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Mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva
Hlavným dôvodom pre zvolanie tretieho mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Michalovce bolo prerokovanie návrhov na podanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej školy na Ulici. T. J.
Moussona a Základnej školy na Ulici okružnej v Michalovciach.
Po pravidelných úvodných
rokovacích bodoch – otvorenie a voľba návrhovej komisie,
predložila správu o výsledkoch kontroly hlavná kontrolórka Ing. Marta Bobovníková.
Správa obsahovala zistenia,
závery a stanoviská ku kontrole poskytovania jednorazových dávok sociálnej pomoci
a poskytovania opatrovateľskej
služby. Potom už nasledoval
hlavný bod rokovania a tým
bol návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu
a modernizáciu Základnej
školy na Ulici. T. J. Moussona a Základnej školy na Ulici
okružnej v Michalovciach.
Mesto už v minulosti vypracovalo projekty na obnovu
viacerých našich škôl, ktoré sa
dostali do zásobníka projektov.
V súčasnosti bolo potrebné

vybrané projekty aktualizovať
a žiadosti schváliť mestským
zastupiteľstvom.
Uznesenie
zastupiteľstva je nutnou prílohou predkladaných projektov.
V prípade úspešnosti sa získanými financiami výrazne
zvýši kvalita prostredia výučby
na uvedených školách.
Poslanci následne odobrili
rozpočtové opatrenie priamo
nadväzujúce na schválené žiadosti projektov pre modernizáciu škôl. Mesto sa bude podieľať
na spolufinancovaní oprávnených nákladov pri rekonštrukcii piatimi percentami.
Ďalším rokovacím bodom
boli všeobecne záväzné nariadenia MsZ o podmienkach
prideľovania nájomných bytov
na Ulici obrancov mieru a na
Ulici mlynskej. Mesto sa chce
v roku 2008 uchádzať o dotáciu
na výstavbu nájomných bytov

pre starších občanov, mladé rodiny a marginalizované skupiny
obyvateľstva a keďže všeobecne
záväzné nariadenie je podmienkou podávania žiadostí
boli predložené na schválenie.
Poslanci následne odsúhlasili všeobecne záväzné nariadenie o odpustení úrokov a poplatkov z omeškania k 31. 12.
2007. Mesto chce prijatím takéhoto rozhodnutia motivovať
dlžníkov, aby vyrovnali svoje
záväzky voči nemu. Uvedené
VZN sa však nevzťahuje na daňové nedoplatky a pohľadávky
vymáhané súdnou cestou.
Posledným rokovacím bodom bolo zrušenie všeobecne
záväzného nariadenia o zásadách a rozsahu činnosti hlavného kontrolóra mestského zastupiteľstva, schváleného uznesením MsZ v roku 1992.
Iveta Palečková

Poslanci sa stretli na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva v utorok 5. februára 2008
Foto: ivpa

Dostali ste zmluvu
o nájme hrobového
miesta?

hovoríme s Ing. Annou Mrázovou, vedúcou odboru

Otvárame dvere

na odbor výstavby, životného prostredia
a miestneho rozvoja

Rokovanie sa uskutočnilo 12.
februára v zasadačke mestskej rady
na Mestskom úrade v Michalovciach, s týmto programom:
Vyhodnotenie kultúrnoosvetovej činnosti MsKS Michalovce
za rok 2007 a Plán hlavných úloh
MsKS Michalovce na rok 2008
predložila PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS, Návrh zmeny
Zriaďovateľskej listiny TaZS mesta
Michalovce predložil Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS, Návrh organizačného poriadku TaZS mesta Michalovce predložil Ing. Ján Džugan,
riaditeľ TaZS, Správu o stave verejného poriadku a činnosti Mestskej
polície Michalovce za rok 2007,
predložil JUDr. Bartolomej Kudroč,
náčelník MsP, Ekonomickú analýzu
a skúsenosti iných mestských polícií z prevádzkovania PCO predložil
JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník
MsP, Majetkoprávne záležitosti
– A a Majetkoprávne záležitosti – B
predložil Ing. Jozef Doležal, vedúci
odboru hospodárenia s majetkom,
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Michalovce
na obdobie 2008 – 2012 predložil
RSDr. Ján Juhás, vedúci odboru sociálnych vecí, Informatívnu správu o pripravovaných projektoch
a realizácii stavieb v roku 2008
predložila Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR, Informatívnu správu o poskytovaní

