrady 
mesta na jeden obed v € 

do 300 € 1,40 2,80 

od 301 do 450 € 2,0 2,20 

od 451 do 550 € 2,50 1,70 

nad 550 € hradí plnú výšku obeda 0 

   

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.25) 
za: 8 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 13 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1.   schvaľuje  

Pravidlá na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania         

v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce pre 

dôchodcov a pre určené skupiny občanov mesta Michalovce.     

                       

2.  ruší  

doterajšie znenie Pravidiel na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom 
spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti 
Mesta Michalovce pre dôchodcov a pre určené skupiny občanov mesta Michalovce, ktoré 
boli účinné od 1.7.2015   k 31.12.2022.                  

       
Hlasovanie 
(hlasovanie č.26) 
za: 17 poslancov, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 

 

BOD č. 16 
Zabezpečenie spolufinancovania  k  žiadosti o finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej 
oblasti Michalovce“ 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice  

-  Materiál predkladala  RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Na základe zverejnenej výzvy č. IROP-PO7-SC76-2022-98 na prípravu regionálnych projektov, 
kde jedným z oprávnených je aj mesto Michalovce ako jadrové mesto Udržateľného 
mestského rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce, Mesto zaslalo 12.12.2022 žiadosť 
o NFP na zabezpečenie finančných prostriedkov prípravy realizačných projektových 
dokumentácií na 3 projektové zámery, ktoré sú súčasťou pripravovanej Integrovanej 
územnej stratégie UMR MFO Michalovce a to: 

• Vytvorenie projektovej dokumentácie pre Re-use centrum, zberný dvor, Lastomírska 
ul. Michalovce 

• Vytvorenie projektovej dokumentácie pre Revitalizácia lokality Hrádok - I. etapa 

• Vytvorenie projektovej dokumentácie pre Cyklistický chodník Hollého – Okružná - 
Štefánikova 

Uvedené projektové zámery boli schválené Kooperačnou radou UMR MFO Michalovce dňa 

02.12.2022. 
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 Súčasťou žiadosti o NFP je okrem iných povinných príloh aj uznesenie MsZ 

o spolufinancovaní a realizácii projektu, ktoré bude potrebné do žiadosti doplniť.  Celková 

cena za projektové dokumentácie bola určená na základe už realizovaných verejných 

obstarávaní prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie SR vo výške 110 790 

€, z toho výška spolufinancovania z vlastných zdrojov tvorí 5 539,50 €.  

 

R o z p r a v a  

Radovan Geci 
Chcem požiadať  vedenie mesta aj pani Machovú, aby akékoľvek verejné projekty budované 
z verejných peňazí na verejných priestranstvách, ako napr. cyklotrasy, najprv zverejňovali nie 
len digitálne, ale napr. aj na námestí a prizvala sa aj široká odborná verejnosť. Nech sa to 
nerobí za zatvorenými dverami. Hovorím to tu už 4 roky. Nech máme možnosť zasahovať do 
týchto projektov. Máme tu zlé projekty ako napr. Ul. Partizánska, lávka, cyklotrasa na 
Zemplínsku Šíravu. Napr. o cyklotrase na Ul. Okružnej počujem prvýkrát. Ide o zásadné 
zmeny v meste. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Projekt revitalizácia lokality Hrádok tento projektový zámer sme dali na zdieľanie rôznych 
pripomienok k štúdii, zozbierali sme ich, zapracovali sme ich do výzvy. Dohodli sme sa 
s projekčnou kanceláriou, že po zapracovaní týchto nápadov, bude verejné prerokovanie. 
Pri cyklistických trasách sme mali obrovské problémy, oslovili sme miestne projekčné 
kancelárie, nikto nám nedal ponuku, nemajú kapacity na realizáciu takýchto projektov. Do 
samotných projektov sa prihlásili len dve prešovské firmy, ktoré sa špecializujú na cyklotrasy 
a miestne komunikácie. Na pripomienkovanie pôjde aj cyklotrasa na Ul. Okružnej. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Projekty sú zverejňované na stránke mesta. Opodstatnené pripomienky sú aj zapracované. 
Nie je veľký záujem občanov sa zapájať. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Účelovo zámerne sa projekty nezverejňovali verejnosti, ani nám poslancom. Výsledkom je 
rekonštrukcia hokejového štadióna, plavárne, revitalizácia parku Kerta. Pri parku Kerta  je 
veľká pravdepodobnosť, keďže tam boli využívané európske peniaze, že dám podnet na 
príslušný úrad. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Všetko je zverejňované a pripomienkované. Na podanie podnetu máte právo. 
 
Radovan Geci, fakt. poznámka 
Cyklistické chodníky na Ul. Hollého a Ul. Okružnej  -  naozaj o nich počujem prvý krát. Nie je 
to nikde na stránke mesta. Ak by bola iná vizualizácia, určite by sa odborná verejnosť do toho 
zapojila. Stále obchádzame komoru architektov. Poďme robiť chodníky na 50 rokov 
a správne. 
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RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Čo sa týka cyklistických chodníkov, všetky návrhy sú súčasťou programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030, ktorý bol mestským zastupiteľstvom schválený. Je 
tam uvedená aj okružná cyklotrasa. Táto je jediná, ktorá je majetkovo vysporiadaná a je 
schopná realizácie. V tomto podaní ide ešte len o vytvorenie projektovej dokumentácie. 
Všetky projektové dokumentácie boli vysúťažené formou elektronického obstarávania. 
Prihlásili sa tam firmy, ktoré majú na to adekvátnu spôsobilosť. Všetky projektové 
dokumentácie sú zverejnené na stránke mesta v samostatnej časti – stratégia mesta. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Po vytvorení projektovej dokumentácie, bude táto zverejnená a daná na pripomienkovanie. 
Jednou  z možnosti je, aby sa do projektu zapojili aj študenti. 
 
MUDr. Maroš Eľko 
Pri rekonštrukcii Kostolného námestia, boli zverejnené dva projekty, kde občania vyjadrovali 
svoj názor, ktorý projekt sa im páči. Takže nie je pravda, že projekty sa nezverejňujú. Veľký 
záujem o to nebol. Pri projekt plavárne - zapojil sa aj pán Geci a jeho pripomienky boli aj 
zapracované. 
 
Ing. Martin Čornej 
Je viacero kanálov na zverejnenie, jedným z nich je komisia dopravy a turizmu o čo sa budem 
ako predseda komisie snažiť. Na projekt plavárne bola dokonca zriadená osobitná komisia, 
kde sme sa mohli jednotliví poslanci vyjadriť. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Snažím sa vysvetliť, že na našu stránku nebudú chodiť kvalitní architekti, na komisie 
nechodia architekti. My sa potrebujeme prezentovať v ich komunite na ich stránkach. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
Pán Čornej nezavádzajte, vaše informácie sú klamlivé. Súhlasím s kolegom Gecim. Prax je 
taká, že projekty realizujú jeden až dvaja projektanti v meste. My vieme prečo sa takto 
robilo. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Pán poslanec stále prezentujete, že vedenie mesta chce občanom zle. Čo nie je pravda. Nikto 
zo zamestnancov mesta nechce občanom zle. 
 
Ing. Martin Čornej, fakt. poznámka 
V úvode, prosím aby sme dodržiavali Rokovací poriadok MsZ Michalovce. Na faktickú 
poznámka nemáme reagovať faktickou poznámkou. Teraz ho poruším aj ja a budem 
reagovať na pána poslanca Godu. Nie je pravda, že zamestnanci nám nechcú dávať 
informácie o projektoch. Ja som sa stretol práve s opakom. Keď som oslovil zamestnancov na 
zasadnutí komisie, vždy som informácie dostal. Vyzývam poslancov, aby chodili na rokovania 
komisií. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Stojím si za svojim. Chcel som otvoriť rokovací poriadok. Nedalo sa, a tak je tu chaos. Bolo mi 
sľúbené vami pán primátor, že sa otvorí rokovací poriadok  MsZ Michalovce a to sa nestalo. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Sľúbil som vám, že to prerokujeme na klube, čo sa aj udialo. Videli ste ako dopadlo 
hlasovanie. Slovo dostanete, ak budete dodržiavať rokovací poriadok.  
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Netvrdím, že zamestnanci nechcú dobre občanom, ale prax ma naučila, že úzke vedenie 
mesta doposiaľ keď nechcelo dobre občanom, takto dobre nech sa vi vinia, alebo to potom 
nevedia. 
 
Mgr. Ján Várady 
Všetci poslanci by mali za uvažovať nad svojimi rozhodnutiami. Pri Kostolnom námestí sme 
navrhovali iné riešenia aj estetické a čo sa týka parkovania – požiadavky cirkvi, 
neakceptovalo sa to. Navrhovali sme väčšiu fontánu, neakceptovalo sa. Navrhovali sme súšie 
Cyrila a Metóda neakceptovalo sa .... 
Cyklotrasy – hovoríme o nich minimálne 12 rokov. Boli tu už rôzne projekty, dodnes nič 
z toho nevyšlo. Kde je chyba? Je potrebné sa pohnúť dopredu. Menšie mestá nás predbehli. 
 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Dovolím si pripomenúť, že momentálne sa rozprávame o bode, kde Mesto môže získať 
110 790 € na projektovú dokumentáciu, ak Mesto deklaruje vôľu prispieť z mestského 
rozpočtu sumou  5 539,50 €. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Prax a život ukázal, že ozaj Mesto  protežuje rekonštrukcie a revitalizácie, kde sa strácajú 
milióny  z mestského rozpočtu, kde sa dá zahmlievať. Postaviť niečo na zelenej lúke je 
problém, vtedy treba makať a to je problém. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.  

(rozprava ukončená) 

 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e    

1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci výzvy č. IROP-PO7-
SC76-2022-98 na prípravu regionálnych projektov za účelom realizácie projektu 
s názvom „Príprava vybraných investičných projektov UMR Mestskej funkčnej oblasti 
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Michalovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom a platným 
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Michalovce; 

2. podpis zmluvy o NFP primátorom mesta a zabezpečenie realizácie projektu po 
schválení žiadosti o finančný príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia 
príspevku; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  
t. j. vo výške 5 539,50  € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta; 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.27) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 

 
 

BOD č. 17 
Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2023 a viacročný rozpočet na 
roky 2024-2025 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice  

-  Materiál predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

Rozpočet a očakávané výsledky hospodárenia TaZS mesta Michalovce v roku 2022 sú 

jednou z rozhodujúcich skutočností pre zostavenie rozpočtu na nasledujúci rok a výhľady na 

ďalšie dva roky.  

V návrhu rozpočtu na rok 2023 je zohľadnené zvýšenie stupníc platových taríf 

zamestnancov,  od 1.1.2023 o 7 % a od 1. 9. 2023 o 10 % , podľa  § 28 ods. 1 zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Na základe rokovania zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov dochádza  

od 1. 1. 2023 k zvýšeniu sumy mesačnej minimálnej mzdy v zmysle zákona č. 663/2007 Z. z. o 

minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. 

Uvedené zmeny v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022, z dôvodu zabezpečenia 

vyrovnanosti bežného rozpočtu, vyvolávajú potrebu zvýšenia bežného transferu (príspevku) 

na prevádzkovú činnosť TaZS mesta Michalovce o sumu 508 225 EUR. 

Najpodstatnejším faktorom pri zostavovaní rozpočtu je  pokračujúca energetická kríza, 

ktorá zo sebou prináša mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií. V čase 

zostavovania tohto rozpočtu Vláda SR predstavila schému kompenzácií pre samosprávy  vo 

forme zastropovania cien silovej zložky elektriny na úrovni 199 € bez DPH za MWh a plynu na 

úrovni 99 € bez DPH za MWh, pričom štát uhradí 80 % výdavkov nad túto úroveň na obdobie 

prvých troch mesiacov roka 2023.  Zastropovanie cien však podmienila schválením štátneho 
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rozpočtu na rok 2023 v parlamente.  Energetické spoločnosti v nasledujúcom roku pristúpia 

k fakturácii cenníkových cien energií a neuzatvárajú kontrakty na dlhšie obdobie.   

Dopady navýšenia cien energií nie sú súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2023, v návrhu 

rozpočtu zostávajú približne na úrovni roku 2022, nárast výdavkov za energie budeme 

prehodnocovať rozpočtovými opatreniami počas roka 2023 , aj napriek prijatým opatreniam 

na optimalizáciu a šetrenie spotreby energií. Podrobnejšie viď. materiál. 

 
 
R o z p r a v a  
 
Radovan Geci 
Hneď v úvode žiadate navýšenie transferu o 508 tis. €. Takéto rapídne navýšenie si 
nepamätám. Rozpočet nehovorí o navýšení cien energií. Sú tam uvedené len mzdy. Pamätám 
si schvaľovanie rozpočtu na úrovni 3,5 mil. €, potom 4,5 mil. €, 5 mil.€ a teraz je to 6,2 mil. €. 
Za identickú službu s pred dvoch rokov platíme dvojnásobok. Nemáme dvakrát viac služieb, 
dvakrát viac parkov, dvakrát viac technológií, nemáme kvalitnejšie životné prostredie. Máme 
viac zanedbanú techniku, zanedbané ulice, žiadne parky ani zeleň. Do kedy budeme liať do 
najmenej transparentnej spoločnosti, veľkej studne, nášho mesta? Koľko bude potrebných 
miliónov, aby sa niečo zmenilo? Do kedy budeme len navyšovať a nič nežiadať? 
Podnikateľská činnosť klesla z 800 tis. € na 500 tis. €. Aj na rok 2023 plánujete pokles príjmov 
a nikto nie je zodpovedný. Nič nepestujete, žiadne sadenice, tie už kupujeme na komerčnom 
trhu. Stále nedošlo k náprave pri zverejňovaní dokumentov, je to jedna veľká diera. Prosím 
pána riaditeľa nech pracuje na efektívnosti svojich služieb, nech hľadá rezervy v procesoch, 
nech začne šetriť, ale nie na kvalite služieb. Nech začne znižovať svoje nákladové výdavky 
a nie zvyšovať. Mesto tým teraz veľmi trpí. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Suma 508 tis. €, je veľká, s čím s vami plne súhlasím. Na jednej strane sme radi, že ide do 
miezd. Platy neboli najlepšie a šikovní pracovníci odchádzali. Ani jeden cent v navyšovaní nie 
je z našej iniciatívy. Všetko prijala Vláda SR – ide o navýšenie zo zákona. S vašim hodnotením 
kvality práce nesúhlasím. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
Je to bezočivosť, ale aj tak si to títo poslanci schvália. Koľko máte zamestnancov? Vydelíme si 
zamestnancov, mesiace, odvody a ja sa potom bude pýtať vašich zamestnancov či sedia čísla. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľa TaZS mesta 
Prekvapujete má pán poslanec Goda, na predchádzajúcich zastupiteľstvách som bol 
kritizovaný za nízke mzdy zamestnancov. Keď dôjde k navýšeniu zase je zle. Zamestnancov je 
170. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Elektronická aukcia – september 2022 na firmu, ktorá prevezie odpad zo Žabian na skládku. 
Táto elektronická aukcia je vo výške 1,5 mi. € z DPH a je to na 10 tis. ton odpadu, ktorý 
vyprodukujú občania mesta. Nie je mi to dosť jasné. Ak nebude výnimka z ministerstva 
životného prostredia, tak mestá a obce sú povinné odpad nechať prejsť mechanicko-
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biologickou úpravou. Súčasťou aukcie je aj spomínaná MBÚ, v rozpočte s tým ale nepočítate. 
Poprosím o vysvetlenie. Bude nová súťaž, ak nebude potrebná MBÚ?  
Ako je to so svietením v našom meste? Večer sú vypínané časti mestá. Je na to spracovaný 
harmonogram? Aké sú opatrenia v rámci športovísk v meste v súvislosti so znižovaním 
spotreby energie? Zvyšovaním poplatku za TKO nebudú nám vznikať čierne skládky? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Elektronická súťaž na zvoz a uskladnenie odpadov bola v čase (a nie je to jasné ani teraz) či 
MBÚ bude povinné. Podľa mediálnych informácií sa to odkladá o rok. Vyhláška o odklade 
zatiaľ nebola zverejnená. Vysúťažené podmienky máme tak, že buď s MBÚ  a to je tých 1,5 
mil. € alebo bez MBÚ a to je cca o 480 tis. € menej. 
Svietenie: Ulice, kde sú rodinné domy sa vypínajú o 24.00 hod. Ak zastupiteľstvo rozhodne, 
že nie, tak sa vypínať nebudú. 
Na športoviskách sme prijali opatrenia, máme podružné opatrenia. Očakávame, že úspora 
bude. 
Môj súkromný názor – čierne skládky budú vznikať. Ešte viac ich bude, keď pristúpime 
k množstevnému zberu. Povedomie občanov, aby udržovali poriadok okolo kontajnerov je 
veľmi nízka. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Ak bude odklad, máme úsporu 480 tis. €. Bude nová súťaž? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Súťaž nová nebude. Ako už bolo povedané zvýšenie transferu 508 tis. nebude stačiť. Sú tam 
len mzdy, odvody a stravné. 
 
Radovan Geci 
Nevieme za aké ceny nakupujete osvetlenie, energie pre športy, pre budovy, o ktoré sa 
staráte. Tieto veci nezverejňujete. Hovorili ste o verejných súťažiach, ja o nich neviem.  
Zverejnite ich. Štát bude samosprávam kompenzovať poplatky za energie, ale pokiaľ 
nevlastníme osvetlenie, budeme to mať kompenzované? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Máte zlé informácie, v prvom rade musím uviesť, že my nebudeme mať kompenzované ani 
10 centov. Maximálna cena za elektrinu, kedy začne štát kompenzovať začína na 199 € my 
máme nižšiu cenu, plyn začne  štát kompenzovať od 99 €, my máme nižšiu cenu. Ak to tak 
ostane, mestá a obce to nezvládnu. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Aj cena, ktorú platíme spoločnosti FIN.M.O.S je nižšia. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
V krátkej dobe chystáme zaviesť množstevný zber a uvedomujeme si aj rizika s tým súvisiace 
a to odpadovú turistiku a vznik čiernych skládok. Je potrebné uvažovať nad separovaným 
množstevným zberom, kde by občan dostal nižší poplatok za vytriedený komunálny odpad. 
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JUDr. Ing. Erik Sibal 
Položka energie: dokázali  ste z 970 tis.€ znížiť o 40 tis. € na budúci rok. Dokázali ste znížiť 
všeobecný materiál, dopravné. Pri vyšších cenách, dokážeme znižovať, je to skvelá práca. Pri 
mzdách a odvodoch je potrebné prehodnotiť počet pracovníkov. Aj ľudia sú zdroje, musíme 
hľadať a zvyšovať efektivitu aj tam. Napr. pri jazierku baňa, stále nie je pomaľovaná strecha. 
Položka investície je nula, preto sa zdržím pri hlasovaní. Je nutné investovať aspoň 20 tis. €, 
napr. do vozového parku. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Je tam nula, ale TaZS boli úspešné v projekte kuchynského odpadu a tam by malo prísť 
niekoľko nových strojov. Boli by sme radi, keby sme mohli vymeniť všetky stroje, napr. 
zametáče, kde máme problém. 
 