a čerpaní dotácií z rozpočtu mesta
Michalovce v roku 2007 predložila
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov, Rámcový plán aktivít implementácie
programových dokumentov rozvoja mesta Michalovce na obdobie
rokov 2008 – 2010 predložil Viliam
Záhorčák, primátor mesta, Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine špeciálnej triedy Materskej školy na
Ul. Vajanského 5 v Michalovciach
predložila Ing. Katarína Poláková,
vedúca odboru ŠKaŠ, Návrh VZN
MsZ Michalovce o podmienkach
vydávania a používania „Senior
karty“ predložil JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ, Návrh
na odkúpenie akcií MFK Zemplín,
a.s. predložil JUDr. Gabriel Dorič,
zástupca prednostu MsÚ, Návrh
na vstup mesta do občianskeho
združenia I. Basket Klub Michalovce predložil JUDr. Gabriel Dorič,
zástupca prednostu MsÚ, Návrh na
zvolanie verejných zhromaždení
občanov predložil Viliam Záhorčák, primátor mesta, Informatívnu
správu o plnení uznesení Mestskej
rady v Michalovciach za II. polrok
2007 predložil Ing. Zdenko Vasiľ,
prednosta MsÚ, Návrh programu
VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predložil
Ing. Radovan Čollák, vedúci organizačného odboru.
Záver rokovania patril diskusii.

Mesto Michalovce, ako prevádzkovateľ mestského cintorína, prostredníctvom svojho
správcu – Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce v zmysle Zákona č. 470/2005
o Pohrebníctve a pochovávaní
a Občianskeho zákonníka § 663
až 668 – začalo koncom roku
2007 a začiatkom roku 2008
zasielať (doručovať) občanom
– nájomcom hrobových miest
na spomínanom cintoríne nájomné zmluvy o nájme hrobového miesta.
Nájomné zmluvy sú zasielané
v dvoch exemplároch, z ktorých
každý je originálom. Ako vyplýva zo sprievodného listu k spomínaným zmluvám, po podpísaní obidvoch zmlúv si jedno
vyhotovenie ponecháva občan
a druhý exemplár zasiela poštou
(alebo donesie osobne) na správu pohrebných a cintorínskych
služieb – do Domu smútku na
Ulici J. Kollára č. 2.
K zmluvám je potrebné povedať, že v tieto dni dostávajú
do rúk zmluvy občania, ktorých hroby sú v poriadku – teda
majú zaplatené hrobové miesto
na príslušnú dobu: 10 resp. 20
rokov nájmu.
K hrobom (hrobovým miestam), kde bude nutné si obnoviť
právo na ďalšie užívanie hrobového miesta zaplatením príslušného poplatku – v zmysle
platného cenníka, budú zmluvy
vyhotovené a občanom na podpis zasielané neskôr, v priebehu
roku 2008.
Rudolf Klein

Fašiangy – čas plesov, bálov, karnevalov. Tak ako každý rok v tomto
čase, naplánovali si v Materskej škole na Ulici okružnej detský karneval.
Bolo veľa práce, nápadov, príprav masiek. Deti s úsmevom poznávali jeden druhého a pózovali pred fotoaparátmi a kamerami svojich rodičov.

Daňový úrad Michalovce
usporiada 27.2.2008 (v stredu)
od 9.30 do 11.30 hod. v zasadačke DÚ na 1.poschodí konzultačný deň k dani zo závislej
činnosti v zmysle z.č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov k témam:
- vyplňovanie
štvrťročných
prehľadov a ročného hlásenia
- správnosť a včasnosť podania
hlásenia a prehľadu, ročné
zúčtovanie
- povinnosti voči ŠR a odvody
preddavkov
- ďalšie povinnosti platiteľa
tejto dane

Rímskokatolícka cirkev v Michalovciach 11. februára slávnostne otvorila Charitný dom prof. Hlaváča na Stráňanoch. Úvodné slovo mal kaplán Mgr. Peter
Novysedlák, ktorý je autorom myšlienky a jej realizácie. Novostavbu posvätil
Mons. Alojz Tkáč arcibiskup metropolita košický. Text a foto: F. Demský

Posledný januárový deň sa u saleziánov uskutočnila odpustová
slávnosť. Bolo to v deň spomienky
na Dona Bosca, ktorý je zakladateľom rehoľnej spoločnosti saleziánov. Slávnostnú svätú omšu celebroval direktor saleziánov v Micha-

Slávnosť Dona Bosca
lovciach, don Peter Bešenyei. V homílii upriamil pozornosť poslucháčov na osobnosť Dona Bosca a jeho
charizmu. Zdôraznil tiež dôležitosť
preventívneho systému vo výchove
mládeže. V súčasnej dobe je možno
tento systém trochu zaznávaný, ale
predsa veľmi dôležitý. Don Bosco
vynikal ľudskosťou, ktorá pramenila zo živej viery v Krista. Práve vďaka tejto viere mal správny prístup
ku každému, s kým sa v živote stretol. Predovšetkým sa však ujímal
mladých chlapcov, ktorí boli kdesi
na periférii. Trpezlivo a s láskou ich
vyučoval a viedol s nimi rozhovory.
V tejto spiritualite pokračujú saleziáni aj dnes. Práve týmto prístupom, ktorý je poznačený ľudskosťou a absolútnym prijatím druhého
človeka, si získali srdcia mnohých
ľudí. Po slávnosti nasledovalo divadelné predstavenie v podaní mladých zo strediska a malé agapé, kde
bol každý srdečne vítaný.
I. Mochorovská

Rokovala mestská rada

Čo všetko
je v agende
vášho odboru?
V prvom
rade, keďže
sme odborom
výstavby prevažná
časť
agendy je zastrešovaná stavebným zákonom.
Občania a právnické subjekty
k nám podávajú žiadosti o územné, stavebné a kolaudačné konanie
ale aj ohlásenia stavebných úprav.
Veľmi dôležitým v našej agende je
územný plán mesta, ktorý je v súčasnom období pred schválením
v mestskom zastupiteľstve.
Z preneseného výkonu štátnej
správy sa u nás vykonáva kontrola a overovanie podaných žiadostí,
adresovaných Štátnemu fondu rozvoja bývania v rámci celého okresu.
Týmto spôsobom sa už skrášlilo
a zateplilo mnoho bytových domov
a postavilo veľa rodinných domov.
Aké sú teda stavebné plány
mesta na rok 2008?
V tomto roku plánujeme začať
komplexnú rekonštrukciu verejných
priestranstiev sídliska Východ a Juh.
V súčasnosti sa spracúvajú projekty,
ktoré riešia rozšírenie a skvalitnenie
odstavných parkovacích plôch, opravu a obnovu jestvujúcich chodníkov,
ale aj výstavbu nových, revitalizáciu
detských ihrísk so zameraním na
rôzne vekové kategórie od hojdačiek
pre malé deti až po športové ihriská
pre staršie deti a mládež. Navrhované sú oddychové medziblokové
chodníky s lavičkami, ktoré akosi
z našich sídlisk vymizli.

Ďalej chce mesto začať výstavbu nových nájomných bytov, ktoré
by slúžili ako štartovacie byty pre
mladé rodiny, ale nezabúda sa ani
na staršiu vekovú kategóriu a budú
sa stavať aj byty malometrážne pre
seniorov. V oblasti marginalizovaných skupín sa počíta s výstavbou
bytov nižšieho štandardu, za predpokladu, že budeme úspešní, a získame na tento účel dotáciu a vhodný úver zo ŠFRB. V oblasti rekonštrukcie škôl sa chceme uchádzať
o finančné zdroje na rekonštrukciu
I. a VI. ZŠ ako prvých, a postupne
chceme zrekonštruovať takto všetky
školy.
A čo plánované opravy športovísk a nový cintorín?
Mesto nezabúda ani na jestvujúce športové zariadenia. Investovať
bude do rekonštrukcie novej športovej haly, a to výstavbou nového
hygienicko-sociálneho zariadenia,
ďalej opravou strechy a na rad príde aj oprava strechy nad zimným
štadiónom. V tomto roku chceme
začať aj výstavbu nového cintorína
na Bielej hore. Pripravuje sa rekonštrukcia Ulice Barč-Ivana, výstavba
kompostárne i riešenie separácie
TKO. Mesto pristúpi v tomto roku
k oprave autobusovej zastávky na
Kostolnom námestí.
To sú smelé plány, náročné aj
na financie...
Náš odbor sa najväčšou mierou
podieľa na čerpaní kapitálových výdavkov mesta. V minulom roku to
bolo cca 135 miliónov Sk a v tomto
roku, pokiaľ bude mesto úspešné
pri podávaní žiadostí o dotácie
a prostriedky z fondov, čerpanie
finančných prostriedkov by sa ešte
výrazne zvýšilo.
V názve odboru nie je len výstavba, ale aj životné prostredie
a miestny rozvoj.
V rámci životného prostredia
odbor vykonáva správnu agendu
vo všetkých jej troch zložkách, a to
ochrana ovzdušia, vody a v oblasti odpadov. Zároveň vykonávame
agendu preneseného výkonu štátnej správy, kde povoľujeme dopravné stavieb miestneho charakteru. Nemožno zabudnúť ani na
povoľovanie miestnych prevádzok,
vydávanie povolení na predajné
automaty, ambulantné predaje
a povolení na predaj poľnohospodárskych prebytkov i rybárskych