Mgr. Ján Várady 
FIN M.O.S.  má dve tretiny, my máme jednu tretinu vo vlastníctve svetiel. Tam je potrebné 
šetriť, ale nie je len vypínaním osvetlenia. Je potrebné ich nahradiť ledkovým osvetlením 
a nájsť na to zdroje. Treba na to tlačiť aj FIN M.O.S.  
Zamestnancov je dosť, je potrebný kvalitný harmonogram prác. Iné mestá zapájajú aj 
nezamestnaných, dôchodcov na dohodu, alebo občanov cez VPP. 
 
MUDr. Dušan Goda 
508 tis. je odôvodnených zvyšovaním miezd, odvodmi a stravným.  Stravné na rok je cca 30 
tis. €, mzdy navýšenie predpoklad je 298 tis. €. Lieta tam cca 180 tis. €. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Zašleme vám tabuľku, kde bude položka po položke vyčíslená. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Predpokladám, že tam chýbajú odvody do poisťovní. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal, fakt. poznámka 
Investície: je na škodu, že všetci manažéri čakajú len na projekty. Investovať je potrebné aj 
v maličkých sumách. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Keď je súťaž už vysúťažená, nepripadá mi to logické. Ak nebude MBÚ, do súťaže sa môžu 
prihlásiť aj iné firmy a za menej peňazí. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Zopakujem ešte raz, MBÚ do dnešného dňa zrušená nebola. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Pán riaditeľ tápate, čísla jednoznačne preukazujú, že niekde sa stráca 180 tis. €. Mesto získa 
od občanov za odpad cca 140 tis. €. 
 
 
 



51 
 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Na mnoho otázok, ktoré mám poznačené už bolo odpovedané. Zo 170 pracovníkov TaZS, 
koľko  je režijných pracovníkov a koľko THP?  Je to potrebné uvádzať aj v budúcnosti. Na 
finančnej komisii zazneli podnety  na hľadanie  možností úspory nákladov a navýšenia 
príjmov. V podnikateľskej činnosti došlo k zníženiu príjmov  z viac ako 814 tis. € v roku 2020 
na plánovaných 543 tis. €. Toto vidím ako významný podnet, ktorý by mal smerovať 
k aktivizácii podnikateľskej činnosti, tak ako to bolo bežné v minulosti. Napr. aj  pri 
poskytovaní služieb, ktoré sú výrazne lacnejšie ako u súkromníka. Uvažuje tento rozpočet s 
činnosťou prevádzky plavárne? 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
V tomto rozpočte nie je položkovaná činnosť prevádzky plavárne.  Riešiť sa to bude zmenou 
rozpočtu. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Už to tu bolo spomínané. Nosnou činnosťou podnikateľskej činnosti boli pet fľaše 
a plechovky. Druhá taká významná položka bola skládka. Až bude funkčná, verím, že 
ukazovatele podnikateľskej činnosti pôjdu hore. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka  
Je smutné, že pri takom mega rozpočte máte aj rezervy. Prosím o upresnenie na str. č.7 bod 
c) a d). Prosím upresniť náklady. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Externá preprava  TKO 14,60/t     a preprava zneškodnenie  odpadu 40,6 €/t. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.  

(rozprava ukončená) 

 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 

a) ako záväzný na rok 2023 v úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto: 
 
- bežné príjmy  vo výške                6 185 580 EUR 

     z toho: 

- transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa  vo výške 5 295 000 EUR 

- bežné výdavky  vo výške      6 180 100 EUR 
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- príjmové finančné operácie vo výške                    0 EUR 

- výdavkové finančné operácie vo výške                                                  3 910 EU  

b) ako orientačný na roky 2024 - 2025 
       
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.28) 
za: 13 poslancov, proti: 2 hlasovania sa zdržali: 7 poslanci 
Primátor konštatoval, že tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 

 
 

BOD č. 18 
Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 
2024-2025 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice  

-  Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 

Pri  plánovaní príjmov na rok 2023 MsKS vychádzalo z reálne dosahovaných 
a očakávaných príjmov minulých období. Pri plánovaní predpokladaných výdavkov na rok 
2023, zohľadňovalo naplánované príjmy a vychádzalo z naplánovaných aktivít a požiadaviek                            
na prevádzku a činnosť na rok 2023, pričom sa zistilo, že plánované výdavky presahujú 
plánované nedaňové príjmy a z uvedeného dôvodu je potrebný transfer od zriaďovateľa. 
MsKS plánované výdavky roku 2023 predpokladá vynaložiť na činnosti súvisiace s kultúrno                          
– osvetovou činnosťou, ekonomicko–prevádzkovou činnosťou ako aj činnosťami na úseku 
kina Centrum. Pri zostavovaní tohto rozpočtu bola zohľadňovaná aj situácia s enormným 
nárastom cien za energie, tovary a služby. Zo strany zriaďovateľa je potrebný transfer vo výške 
480 tis. €. 

Podrobnejšie viď. materiál. 
 
R o z p r a v a  
  
Radovan Geci 
Kedy sa už zbavíte budovy polikliniky? Zameriam sa na budovu polikliniky. Za posledné 3  
roky sa vám podarilo výdavkovú položku za energie zdvojnásobiť. Zo 160 tis. € na 
plánovaných 320 tis. €. Na ďalší rok žiadate o 70 tis. € naviac. Vychádza mi, že ste zlý 
hospodár. Príjmy z prenájmu sa znížia zo 150 tis. € na 140 tis. €, ale energetická položka je 
320 tis. €. Nevychádza mi to. To nie je v poriadku. Kedy boli posledný krát upravované nájmy 
v budove polikliniky? Snom každého podnikateľa je tisícky metrov štvorcových na streche. 
Nie je tam ani jeden fotovoltický panel. Nerozmýšľate investične, nevidím vo vašich plánoch 
o tom uvažovať. Hospodárenie s energiami je neefektívne. Budova polikliniky je ďalšia 
studňa na naše peniaze. Odporúčam, aby budovu polikliniky mal v správe niekto iný. 
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PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Budova polikliniky je vo vlastníctve Mesta a je susediaca s budovou MsKS. Do budovy 
nemôžeme investovať, plášť budovy aj okná sú staré. MsKS je len správcom budovy. 
 
Bc. Harvilčáková, ekonómka MsKS 
Výdavky za energie sú plánované vo výške 320 tis. € - sú to náklady na budovu polikliniky, 
MsKS a Zlatý býk. V príjmovej časti na položke 220 je naplánovaná suma 263 tis. € - ide 
o refakturáciu za energie. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, fakt. poznámka 
Stav budovy MsKS aj polikliniky je zlý. Snažíme sa získať externé zdroje na ich opravu. Na 
ministerstve dopravy sú isté projekty, ktoré nám možno umožnia ísť do rekonštrukcie. Sú 
tam isté obmedzenia, nemôže ísť o budovy s komerčným účelom. Snažíme sa udržať 
nájomcov, ale je to stále ťažšie. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Pri takom stave budovy, je ťažké pýtať od nájomcov viac, ktorí idú radšej do nových 
priestorov. Ak priestor nie je obsadený, náklady znáša Mesto. Tým, že budova je využívaná 
na komerčné účely, nespĺňa dané kritéria, ale ide o poskytovanie zdravotnej služby. Štátna 
tajomníčka ministerstva dopravy sľúbila, že budú hľadať možností to zohľadniť, aby sme sa 
mohli o uchádzať o externé prostriedky v danom projekte. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Chápem, že 70 tis. € je dotácia za energie aj pre komerčné priestory? My budeme doplácať aj 
na tieto komerčné nájmy. Ide o rozdiel medzi rokom 2022 a 2023. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Mesto znáša náklady za priestory, ktoré nie sú v nájme. 
 
Bc. Harvilčáková 
Energie sú plánované vo výške 320 tis. €. - sú to náklady na budovu polikliniky, MsKS a Zlatý 
býk, 263 tis. € - ide o refakturáciu za energie.  Rozdiel znáša mesto – ide o priestory MsKS 
a neobsadené priestory polikliniky. 
 
MUDr. Ján Mihalečko – fakt. poznámka 
Nájom na poliklinike sa skladá z dvoch častí: jedna položka je nájom za priestory v m2 a druhá 
položka je platba za energie. Pokiaľ ceny za energie idú hore, idú hore aj zálohové platby. 
 
Radovan Geci 
Rozdiel medzi rokom 2022 a 2023 bude znášať Mesto? Nerozdelí sa to aj na nájomníkov? 
 