lístkov.

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
zasadnutie rady ZMOS Zemplín – michalovský región
(Michalovce)
zasadnutie sekcie školstva ZMOS (Senica)
rokovanie so zástupcami MVaRR (Bratislava)
Ples Zemplínčanov (Bratislava)
slávnostné otvorenie charitného domu prof. Hlaváča
(Michalovce)
zasadnutie mestskej rady
rokovanie s OZ Výzva (Michalovce)
pracovné stretnutie so zástupcami športových klubov
v meste – vytvorenie poradného orgánu primátora – Rady
športu mesta (Michalovce)
zasadnutie Spoločného obecného úradu (Michalovce)
prijatie Prof. Imricha Sedláka (Michalovce)
rokovanie s VVS o II. tlakovom pásme (Michalovce)
rokovanie s KSK, NDS a SSC o diaľničných privádzačoch
(Michalovce)

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov MsZ predložených na 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. novembra 2007:
Jaroslav Kozák:
1. Žiadal opravu chodníka pri Materskej škole v Topoľanoch.
2. Žiadal orezať tuje na cintoríne vo Vrbovci.
3. Žiadal zrezať staré topole popri obidvoch stranách cesty
od židovského cintorína po most cez „dušu“ k Topoľanom z dôvodu, že tieto topole ohrozujú cestnú premávku.
4. Žiadal zrealizovať informačné tabule v mestských častiach
Močarany, Vrbovec a Topoľany, potrebné pre lepšiu informovanosť občanov o dianí v meste.
Na interpelácie uvedené v bode 1 – 3 odpovedal riaditeľ TaZS
mesta Michalovce Ing. Ján Džugan:
1. Opravu chodníka pri Materskej škole na Ul. topolianskej TaZS
navrhnú do plánu opráv ciest a chodníkov na rok 2008.
2. Orez tují na cintoríne v tejto časti mesta TaZS zabezpečia
do 31. 1. 2008.
3. TaZS zabezpečuje výrub stromov iba na základe rozhodnutia
orgánov životného prostredia. Na výrub topoľov na ceste za židovským cintorínom TaZS nemajú súhlas. Po obdržaní rozhodnutia
na výrub ho TaZS zrealizuje do jedného mesiaca.
K interpelácii uvedenej v bode 3 stanovisko zaujal aj odbor výstavby, životného a miestneho rozvoja MsÚ – Ing. Anna Mrázová,
vedúca odboru:
Na základe uskutočneného miestneho šetrenia dňa 10. 1. 2008 bolo
zistené, že stromy druh topoľ kanadský a topoľ čierny, v počte 18 ks,
ktoré rastú pozdĺž miestnej komunikácie (parcela E-KN číslo 9385
k.ú. Michalovce – vlastník mesto Michalovce), sú v rubnom veku.
Vzhľadom na ich veľkosť a krehkosť dreva dochádza k lámaniu zatiaľ len menších konárov, pričom počas veterného počasia môže dôjsť
i k zlomeniu väčších konárov a tým ohrozeniu bezpečnosti premávky
na uvedenej miestnej komunikácii, nakoľko rastú v jej tesnej blízkosti.
Mesto Michalovce - odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, zabezpečí vydanie rozhodnutia, ktorým bude udelený súhlas na
výrub hore uvedených 18 ks stromov rodu topoľ a to v termíne do 25.
1. 2008. Následne bude predmetné rozhodnutie doručené Technickým a záhradníckym službám mesta Michalovce, ktoré v termíne najneskôr do 31.3.2008 zabezpečia výrub predmetných stromov.
Na interpeláciu v bode č. 4 odpovedala vedúca odboru výstavby,
životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Mesto Michalovce v súčasnosti zabezpečuje projekt Mestského
informačného systému mesta Michalovce. Tento projekt bude obsahovať
i návrh umiestnenia informačných a propagačných zariadení na celom
území mesta, vrátane mestských častí Močarany, Vrbovec a Topoľany.
Predpokladaný termín na vypracovanie projektovej dokumentácie je
apríl 2008. Samotná realizácia mestského informačného systému je
závislá od finančných prostriedkov v rozpočte mesta na danú akciu.

Riešenie interpelácií poslancov MsZ predložených na VII.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 14. 12. 2007
MUDr. Ľubomír Rohoň:
V predloženej interpelácii tlmočil požiadavku obyvateľov
bývajúcich na Námestí osloboditeľov v blízkosti Zlatého býka:
Vzadu - vo dvorovej časti, kde bola v minulosti kuchynka Inka,
je zriadená provizórna prístupová cesta z panelov pre autá ľudí
bývajúcich v tejto lokalite. Pri inžinierskych prácach boli panely
poškodené, jeden chýba, takže cesta sa stala prakticky pre autá
nefunkčná. Prosím TaZS podľa možnosti o nápravu.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Ing. Ján Džugan:
Opravu provizórnej prístupovej cesty na Ul. kpt. Nálepku (vo dvore),
kde v minulosti bola predajňa „INKA“, TaZS zabezpečia do 30. 6. 2007.
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.:
Žiadal TaZS, aby zosúladili funkciu svetelných semaforov v rámci „zelenej zóny“ Ul. Hollého, Humenská cesta, Sládkovičova.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Ing. Ján Džugan:
Svetelné križovatky na Ul. Hollého, Sládkovičovej, Humenskej
ceste sú riešené ako samostatné dynamické križovatky, ktoré nie
sú navzájom prepojené koordinačnými káblami. Operačný systém
semaforov nám neumožňuje zabezpečiť vzájomnú synchronizáciu
svetelných semaforov.

Remeslo má zlaté dno

Foto: Ing. B. Biačko

Akadémia stavebníctva

Združená stredná škola v Michalovciach, zorganizovala už
tretí ročník remeselníckej súťaže
Akadémia stavebníctva. Cieľom
bolo priblížiť žiakom základných
škôl hravou a nenásilnou formou
profesie, o ktoré je dnes veľký záujem nielen na domácom trhu,
ale aj v zahraničí. Súťaž sa konala 8. februára v telocvični školy
za prítomnosti vedúceho odboru školstva KSK Ing. Š. Kandrača a zástupcu primátora mesta
MUDr. B. Bančeja.
Na každom pracovisku boli
pripravené úlohy pre súťažiacich,
kde si mohli vyskúšať svoje zručnosti. Budúci požiarnici mali
v čo najkratšom čase napojiť
prúdnicu na hadicu a pripraviť
útok. Práve o túto súťaž bol najväčší záujem. Inštalatéri mali
náročnejšiu úlohu – demontáž
a montáž batérie a sifónu na čas.
Aj pracovisko murárov a operá-

torov stavebnej výroby ponúklo
zaujímavú prácu. Z plných pálených tehál v čo najkratšom čase
mali súťažiaci postaviť jednoprieduchový komín. Odbor technickoadministratívny pracovník
pripravil súťažnú úlohu aj pre
dievčatá. Pracovalo sa na počítači
v programe MS Word. Súťažiace
mali prepísať list priateľovi s čo
najmenším počtom pravopisných
chýb. Samozrejme rozhodovali
čas aj presnosť. Stolári a operátori drevárskej a nábytkárskej
výroby predviedli súťažiacim ako
sa spája drevená búdka.
Počas celého predpoludnia vládla na škole príjemná
atmosféra, v ktorej súťažiaci
predviedli svoje zručnosti. Ich
snaha bola odmenená, pretože
prví traja víťazí z každej profesie získali hodnotné ceny. Záver
súťaže spestril kultúrny program.
Mgr. G. Mrazová

VICE VERSA VII

Víťazné družstvo A kategórie Hnúšťanského akordu (zľava: Štefan
Gorás, Slávka Petríková a Ľubomír Papcun)