Bc. Harvilčáková 
Energie sú plánované vo výške 320 tis. €. - sú to náklady na budovu polikliniky, MsKS a Zlatý 
býk, 263 tis. € - ide o refakturáciu za energie.  Rozdiel znáša Mesto – ide o priestory MsKS 
a neobsadené priestory polikliniky.  Rozdiel 57 tis. € sa týka budovy B – MsKS. 
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Mgr. Jaroslav Čúrny 
Som členom kultúrnej komisie a pozrel som sa bližšie na hospodárenie MsKS Michalovce a to 
na honoráre a zmluvy na autorské diela. Bližšie som s pozrel na honoráre za mestské akcie u 
moderátorky p. Dudášovej. Akcia rozsvietenie stromčeka a otvorenie jarmoku. Jedna akcia 
trvala cca 45 min. a druhá 15 min., honorár 380 €.  3.10. 2022 moderovanie Cena mesta 250 
€. 6.9.2022 odhalenie Busty D. Trčku 200,-€.  atď. Zemplínske slávnosti 560,-€ od MsKS 
a 600,- € od Zemplínskej osvetového strediska. Scenár a moderovanie otvorenie Kerty – 
objednávateľ mesto. 
K prejavu a moderovaniu moderátorky nemám výhrady, len sa mi zdá, že tie honoráre sú 
vysoké. Napríklad jej moderovanie v obce Palín 2.7.2022 od 15.00 – 20.30 hod. bolo za 100 €, 
vrátane cesty. Ďalšie príklady – mestská časť Bratislava -Karlová Ves – moderovanie 
programu jubilanti 70,- €, zmluva o dielo M. Petrova B. Štiavnica – akcia 3 hodiny, suma 50 €, 
Galanta galantské trhy – 3 hodinová akcia – honorár 50,- €. 
Tým som chcel ukázať, že to ide aj ináč a vyzývam pani riaditeľku, aby honoráre znížila, alebo 
využila dievčatá na marketingovo-komunikačnom oddelení, alebo skúsenú moderátorku 
PhDr. V. Pakánovú. 
Pani Dudášová, je učiteľka na MŠ, ide o amatérsku moderátorku. Pri porovnaní honorárov, 
majú amatérsky moderátori honorár 100 € a pani Dudášová za 8 akcií dostala 2500 €, čo je  
cca 320 € za akciu. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Všetko ide o sumy v hrubom. Pri Zemplínskych slávnostiach, je spolu organizátorom aj 
Zemplínskej osvetové stredisko a prispieva na honorár moderátorky. Nič tomu nebráni, aby 
akcie moderoval niekto iný a možno aj lacnejšie. Nikto to nebude robiť zadarmo. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Ide o autorské zmluvy, moderátorka si musí pripraviť scenár, prekonzultuje ho s nami, na 
základe našich požiadaviek a nevideli sme dôvod meniť moderátorku. Moderátor stojí od 3,5 
– 4 tis. €. Zmluvy sú zdaňované. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Zdá sa, že ide o malé sumy, ale zodpovedajú princípu práce v našom meste. Tento princíp 
funguje aj vo väčších zákazkách. Ide o bezočivosť. 
 
Radovan Geci 
Čakajú nás ťažké časy, prosím pani Tomkovú, aby hľadala rezervy. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Pani riaditeľka, je potrebné hľadať racionalizačné opatrenia, možno ísť aj tým smerom ako to 
tu bolo naznačené a to k úspore nákladov a k navyšovaniu výnosov a to napr. aj 
zabezpečovaním filmových predstavení a to predovšetkým s ohľadom, že uvažujeme, že 
tržby budú nižšie, a pri súčasnom využití a náraste cien aj za hodnotu lístkov. Verím, že 
ekonomika bude podstatne lepšia. 
Nájmy sú veľmi vážnym bodom vo vzťahu k mestu. Ešte v predchádzajúcom volebnom 
období Mesto ukončilo nájomnú zmluvu s lekárňou Schneider, je to cca 6-7 rokov a za túto 
dobu prišlo Mesto o desiatky tisíc eur z prenájmu ako aj z poplatkov, ktoré musí Mesto platiť 
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za nevyužité priestory. Prečo tieto priestory nie sú využívané? Hovorilo sa, že tam bude 
galéria. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
MsKS Michalovce pripravilo jeden projekt, mala tam byť pamätná izba. Keďže nová galéria sa 
otvorila v budove Zlatý býk, tak sa od toho upustilo. Zrekonštruovalo sa tam elektrické 
vedenie. Po konzultácii  s ostatnými inštitúciami v meste a so Zemplínskym múzeom, ktoré 
pripravuje novú expozíciu, ktorá sa bude venovať minulosti aj histórii nášho mesta. V týchto 
priestoroch pripravujeme Eko učebňu. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD., fakt. poznámka 
Bol už ukončený súdny spor so spomínanou lekárňou? 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Je to spor mesta a lekárne. Nemám o tom vedomostí. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Ako prebehol energetický audit? V 1. polroku sme tu riešili aj osvetlenie, stále tu máme 
halogénové trubice. Pohlo sa v tomto smere niečo? V akom stave sú merače energií, vrátane 
spotreby vody? Navrhol by som poslanecký prieskum v rámci MsKS, prezrieť si všetky budovy 
a zistiť aký je súčasný stav a riešiť stav rekonštrukcie v budúcnosti. V jeseni bola havária – 
zatekanie strechy, čo to bolo? Je to opravené? V materiáli sa o tom nepíše. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Havária bola odstránená z vlastného rozpočtu, bude to súčasťou vyhodnotenia za rok 2022. 
Čo sa týka svietivosti, začalo sa s úsporami, boli vymenené svetlá v malej galérii za ledkové 
svetlá, bola vymenená časť svietidiel za ledkové pri vstupe do vestibulu MsKS. Po 
jednotlivých chodbách sú namontované senzorické svetlá. Ďalšie priestory sa budú meniť 
postupne, podľa financií. Pri meraní energií existujú podružné merače, ktoré merajú na 
jednotlivých poschodiach, úsekoch, na ambulanciách. V rámci našich a technických možnosti 
to robíme. 
  
JUDr. Dobranská Harmanová 
Vrátim sa k honorárom. Bolo by dobre zaviesť pevnú, rozumnú hodinovú sadzbu a potom 
uzatvárať zmluvy. Pri niektorých akciách ako rozsvietenie stromčeka a trhy vychádza sadzba 
200 € na hodinu. Takú sadzbu nemá v meste ani dobrý advokát. 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Je potrebné si pozrieť autorskú zmluvu, nešlo tam len o Mikuláša ale aj o Vianočné trhy. 
 
Mgr. art. Miroslav Kisty 
Budova polikliniky do správy MsKS Michalovce by nemala patriť, nemá to s kultúrou nič 
spoločné. Veľká sála MsKS sa využíva na rôzne účely, čaká sa už na tretí termín výmeny 
svetelného parku. S tým je spojená aj energetická úspora. Verím, že sa nám podarí tento 
rozpočet schváliť. Príprava Zemplínskych slávností nie je jednoduchá, pripravujú ho MsKS 
Michalovce a Zemplínske osvetové stredisko. Každý zabezpečuje jednotlivé programy. 
Honorár bol oprávnený z obidvoch strán. 
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Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Nebránime sa filozofii, aby správa budov bola zmenená. Treba si uvedomiť, že MsKS má zo 
správy budovy príjem. Ak sa to zmení, príde o určité príjmy a transfer od mesta sa navýši. 
 
Mgr. Jaroslav Čúrny 
Predkladám pozmeňujúci návrh. Bol som na zahájení jarmoku – scenár bol jednoduchý 
a krátky. Pri stromčeku robil scenár aj p. Hlaváč, ktorý tiež dostal honorár 800 €. Dvaja ľudia 
robili scenár na 45 min. akciu. Neviem či toto je v poriadku. Pri Zemplínskych slávnostiach 
išlo o dva dni. V prvý deň sa moderovalo 5 hodín, druhý 6 hodín a odmena bola 760 €. Ide 
o priemerný plat Michalovčana. 
 
Mgr. Ján Várady 
Ide o prehnané honoráre. Čo sa týka budovy MsKS, niečo sa modernizovalo, teraz sa budú 
meniť v rámci projektu sedadlá, ktoré sú ešte zachovalé. Nemáme Dom kultúry a tým pádom 
sme sa nemohli uchádzať v súťaži mesto kultúry. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.   

(rozprava ukončená) 

Pozmeňujúci návrh v znení od poslanca Mgr. J. Čúrneho: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
odporúča 
riaditeľke MsKS Michalovce vypracovať internú smernicu, ktorá nastaví šetriace mechanizmy 
a aj cenové stropy na honoráre, zmluvy o dielo, zmluvy o umelecké dielo, zmluvy o vytvorení 
a použití umeleckého výkonu, zmluvy o produkcii. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.29) 
za: 5 poslancov, proti: 1,  hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

Rozpočet  MsKS Michalovce na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 a 2025 takto: 

a) ako záväzný na rok 2023 takto : 
 

- bežné výdavky vo výške   1 048 000,00 € 
- bežné príjmy vo výške    1 048 000,00 € 
- z toho bežný transfer od zriaďovateľa    480 000,00 € 

 

b) ako orientačný na roky 2024 a 2025 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.30) 
za: 16 poslancov, proti: 3,  hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 

 
 

BOD č. 19 
Návrh rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 
2024-2025 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice  

-  Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO. 
 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
     Rozpočet pre r. 2023 a roky 2024-2025 je spracovaný v súlade so zákonom  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy, v súlade so zákonom  

o rozpočtovej zodpovednosti a príručkou na zostavenie rozpočtu verejnej správy.   

    Je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, na ktoré nadväzujú aj prílohy. Príjmová časť 

zohľadňuje predpokladanú výšku podielových daní a to len z prezentovaných východísk 

MFSR, ďalej daňové a ostatné vlastné príjmy sú rozpočtované aj v závislosti od novo 

navrhnutých VZN, ktoré nadobudnú účinnosť 1.1.2023. Ostatné príjmy vychádzajú z platných 

zmluvných vzťahov, resp.  platných poplatkov v súlade s platnou legislatívou. V návrhu 

rozpočtu sú rešpektované všetky platné zmluvné vzťahy a záväzné nariadenia,  vrátane 

predpokladaného preneseného výkonu štátnej správy.   Sú tu zahrnuté všetky schválené 

aktivity financované z prostriedkov Európskej únie, resp. z prostriedkov úradu vlády, či 

jednotlivých ministerstiev.   

     Výdavky rozpočtu sú rozdelené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a zároveň sú 

premietnuté aj do programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov (v prílohách 

výdavkovej časti je pri každej položke uvedené číslo programu kde je výdavok zaradený). 

Výdavky sú rozdelené do 15-tich programov, do ktorých finančné prostriedky smerujú a sú 

v textovej časti zdôvodnené, zároveň sú v programoch stanovené aj ukazovatele a ciele na 

ďalšie obdobia. 