Hnúšťanský akord
Jubilejný desiaty ročník vedomostnej súťaže v hudobnej
náuke sa konal opäť na ZUŠ
v Michalovciach 30. januára.
Aj v tomto roku sa jej zúčastnili umelecké školy z Michaloviec, Strážskeho a Veľkých
Kapušian. Je to súťaž trojčlenných družstiev v štyroch oblastiach, kde sú zahrnuté stupnice, intervaly, harmónia, dejiny
hudby a poznávanie ukážok
z hudobných diel. Každoročne
stúpajúci počet družstiev potvrdzuje, že súťaž žiakov baví
a spĺňa svoj cieľ- motivuje,
spestruje vyučovanie a využíva
prirodzenú súťaživosť detí.
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V kategórii A – 1.-3. ročník
zvíťazila ZUŠ Michalovce v zložení: S.Petríková, Ľ. Papcun
a Š. Gorás, pod vedením učiteľky
A. Vargovej. V kategórii B – 4.-5.
ročník, sa na 1. mieste umiestnilo družstvo ZUŠ Strážske v zložení: K. Majerníková, S. Jančárová, L. Dermeková, pod vedením
učiteľa G. Uličného.V kategórii
C do krajského kola postúpilo
družstvo ZUŠ Michalovce v zložení: Z. Smerigová, Z. Butelová
a A. Schnitzerová, pod vedením
učiteľky Vargovej. Tešíme sa
na krajské kolo súťaže, ktoré
sa uskutoční v Michalovciach
22. februára 2008. J. Kolesár

predámE
betónové
garáže
od 25.000,- Sk/ks
cena bez dopravy

Noviny Mistral

v premiére vo štvrtok o 18.00
a každú párnu hodinu

dokument o michalovských
horolezcoch
v piatok, pondelok a stredu o 18.00

Demografické údaje posledného desaťročia poukazujú na starnutie
slovenskej populácie. Príčinou nie je len zlepšujúca sa zdravotná starostlivosť a zvyšovanie priemerného veku ľudí. Odvrátenou tvárou je
aj menší počet narodených detí. Znížením počtu novo narodených detí
je aj menší počet detí navštevujúcich škôlky a školy. Mesto muselo už
v minulosti robiť opatrenia v materských školách. Reštruktualizácia
sa bolestne dotkla niektorých predškolských zariadení. Naopak, je nedostatok sociálnych zariadení zameraných na starostlivosť o starších
spoluobčanov. Preto sa postupne pokúsime uvoľnené predškolské zariadenia pretransformovať na zariadenia starostlivosti o starších ľudí.
Ďalšou vážnou problematikou spojenou so školstvom je znížený
záujem o niektoré študijné odbory. Stredné školy patria do kompetencie Košického samosprávneho kraja, no nachádzajú sa na území
mesta. Pre perspektívu rozvoja mesta sú dôležitou súčasťou.
Vznikom nového spôsobu financovania školstva na základe počtu
žiakov a študentov sa zmenili aj priority a kritériá prijímania študentov na školy.
To sa prejavilo aj v rozhodovaní sa detí vyberať si najatraktívnejšie školy a menej už premýšľať o spôsobe uplatnenia s nadobudnutým vzdelaním v procese spoločenskej deľby práce. Preto sa ôsmeho
februára uskutočnila na Združenej strednej škole už po tretíkrát popularizačná súťaž pre žiakov deviatych ročníkov michalovských škôl
v rôznych remeslách, ktoré sú vyučované na tejto škole.
Spoločnosť potrebuje nielen dobrých právnikov, učiteľov, lekárov
a vedcov. Na jej dobrom fungovaní sú rovnako dôležití a uplatniteľní
aj ľudia rôznych remesiel.
Zvýšený pokrok je známy aj v tejto oblasti – a to nielen v oblasti
nových materiálov, ale hlavne pracovných postupov. Tieto postupy je
schopná naučiť v koncentrovanej podobe len špeciálna škola. Nastáva čas, kedy sa deviataci na základných školách rozhodujú, kam po
ukončení povinnej školskej dochádzky. Je aj na rodičoch, aby upozornili
svoje deti na možnosť plného stredoškolského vzdelania v oblasti remeselnej. Tu platí staré dobré „ remeslo má zlaté dno“, ktoré dáva možnosť
plnej realizácie sa v potrebnej a zmysluplnej pracovnej činnosti.
Dobrých stolárov, vodoinštalatérov, kúrenárov, tesárov, murárov
a ďalších remeselných profesií, dnes už nedostatkových, bude mesto
potrebovať aj v budúcnosti.
Čas na dobré rozhodnutie je práve teraz.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

tel.: 0905 310 448

tel.: 0905 564 968

Obvyklou súčasťou zmlúv alebo dohôd medzi zmluvnými partnermi je aj klauzula o uplatnení
poplatkov z omeškania, prípadne
zmluvných pokút a ďalších nárokov, v právnickej praxi nazývané
príslušenstvo. Pre prípad, že by
niektorá zo zmluvných strán neplnila svoje záväzky načas. Je to absolútne korektný postup. Na Slovensku sa občas stane, že niektorá
obec, mesto alebo štátna organizácia uzatvoria také nevýhodné
zmluvy, že práve poplatky z omeškania alebo zmluvné pokuty mnoho násobne prevyšujú finančné plnenie dohodnuté v zmluve. Druhá
zmluvná strana pritom získava
neopodstatnený príjem a rozpočty
verejnej správy sú tunelované.
S určitosťou môžem povedať,
že mesto Michalovce od roku
1999 uzatváralo korektné zmluvné vzťahy s primeraným príslušenstvom. Úroky z omeškania
boli spravidla 0,05 % z nesplateného záväzku za každý začatý
deň omeškania. Nešlo o žiadne
likvidačné sumy. Z dlhu 10 000
Sk je úrok z omeškania 1 800 Sk
za rok. Mesto pritom plnilo svoje
záväzky včas. Ale stávalo sa a stáva
sa, že zmluvní partneri – občania,
fyzické osoby a právnické osoby si
svoje zmluvné povinnosti neplnili
načas. Pretože ide o ľudí a firmy,
ktoré sú michalovské, bol v prvom rade kladený dôraz na vymáhanie istiny t.j. plnenie dohodnuté
v zmluve v riadnych termínoch.
Ale je úplne legitímne, ak mesto
v takýchto prípadoch požaduje aj
plnenie sankcií. Medzníkom v určitej zhovievavosti voči dlžníkom
mesta, podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, bude 31.december 2007. Ak subjekty, ktoré
majú k uvedenému dátumu voči
mestu staré nezaplatené záväzky
(napr. z nájomných zmlúv, kúpno
predajných zmlúv) a zaplatia istinu do 30. 6. 2008, mesto od nich
nebude vymáhať poplatky z omeškania, úroky z omeškania prípadne zmluvné pokuty. Vyplýva to zo
všeobecne záväzného nariadenia
(VZN), ktoré poslanci mestského
zastupiteľstva schválili 5. februára
2008. Bude to vlastne generálny pardon, pre všetkých, ktorí sa
z rôznych dôvodov ocitli v pozícii

dlžníka. Generálny pardon sa však
netýka tých, voči ktorým mesto
eviduje daňové pohľadávky alebo
nároky, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté súdom. Tieto
zákon neumožňuje odpustiť.
Ako vyplynulo z dôvodovej
správy k predloženému návrhu
VZN a aj z diskusie na mestskom
zastupiteľstve, jednotliví dlžníci
nebudú písomne upozornení na
existenciu generálneho pardonu.
Predpokladá sa, že občania sledujú rokovanie mestského zastupiteľstva cestou Mistralu, novín Michalovčan alebo čítajú oznamy na
úradnej tabuli mestského úradu.
Realita je teda taká, že dlžníci,
ktorí chcú využiť „výhodu“ generálneho pardonu majú na to iba
štyri mesiace. Preto je potrebné,
aby všetci, ktorí nejakým spôsobom zaregistrovali informáciu
o možnosti nezaplatiť poplatky
z omeškania voči mestu, MsKS,
TaZS a mestu v zastúpení Domspráv si toto nenechali iba pre
seba, ale šírili ju aj ďalej. Len všeobecná informovanosť zabezpečí,
že dobre mienený zámer vedenia
mesta a mestského zastupiteľstva
nevyjde nazmar.
Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ
Hotel ROYAL, s.r.o., Látky-Prašivá 4, 985 45 Látky, www.royalhotel.sk, info@royalhotel.sk

5. 2. –
6. 2. –
		
7. 2. –
8. 2. –
–
11. 2. –
		
12. 2. –
13. 2. –
–
		
		
14. 2. –
–
–
15. 2. –
		



Hotel ROYAL****
poskytuje ubytovanie
v hotelových izbách
a v chatkách,
wellness služby,
bazén, sauna,
masáže, hydromasáže
fitnes, herňa
Lyžiarske vleky priamo
pri hoteli v prevádzke celoročne
Kogresové a školiace služby



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Tunisko očami entomológa Rudolfa Gabzdila – 4. časť

Lúčim sa s vami ticho, neprevravím...