     Výdavková časť rešpektuje všetky legislatívne zmeny a je navrhnutá v jednotlivých 

položkách úsporne, aj napriek vysokej inflácii a nárastu cien energií. Vzhľadom na 

skutočnosť, že vláda SR zastropovala ceny energií pre samosprávy len na obdobie január – 

marec r. 2023, výdavky v rozpočte Mesta na médiá pre r. 2023 sú navrhnuté len odhadom, 

preto v r. 2023 pri zmene rozpočtu budú výdavky na médiá spresnené.   

Pre r. 2023 sú rozpočtované bežné a kapitálové príjmy vo výške 46,66 mil. € a bežné 

a kapitálové výdavky vo výške 46,74 mil. €. Rozpočet Mesta bez finančných operácií je 
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predložený ako schodkový vo výške 81,57 tis. €, ktorý bude mesto kryť čerpaním finančných 

prostriedkov z fondu rezerv. 

      V rámci kapitálových výdavkov mesto plánuje pokračovať v investičných aktivitách, na 

ktoré získalo, resp. predpokladá získať nenávratné finančné prostriedky.    

Bežné výdavky budú kryté bežnými príjmami, kapitálové výdavky budú čiastočne kryté 

príjmami z NFP a čiastočne z úveru, ktorý mesto predpokladá jednak dočerpať z doposiaľ 

schváleného úverového rámca vo výške 574 tis. € a zároveň čerpať aj nový úverový rámec na 

r.  2023-2024  vo výške max 3 230 tis. €. V r. 2023 vo výške 2 680 tis. €  na výstavbu III. Kazety 

skládky, na výstavbu a rekonštrukciu mosta Stráňany, ktorý by bol ukončený a vyfinancovaný 

v r. 2024 čerpaním úveru v predpokladanej výške 550 tis. €, ako aj na financovanie 

schválených kapitálových výdavkov.  

Rozpočet predkladáme ako vyrovnaný, pre r. 2023 je predložený na schválenie ako záväzný, 

na r. 2024-2025 je predložený orientačný rozpočet.  

 

R o z p r a v a  

Radovan Geci 
V materiáli je najdôležitejšia číslica 46,7 mil. € - bežné a kapitálové výdavky. V roku 2020 to 
bolo 34 mil. €. Niekto by si myslel, že je to dobre, že Mesto napreduje, ale realita je presne 
naopak. Za 3 roky nárast  príjmov o 12 mil. €. Nemáme parky, nemáme nové centrum, 
nemáme bytovú výstavbu, z mesta nám utekajú obyvatelia, peniaze sa míňajú. Je potrebné si 
stanoviť ciele, lebo sa nepohneme dopredu. Rozpočet nemá jedinú položku na investície. 
Neobsahuje náznak investičného konania, len spotrebováva. Začaté veci ako most, plaváreň 
to tam je, ale nič z vášho volebného programu a z nášho už vonkoncom nie. Vidím tu iba 
navyšovanie platov, vyhováranie sa na štát, navyšovanie transferov pre TaZS mesta, MsKS 
Michalovce, nevidím tu podnikateľskú činnosť SMM s.r.o., len nové výdaje, nové pôžičky, 
nové zadlžovanie. Celý rozpočet nerieši energetickú krízu, nerieši nový energetický zdroj, 
nákup alternatívnej technológie zo slnka, zeme. Nevidím tu alokáciu peňazí na park 
študentov, park Hrádok, či oprava zostarnutého centra mesta. O sídlisku SNP a Stráňany ani 
nehovorím. Vidím tu len samé neefektívne náklady, zvyšovanie položiek o stovky tisíc eur na 
stavajúce výdaje a procesy, ale nič nové. Šetrenie ste vykázali na športe a mládeži. Mládež je 
to posledné na čom by som šetril. Pri finančnej kríze očakávam, že Mesto pôjde príkladom 
a bude prvé, ktoré bude na sebe šetriť, obmedzovať financie, zastaví navyšovanie transferov, 
alebo zníži svoju spotrebu a hlavne zníži počet zamestnancov a zvýši efektivitu práce 
a procesov tak, ako je to bežné v komerčných firmách, ale u nás nie. Všetky rozmary zaplatia 
občania a podnikatelia cez zvýšené dane. Vedenie mesta s týmto rozpočtom odpíše rok 
života občanov. Začiatkom roka 2024 bude mesto úplne rovnaké ako dnes, skôr horšie. 
Zaujímavým poznatkom je, že rozpočet vytvorili zamestnanci úradu a v drvivej väčšine sa 
rozpočet venuje navyšovaniu miezd a odvodov zamestnancov, nie mesta, či životného 
prostredia, nie občanom. Pokiaľ rozpočet nebude reflektovať volebné programy klubov, 
politikov, nové investície do  priestorov, do energetických zdrojov, nebudem hlasovať za 
takýto rozpočet a neodporúčam to ani ostatným poslancom. 
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Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Je samozrejme, že predkladaný rozpočet musí byť na konci dňa vyrovnaný. Ak sú väčšie 
príjmy, musia byť aj väčšie výdavky. O výdavkoch sa bavíme celý deň. Druhá vec je tá, 
v ktorej s vami súhlasím, že tento rozpočet neobsahuje aktualizáciu plánu hospodárskeho 
rozvoja, ktorý bude reflektovať určitým spôsobom veci, ktoré vzišli z volebnej kampane, 
a ktoré chceme v meste realizovať. Musíme si uvedomiť, že voľby boli na konci októbra 
a nebol čas, aby sa tak závažný materiál pripravil už na mestskú radu, ktorá bola pred dvoma 
týždňami a zapracovala sa do dnešného zastupiteľstva. V krátkej dobe to bude zapracované 
do PHaSR, čo sa odzrkadlí v zmenách rozpočtu. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Bolo tu povedané, že rozpočet nemá žiadne investičné aktivity. Investičné aktivity sú 
podrobne popísané v prílohe č.4, to sú kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výške 
7,1 mil. €. Čo sa týka bežných výdavkov, bolo tu prezentované, že sa nešetrí, len sa zvyšuje, 
tak by som chcela upriamiť pozornosť na prílohu č.2. To sú bežné výdavky, kde keď sa 
pozrieme do posledného stĺpca, je porovnanie medzi rokmi 2022 a 2023. Dochádza 
k navýšeniu položiek na mzdy, z titulu valorizácie, tak ako to bolo zo zákona ustanovené. Sú 
tam sumarizačné položky, vo väčšine prípadov sú znížené. Zvýšené položky sa týkajú nárastu 
cien energií. 50 % bežných výdavkov tvorí oblasť školstva, kde tak isto z titulu legislatívnych 
úprav, valorizácie miezd pedagogických pracovníkov aj nepedagogických zamestnancov, 
zvýšenie koeficientu na žiaka. Toto robí výrazné zvýšenie bežných výdavkov v rozpočte 
mesta. Len samotné zvýšenie výdavkov na vzdelávanie je 1,5 mil. €. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Mesto nemá inú možnosť ako plniť uznesenia Vlády SR. Tiež by sme radi videli rozvojový 
rozpočet. Rozpočet sme chceli vytvoriť reálne, a tvoril sa veľmi ťažko. Všetky odbory, 
referáty museli hľadať rezervy u seba a až potom sa tvoril rozpočet na základe príjmovej 
stránky. Školstvo činí 51 % rozpočtu vo výdavkovej časti. Ide o prenesené kompetencie, kde 
Mesto ako samospráva nemôže zasahovať. Originálne kompetencie určitým spôsobom môže 
ovplyvniť, ale tak isto ide o veci, ktoré musíme robiť na základe uznesení Vlády SR. 
 
Mgr. Ján Várady 
Budem sa venovať oblasti školstva – program 9 vzdelávanie. Vo všetkých podprogramoch 
kapitálové výdavky: 0. Na mládež a šport tak isto nula, alebo znižujeme. Tam je achillova 
päta. Mládež je potrebné podchytiť, aby neskončili v baroch a nestúpala nekultúrnosť našich 
mladých ľudí. Na šport treba pridať fin. prostriedky a nie uberať. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Radi by sme pridali, ale keď raz na to peniaze v rozpočet nie sú, musíme škrtať, lebo situácia 
je taká aká je. Keď mesto nemá vlastné zdroje, musí sa uchádzať o externé. Vstúpiť do 
rozpočtu sa dá aj v priebehu roka. Každá jedna samospráva škrtí čo môže a zvyšuje čo môže, 
aby na konci dňa mala vyrovnaný rozpočet. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Civilná ochrana – investícia nula. Na východ od nás je vojna a my máme možno desiaty rok 
do civilnej ochrany – nula. Prevencia protispoločenskej akcii – nula. Neschválili sme VZN – 
dane a tento rozpočet s tým rátal. Môžeme rozpočet schváliť, ak nám nesedia čísla? 
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Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Musíme predložiť alternatívu uznesenia, kde sa to premietne. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Reakcia na pán Mgr. Váradyho. Hovorili sme tu, že na školstvo ide 51 % rozpočtu. Keby sme 
tam dali kapitálové výdavky, bolo by to ešte viac, čo by sme aj chceli, ale financie nepustia. 
Naše mesto čo sa týka športu patrí medzi 3-5 top mestá, ktoré podporujú mládežnícky šport. 
Bolo ľúbive, keď ste si zatlieskali, pri neschválení VZN o daniach, ale tie peniaze budú 
v rozpočte chýbať a teraz chcete navyšovať položky. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
Najväčšou boľačkou v našom meste sú nekontrolovateľné toky našich peňazí, čo súvisí aj 
s našim rozpočtom. Je to kontinuita s prechádzajúcim volebným obdobím. Plytvá sa, sú 
dokázateľné položky, ktoré sú navyšované a to neodôvodnene. Počúvame tu samé 
výhovorky, žiadne spôsoby ako konať. 
 
 
Mgr. Ján Várady 
Kde hľadať zdroje? Ak ušetríme na vývoze biologicky rozložiteľného odpadu a nemusíme ho 
likvidovať a spracovávať ešte rok. Tam bude šetrenie 480 tis. €. Ak  sa ušetrí tak to 
prerozdeľme, nemusí to byť hneď. Uvidíme počas roka. Ak zanedbáme mládež, tak ju tu ani 
neudržíme. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Ak ušetríme na MBÚ, vstúpime do rozpočtu a peniaze sa niekde premietnu. Momentálne sa 
zaoberáme tým, že potrebujeme schváliť rozpočet, ktorý reflektuje dané skutočnosti a to, že 
nie je dobrá ekonomická situácia, nielen na Slovensku ale v celom svete a druhá vec je, 
premietnuť do rozpočtu veci, ktoré preniesla Vláda SR na plecia samospráv. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Budem stručný. Upriamim pozornosť na odpadové hospodárstvo. Str. 30 – tabuľka o tom, 
koľko odpadu chceme uložiť na skládku odpadu. V roku 2020 to bolo 76 %, plánované na rok 
2023 je 78 %.  Slovenská republika ešte v roku 2020 mala dosiahnuť 50 % úroveň 
zhodnocovania odpadu. Chceme ísť do zberu kuchynského odpadu, do MBÚ a na druhej 
strane neznižujeme podiel uloženého odpadu na skládku. V roku 2025 až 79 % chceme 
skládkovať odpad. V roku 2019 mesto  zverejnilo na stránke mesta, preukázalo, že 49,38 % 
komunálneho odpadu sme materiálne zhodnocovali. V roku 2021 sme skládkovali už len 43 
% komunálneho odpadu. Ak viac triedime, platíme nižšie poplatky za skládkovanie. Je to 
výhrada k plánovaniu, nie k rozpočtu. Je to netransparentnosť predložených materiálov 
s tým, čo máme zverejnené na stránke mesta.  
 
Ing. Július Oleár 
Čo ste hovorili je pravda, ale  je to  ale skresľujúce,  lebo tieto údaje, ktoré sú 79 % sú len za 
technické služby. Ako tu bolo spomínané, klesla nám miera separácie, lebo nám odpadli 
určité komodity. Je potrebné sa pozrieť na ukazovatele za mesto, nie za TaZS, kde sú 
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zohľadnené všetky zberné suroviny, kde je miera 51,92 % za rok 2020 a za rok 2021 to bolo 
43,02 %. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Je potrebné zjednotiť komunikáciu medzi mestom,  občanom a zastupiteľstvom. Všetka 
osveta, ktorá napomôže k znižovaniu množstva zmesového komunálneho odpadu, bude 
prospešná a bude šetriť rozpočet mesta a peňaženku občanov. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Tým, že nebolo prijaté VZN o daniach, predkladám pozmeňujúci návrh v znení: 
Doplniť v bode 1 : 
d) že nechválením návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za       

psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie, 

nedôjde k naplneniu predpokladaných rozpočtovaných príjmov na dani z majetku a pri 

zmenách rozpočtu v roku 2023. Tieto upraviť na základe ich reálneho vývoja. 

 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.   

(rozprava ukončená) 

 
Ing. Martin Čornej predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
v návrhu uznesenia v bode 1  berie na vedomie, doplniť bod : 
d) že nechválením návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za       

psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie, 

nedôjde k naplneniu predpokladaných rozpočtovaných príjmov na dani z majetku a pri 

zmenách rozpočtu v roku 2023. Tieto upraviť na základe ich reálneho vývoja. 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.31) 
za: 18 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený, tak ako bol predložený. 

 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

 
1. b e r i e  n a  v e d o m i e  

a) správu hlavnej kontrolórky o preverení podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania mesta Michalovce 
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b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2023 a 
viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 

c) že v rozpočte mesta na rok 2023 nie sú bežné výdavky na energie narozpočtované do 
požadovanej výšky a budú v roku 2023 prednostne riešené z disponibilných zdrojov 
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

d) že nechválením návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani 
za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za 
ubytovanie, nedôjde k naplneniu predpokladaných rozpočtovaných príjmov na dani 
z majetku a pri zmenách rozpočtu v roku 2023. Tieto upraviť na základe ich reálneho 
vývoja. 

 

2.  s c h v a ľ u j e  

a) prijatie úveru maximálne vo výške 3 230 000 € na účely zabezpečenia financovania 
kapitálových výdavkov – výstavba III. kazety skládky Žabany, rekonštrukcia mosta 
Stráňany  a kapitálových výdavkov v období r. 2023 – 2024 
 

      b)   rozpočet Mesta Michalovce na r. 2023 a viacročný rozpočet na r. 2024 -2025: 

            1.  ako záväzný na r. 2023: 

- bežné príjmy vo výške                           42 300 333 €  
bežné výdavky vo výške                        39 611 574 €  

- kapitálové príjmy vo výške                      4 358 323 €  
kapitálové výdavky vo výške                   7 128 656 €  

- príjmové peňažné operácie vo výške    3 651 021 € 
- výdavkové peňažné operácie vo výške 3 569 447 €  
 

           v štruktúre podľa príloh č. 1 – 14 k materiálu      

         2.   ako orientačný na r. 2024-2025  

  
Hlasovanie 
(hlasovanie č.32) 
za: 16 poslancov, proti: 3,  hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 

 

BOD č. 20 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na 1. 
polrok 2023 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice  

-  Materiál predkladala Ing. Iveta Palečková, hlavná kontrolórka mesta. 
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Ing. Iveta Palečková, hlavná kontrolórka mesta 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b)  Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023 

s týmto zameraním, ktorý ste dostali v písomnej podobe a bol zverejnený aj na stránke 

mesta. 

 
R o z p r a v a  
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Aj na základe materiálov, ktoré sme dnes prebrali, dovolím si doplniť plán kontrolnej činnosti 
o bod: Kontrola dodržiavania VZN Mesta Michalovce č. 217/2021 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. 
Z môjho pohľadu VZN č. 217/2021 nie je dodržiavané. Chcem apelovať aby sa robila osveta, 
aby sa robila vyhľadávacia činnosť, uplatňovali sa reštrikcie, aj napr. formou upozornenia. 
Pôjde o prvý krok, ktorý šetrí financie. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Plán je vypracovaný aj s ohľadom na kapacitné možnosti daného referátu. Preto odporúčam, 
pri doplnení plánu, zároveň navrhnúť, ktorý bod z predkladaného plánu bude vypustený. 
Časovo nie je možné vykonať kontrolu naviac. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD., faktická poznámka 
Navrhujem vypustiť bod č.8 a ten preniesť do druhého polroka 2023. MsP Michalove s tým 
nemá problém v súčinnosti s TaZS a hl. kontrolórka by bola koordinátorom. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, fakt. poznámka 
Nemôže to byť pod bodom č. 3 návrhu? 
 
Ing. Iveta Palečková, hl. kontrolórka 
Nie, bod č. 3 – bude o legislatívnych úpravách VZN. Ak bude schválená kontrola, na útvare ju 
vykonáme, ale aby som bola koordinátorom, to si neviem predstaviť. Hlavná kontrolórka 
môže preveriť dodržiavanie VZN na základe poskytnutých  informácií. Úlohu prijmem, 
a budem sa ňou zaoberať na pozícii, ktorá mi prináleží. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Každá kontrola môže byť celému odpadovému hospodárstvu nápomocná. 
 
Ing. Filip Kaľavský  
Navrhujem doplniť plán hl. kontrolórky na I. polrok 2023, ktorý sa bude týkať MsKS 
Michalovce a to:  Kontrola refakturácie energií nájomníkom v budov MsKS Michalovce 
a polikliniky za rok 2022. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Tak isto odporúčam doplniť pozmeňujúci návrh o bod, ktorý bude vypustený z navrhovaného 
plánu. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.   

(rozprava ukončená) 

 
Ing. Martin Čornej predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie, ktorý predložil Doc. Ing. 
Michal Stričík,PhD. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
doplnenie plánu kontrolnej činnosti o bod: Kontrola dodržiavania VZN Mesta Michalovce č. 
217/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta, namiesto bodu č.8 a ten preniesť do druhého polroka 2023. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.33) 
za: 16 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

Ing. Martin Čornej predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie, ktorý predložil Ing. Filip 
Kaľavský 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
doplnenie plánu kontrolnej činnosti o bod: Kontrola refakturácie energií nájomníkom v budov 
MsKS Michalovce a polikliniky za rok 2022. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.34) 
za: 5 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a)  s ch v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na 1.polrok 2023 v zmysle 

schválenej zmeny. 

b)  p o v e r u j e  hlavnú kontrolórku 

vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.35) 
za: 19 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 
 
 

BOD č. 21 
Orientačný návrh plánu rokovaní MsR Michalovce a MsZ Michalovce  
a orientačný    harmonogram    zasadnutí   MsR   Michalovce   a  MsZ  
Michalovce na I. polrok 2023 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice  

-  Materiál predkladal Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
 
Materiál predkladal Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Materiál ste obdržali v písomnej podobe, stretnutia na mestskom zastupiteľstve budú každé 
dva mesiace. Tak isto aj zasadnutia mestskej rady. 
 
R o z p r a v a  
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD., fakt. poznámka 
Poprosil by som o pedantnejšie predkladanie materiálov, je tam preklep v roku a v mene 
spracovateľa. Zároveň predkladám pozmeňujúci návrh: v mesiaci február doplniť predmet 
rokovania MsZ Michalovce o body:  

- program rozvoja Mesta Michalovce 
- stav súdnych sporov Mesta Michalovce k 31.12.2022 
- základné informácie o podnikateľských a nepodnikateľských subjektov 

s majetkovou účasťou, členstvom Mesta, prípadne zriaďovateľskou 
pôsobnosťou Mesta Michalovce 

Prosím hlasovať osobitne o každom bode. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol prijatý nie tak dávno, je stále platný, ale 
ako som už avizoval, tento program sa bude aktualizovať. 
 
Mgr. Miroslav Bočinec, právnik mesta 
Zoznam súdnych sporov je možné poskytnúť, nie je to nič tajné. V rámci 211 sa to aj 
poskytuje, ale zdôrazňujem zvýšenú opatrnosť, aby sme my ako právny referát 
rozpracovávali právne analýzy, smerovania, alebo predkladali širokej verejnosti naše zámery 
a konania v rámci sporu je kontraproduktívne. Neviem či takto to pán poslanec myslel, ale to 
určite nie. 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Prebiehajúce súdne spory sú chúlostivá vec. 
 



66 
 

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

Z mojej strany nešlo o ovplyvňovanie súdnych sporov, ale o základné informácie týkajúce sa 

súdnych sporov, napr. už spomínanej lekárne Schneider. 

Mgr. Miroslav Bočinec, právnik mesta 
Pôsobím na právnom referáte cca 3 roky a nemám vedomosť súdnom spore s lekárňou 

Schneider. Z toho dôvodu usudzujem, že bol spor ukončený a neprebieha. Hovoríme o dobe 

6 rokov dozadu. 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.   

(rozprava ukončená) 

 
Ing. Martin Čornej predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie, ktorý predložil Doc. Ing. 
Michal Stričík,PhD. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
v mesiaci február doplniť predmet rokovania MsZ Michalovce o bod:  

- program rozvoja Mesta Michalovce 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.36) 
za: 7 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 12 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
v mesiaci február doplniť predmet rokovania MsZ Michalovce o bod:  

- stav súdnych sporov Mesta Michalovce k 31.12.2022 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.37) 
za: 5 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 13 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
v mesiaci február doplniť predmet rokovania MsZ Michalovce o bod:  

- základné informácie o podnikateľských a nepodnikateľských subjektov 
s majetkovou účasťou, členstvom Mesta, prípadne zriaďovateľskou 
pôsobnosťou Mesta Michalovce 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.38) 
za: 8 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 12 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

1. Orientačný plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na I. polrok 2023 
2. Orientačný plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce  na I. polrok 2023 
3. Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2023 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.39) 
za: 20 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 

 

BOD č. 22 
Doplnenie členov komisie a zámena zástupcov zriaďovateľa v školských 
radách 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice  

-  Materiál predkladal Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
 
Materiál predkladal Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 

18.11.2022 schválilo komisie mestského zastupiteľstva a ich počet členov. Týmto 

predkladám návrh na navýšenie počtu členov v Komisii školstva, mládeže a športu z 11 na 12 

členov, v Komisií životného prostredia a verejného poriadku z 9 na 10 členov, v Komisii 

bývania z 9 na 11 členov a v Komisii kultúry z 9 na 10 členov. Na novovytvorené miesta 

navrhujem zvoliť nasledujúcich členov komisií: 

- PhDr. Kvetoslavu Mondokovú za členku Komisie školstva, mládeže a športu 

- Ing. Stanislava Štefaniska za člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

- PeadDr. Martina Molnára a Ing. Matúša Košča za členov Komisie bývania 

- Mgr. Eriku Šimkovú za členku Komisie kultúry 

Ďalej predkladám návrh na personálnu zámenu poslanca Ing. Martina Horňáka, ktorý bol 

zvolený za člena Komisie majetkovej s poslancom Marekom Michajlom, ktorý bol zvolený za 

člena Finančnej komisie.  

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 

18.11.2022 taktiež schválilo delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách v 

zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto navrhujem v nasledujúcich školských 

radách zámenu delegovaných zástupcov a to: 

- ZŠ Moskovská 1, Ing. Martina Čorneja nahradiť novým zástupcom Bc. Patrikom 

Bašistom; 

- ZŠ Komenského, Ing. Evu Muchovú nahradiť novým zástupcom Ing. Martinom 

Horňákom; 

- ZŠ Okružná 17, PhDr. Ing. Mirka Gejguša,PhD. nahradiť novým zástupcom Ing. Evou 

Muchovou; 

- ZŠ Krymská 5, Ing. Jozefa Sokologorského nahradiť novým zástupcom Bc. Patrikom 

Bašistom; 

- ZŠ P. Horovo, Kpt. Nálepku 16, Ing. Martina Horňáka, nahradiť novým zástupcom  

PhDr. Ing. Mirkom Gejgušom,PhD.  

R o z p r a v a  
 

Ing. Filip Kaľavský 

Každý poslanec je členom rady základnej školy a rady materskej školy. Nedopatrením náš 

poslanec Mgr. Jaroslav Čúrny nie je členom žiadnej rady školy. Je potrebné sa tým zaoberať. 

V rámci klubu SMER dochádza k zámene. 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Predložte konkrétny návrh, ak nie, budeme sa tým zaoberať na rokovaniach mimo tohto 

zastupiteľstva a našli zámenu, ktorá bude prijateľná pre obe strany. 

MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 

Čo vás viedlo k navýšeniu počtu členov v jednotlivých komisiách? 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Každý klub aj nezávislí poslanci prichádzali s jednotlivými požiadavkami. V danom čase, keď 

sa pripravovalo ustanovujúce zastupiteľstvo, bolo prípravné obdobie skrátené, p. Michajlo 

bol odcestovaný, jeden poslanec nebol v žiadnej školskej rade a z toho vyplynuli aj ďalšie 

návrhy, ktoré sú tu dnes predložené. 

Mgr. Jaroslav Čúrny, fakt poznámka 

Pôvodne som po rokovaniach na VI. ZŠ aj figuroval a malo to aj logické opodstatnenie, 

pretože sú tam športové triedy. Napr. naša kolegyňa  Ing. Dlužanská musela odísť z MŠ na Ul.  

Komenského, lebo tam nemôžu byť dve z jedného klubu. Vy ste argumentoval, že je rozdiel 

medzi straníkom a členom klubu. Po príchode p. Muchovej sú tam teraz traja straníci a je to 

v pohode? Príde mi to zvláštne. Je to problém klubu, alebo mojej osoby? 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Určite nie. Prvé nastavenie bolo také v dôsledku krátkosti času. Návrhy vášho klubu, ako ich 

predložila JUDr. Dobranská Harmanová boli až na jeden prípad rešpektované. Nemyslím si, 

že to bol tento. Rokovania ešte môžu prebiehať. Bolo to tak aj v minulosti, že aj v priebehu 
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volebného obdobia dochádza k z menám v komisiách a školských radách. Bol by som rád, aby 

sme to mali nastavené už dnes, alebo najneskôr vo februári 2023. 

MUDr. Ján Mihalečko 

Som členom školskej rady v dvoch MŠ a jednej ZŠ. Členstvo v jednej MŠ môžem prepustiť 

Mgr. Čúrnemu. 

MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 

Čo sa týka komisie bývania, sú to dvaja neposlanci. Prečo sa to udialo? 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Doplnenie bolo na podnet poslancov HLAS-SD a nezávislých poslancov, išlo o ľudí, ktorí 

pôvodne kandidovali ale nedostali sa do zastupiteľstva. Vyplynulo to z riadnych požiadaviek. 

Netreba za tým nič hľadať. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Navrhujem, aby  Mgr. Jaroslav Čúrny, bol v školskej rade na VI. ZŠ Michalovce. Bojíte sa ho? 

Zisťujem, že niektorí sú len v jednej škole MŠ, v jednej ZŠ. Ja som na III. ZŠ, v MŠ na Ul. Fraňa 

Kráľa a ešte ste ma  dali aj na MŠ Angi Mlyn, ďakujem vzdávam sa toho pre vašich poslancov. 

Nepotrebujem chytiť žltačku alebo iné infekcie.   

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Pána poslanca Mgr. Čúrneho sa nebojíme. Ak váš klub predloží návrh, radi ho prerokujeme, 

nemáme s tým problém. Predsedníčka vášho klubu predniesla isté požiadavky, ktoré boli 

rešpektované na 99 % s výnimkou vašou, a aby predsedom komisie kultúry bol Ing. Kaľavský. 

Vaše požiadavky boli naplnené viac ako poslancov, alebo kandidátov na poslanca z našej 

strany. Boli uprednostnení všetci ostatní, pred vlastnými. 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.   

(rozprava ukončená) 

 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Martin Čornej  v tomto 

znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
A/  S c h v a ľ u j e   s účinnosťou od 1.1.2023 

Doplnenie členov v nasledujúcich komisiách: 

- Komisia školstva, mládeže a športu – počet členov 12 
- Komisia životného prostredia a verejného poriadku – počet členov 10 
- Komisia bývania  – počet členov 11 
- Komisia kultúry   – počet členov 10 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.40) 
za: 17 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 

     Primátor konštatoval, že uznesenie v bode A) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 

B/  O d v o l á v a      s účinnosťou od 31.12.2022 

- Ing. Martina Horňáka z funkcie člena Komisie majetkovej 

- Mareka Michajla z funkcie člena Finančnej komisie 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.41) 
za: 20 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

      Primátor konštatoval, že uznesenie v bode B) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 
     C/  V o l í       s účinnosťou od 1.1.2023 

1. Ing. Martina Horňáka za člena Finančnej komisie 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.42) 
za: 19 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

      Primátor konštatoval, že uznesenie v bode C 1) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

     C/  V o l í       s účinnosťou od 1.1.2023 
2. Mareka Michajla za člena Komisie majetkovej 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.43) 
za: 20 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 Primátor konštatoval, že uznesenie v bode C 2) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 

C/  V o l í       s účinnosťou od 1.1.2023 
3. PhDr. Kvetoslavu Mondokovú za členku Komisie školstva, mládeže a športu 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.44) 
za: 20 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie v bode C 3) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
 

C/  V o l í       s účinnosťou od 1.1.2023 
4. Ing. Stanislava Štefaniska za člena Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.45) 
za: 20 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie v bode C 4) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
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C/   V o l í       s účinnosťou od 1.1.2023 

5. PeadDr. Martina Molnára a Ing. Matúša Košča za členov Komisie bývania 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.46) 
za: 19 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie v bode C 5) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
 

C/   V o l í       s účinnosťou od 1.1.2023 
6. Mgr. Eriku Šimkovú za členku Komisie kultúry 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.47) 
za: 20 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie v bode C 6) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
 
 

        D/    O d v o l á v a    s účinnosťou od 31.12.2022 
- delegovaného zástupcu Ing. Martina Čorneja v školskej rade ZŠ Moskovská 1 

- delegovaného zástupcu Ing. Evu Muchovú v školskej rade ZŠ Komenského 

- delegovaného zástupcu PhDr. Ing. Mirka Gejguša,PhD. v školskej rade ZŠ Okružná 17 

- delegovaného zástupcu Ing. Jozefa Sokologorského v školskej rade ZŠ Krymská 5 

- delegovaného zástupcu Ing. Martina Horňáka v školskej rade ZŠ P. Horova, Kpt. 

Nálepku 16 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.48) 
za: 20 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie v bode D) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 

 
 

       E/ S c h v a ľ u j e      s účinnosťou od 1.1.2023 
- delegovanie zástupcu Bc. Patrika Bašistu v školskej rade ZŠ Moskovská 1 

- delegovanie zástupcu Ing. Martina Horňáka v školskej rade ZŠ Komenského 

- delegovanie zástupcu Ing. Evu Muchovú v školskej rade ZŠ Okružná 17 

- delegovanie zástupcu Bc. Patrika Bašistu v školskej rade ZŠ Krymská 5 

- delegovanie zástupcu PhDr. Ing. Mirka Gejguša,PhD. v školskej rade ZŠ P. Horova, Kpt. 

Nálepku 16. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.49) 
za: 20 poslancov, proti: 0,  hlasovania sa zdržali: 0poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie v bode D) tak ako bolo predložené, bolo schválené. 
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BOD č. 22 
Interpelácie 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Vyzval poslancov mestského zastupiteľstva o predloženie interpelácií. 
 
Mgr. Ján Várady 
 

1. Interpelujem primátora mesta, vedúcu OVŽPaMR, vedúcu odboru financií a rozpočtu, 

ved. OIaG ohľadom dodržiavania už dávnejšie schváleného programu ochrany 

a uzatvorenia stojísk TKO už 2x pozmeneného, pozastaveného a odloženého projektu 

vybudovania oplotených a prekrytých stojísk za účelom zlepšenia čistoty, hygieny, 

estetiky a rušnosti týchto bodov na sídlisku Východ, hlavne medzi ulicami Moskovská, 

Užhorodská a Hollého. Myslím si, že výhovorky typu, že nie sú finančné prostriedky 

na kapitálové výdavky resp. investície už vôbec neobstojí.  Tento projekt začal už 

v roku 2018-19 tzv. pilotným projektom, kedy sa z vlastným zdrojov podarilo celkom 

lacno a úspešne zhotoviť  v réžii TaZS 6 takýchto oplotených stojísk. Občania sú 

nespokojní, že u 2 roky sa v tomto projekte nepokračuje a žiadajú o urýchlenú 

nápravu. Irituje ich najmä to, že na dokončenie plavárne bolo naposledy navýšených 

900 000 €. Veríme, že ak sa chce, peniaze a spôsoby sa nájdu.  Kto chce hľadá 

spôsoby a kto nie, hľadá výhovorky. 

 

Ďalšie interpelácie od poslancov boli predložené písomnou formou:  

 

Mgr. Ján Várady 

2. V mene riaditeľov MŠ, ZŠ a ZUŠ žiadam vedenie mesta, ved. odboru financií aj ved. 

odboru školstva a športu a odboru IaG o zachovanie status quo vo financovaní  

v oblasti mládežníckych športových klubov, CVČ a školských kultúrnych súborov, viď. 

Slniečko.  Žiadame aj navýšenie peňazí do kapitálových výdavkov – investícií na 

opravy a rekonštrukcie 3.ZŠ, 4.ZŠ, 5.ZŠ, 8.ZŠ a skoro všetkých MŠ okrem MŠ č.23 na 

Ul. Vajanského. Verím, že v záujem skvalitnenia podmienok, prostredia 

a pedagogického procesu tieto financie budete hľadať a napokon ich nájdete. Opäť 

na záver platí moje motto citované v bode 1. Za priaznivé riešenia vám všetkým 

v mene občanov rodičov a ich detí – našich žiakov ďakujeme. 

 
 
MUDr. Ján Mihalečko 

Na križovatke ulíc Gorazdova a Užhorodská je umiestnená značka STOP. Žiadam jej 

prehodnotenie či je tam potrebná, pretože sa nejedná o neprehľadnú a nebezpečnú 

križovatku. Na priľahlých okolitých (podobných) križovatkách sú umiestnené značky vedľajšej 

cesty, nie značky STOP. 
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PaedDr. Radmila Hajduková 

1. Vážený pán primátor, široká športová obec vyjadrila nesúhlas s obsadením Mestskej 

športovej haly na Ul. 26. novembra a pýta sa, či je tento stav nemenný a mesto 

nemôže nájsť iné priestory pre pomoc občanom Ukrajiny. Deti, mládež i široká 

verejnosť  si zaslúži využívať MŠH a dotazuje sa v akom časovom horizonte by mohla 

hala opäť slúžiť nám všetkým – obyvateľom Michaloviec. 

         

2. Vážený pán primátor, po mnohých upozorneniach od obyvateľov sídliska Stráňany – 

časť Nad Laborcom sa na Vás obraciam s otázkou, či je možná povrchová úprava lávky 

pre peších cez Laborec. V zime lávka  - most namŕza a stáva sa nebezpečný. Najmä 

starší obyvatelia majú obavy pri prechode. 

JUDr. Tímea Sotáková 

Vážený pán primátor, obyvatelia na Ul. T.J. Moussona a rodičia detí na ZŠ T.J. Moussona, ma 

požiadali o pomoc. Žiadajú pomoc pri odstránení zvyšku betónového stĺpa pri autobusovej 

zastávke pred základnou školou. Ten tam zostal po  odstránení betónového stĺpa. Vyčnieva 

zo zeme, je otvorený, neoznačený a teraz je aj prikrytý snehom. Tento otvor predstavuje 

nebezpečenstvo vážneho úrazu detí. K jednému už aj došlo včerajší deň. Vopred ďakujem za 

vybavenie žiadosti občanov.      

Ing. Filip Kaľavský 

1. Chcel by som poprosiť vedenie mesta o opravu spadnutého káblu zo stĺpa, ktorý 

vedie popri chodníku ulice Andreja Hrehovčíka smerom k Nemocnici. Kábel je 

zvesený z pôvodnej výšky a môže predstavovať prípadné nebezpečenstvo pre 

okoloidúcich. Ďakujem. 

2. Oslovili ma obyvatelia IBV, ktorí prechádzajú pešo cez mostíky smerom na sídlisko 

Stráňany. Chcel by som poprosiť vedenie mesta o doplnenie zábradlia na jeden z 

mostíkov. Mostík bez zábradlia sa nachádza na konci chodníka, ktorý vedie od 

osobitnej školy pod vežiakom V4 až po výpadovku vedúcu na Zemplínsku Šíravu. 

Obyvatelia ma upozorňovali na potrebu pridržať sa pri prechode tohto mostíka 

v zimných mesiacoch. Ďakujem. 

3. Chcel by som požiadať vedenie TaZS mesta Michalovce o poslanecký prieskum, aby sa 

aj noví poslanci mesta Michalovce mohli zoznámiť so situáciou v našej najväčšej 

príspevkovej organizácii. Cieľom bude zoznámiť poslancov s problematikou a zistiť 

v akom stave sú naše prevádzky zberných dvorov, poprípade vozový park, ale taktiež 

sa zoznámiť so situáciou s odpadovým hospodárstvom, triedením odpadu a ďalších 

podkapitol, ktoré zastrešujú TaZS mesta Michalovce od vedúcich pracovníkov TaZS. 

Ďakujem. 

4. Chcel by som požiadať vedenie MsKS o poslanecký prieskum, aby sa noví poslanci 

mesta Michalovce mohli zoznámiť so situáciou v našej druhej najväčšej príspevkovej 
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organizácii. Cieľom bude zoznámiť poslancov zistiť v akom stave sú spravované 

budovy MsKS, Polikliniky a Zlatý býk. Ďakujem. 

 
 

BOD č. 23 
Štvrťhodina pre občanov 
 
Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

V rámci tohto bodu nebola podaná žiadosť o vystúpenie v mestskom zastupiteľstve. 

 

 

BOD č. 24 
Rôzne 
 

Mgr. Miroslav Dufinec, primátor mesta 

Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní program dnešného rokovania 

sme vyčerpali. Ďakujem vám za vašu aktívnu účasť a týmto rokovanie končím. Prajem 

všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku. 

 

 

 

 

 

 

Zástupkyňa prednostu MsÚ:                                                                  Primátor mesta: 

Ing. Marta BOBOVNÍKOVÁ,PhD.      Mgr. Miroslav DUFINEC 

 

 

Overovatelia:    

 

Ing. Jozef Sokologorský 

 

MUDr. Ján Mihalečko 
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