Hvezdáreň v Michalovciach

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:
Máriou Kostovčíkovou 89-ročnou, Petrom Vojtovičom 45-ročným, Rozáliou Papovou 83-ročnou,
Martou Vojtovičovou 57-ročnou, Viktorom Ivankom
60-ročným, Michalom Pratkom 70-ročným, Máriou
Dackovou 86- ročnou, Margitou Čičákovou 86-ročnou a Magdalénou Kostovčíkovou 81-ročnou.

Vesmír očami detí
okresné kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže,
práce doručte najneskôr do 29. 2. 2008

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni za jasného počasia: 20. 2. a 22. 2. o 18.30 hod.,
29. 2. o 18.30 hod. Vstupné: dospelí 20,- Sk, deti 10,- Sk
Prednáška pre verejnosť
VEDA KONTRA PAVEDA
v budove Zemplínskeho múzea v piatok 29. 2. 2008 o 17.00 hod.
Prednáša RNDr. Zdeněk Komárek. Vstupné: dospelí 10,- Sk, deti 5,- Sk

Mestské kultúrne stredisko

20. 2. 2008 o 9,00 hod. - Veľká sála MsKS
Divadlo CHROBÁCI uvádza hru O dvanástich mesiačikoch.
Je to klasická divadelná rozprávka pre všetkých, ktorí majú radi
rozprávky a príbehy ľudovej slovesnosti. Účinkujú členovia divadelného súboru Chrobáci. Hudba a réžia: Mgr. Lucia Kerpčárová
Vstupné: 30.- Sk
26. 2. 2008 o 19,00 hod. – Veľká sála MsKS
Halina PAWLOWSKÁ v programe ONE WOMAN SHOW
Vstupné: 300,- Sk
18. 2. – 29. 2. 2008 – galéria MsKS
Marie Kličková – výstava obrazov
a Filip Klička – výstava fotografií

Program kina Centrum

15. – 16. 2. piatok, sobota – 19,30 hod. 		
17. 2. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.		
SOM LEGENDA
USA /100 min./
/akčný sci-fi thriller/
Premiéra
Robert Neville (Will Smith) je brilantný vedec. Ani jemu sa však
nepodarilo zabrániť šíreniu desivého, ľuďmi vyvinutého vírusu,
ktorý je nezastaviteľný a nevyliečiteľný a mení ľudí na krvilačné
beštie. Neville, z neznámeho dôvodu imúnny, je teraz posledným
nenakazeným živým človekom v New Yorku...
Vstupné: 65,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenské titulky
20. – 21. 2. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
ONCE
Írsko /86min./
/hudobná melodráma/
Premiéra
Film Once rozpráva jednoduchý príbeh o láske a porozumení medzi dvomi mladými ľuďmi. Vypovedá o dobe, kedy sa k úspechu
môže dopracovať každý. On je pouličný muzikant a občas si privyrába v dielni svojho otca. Jeho snom je živiť sa hudbou, ale vôbec
sa mu to nedarí. Ona je výborná pianistka z Čiech, ktorá odišla do
Írska kvôli obžive a predáva na ulici ruže.
Vstupné: 65,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! České titulky
22. - 24. 2. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod. 		
MEDVÍDEK
ČR /98min./
/komédia/
Premiéra
Príbeh zo súčasnej Prahy rozpráva o osudoch troch kamarátov, ktorí
sa poznajú už od školských lavíc. Majú k sebe veľmi blízko, so svojimi
rodinami sa navštevujú a ich vzťahy sa zdajú byť idylické. Málokto
z ich okolia, vrátane ich manželiek však tuší, že každý z nich má nejaké
tajomstvo. Čo sa stane, keď pretvárka, tajnosti a lži vyjdú na povrch?
Hrajú: I. Trojan, A. Geislerová, R. Luknár, J. Macháček, Z. Fialová.
Vstupné: 69,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Česká verzia
24. 2. nedeľa – 16,00 hod.
HVIEZDNY PRACH /STAR DUST/
VB /127min./
/Dobrodružná romantická fantasy/
Príbeh pre všetky vekové kategórie. Chlapec z anglickej dediny miluje miestnu krásavicu a je schopný pre ňu urobiť čokoľvek. Trebárs
aj výpravu do zakliateho sveta za múrom, odkiaľ jej chce priniesť
spadnutú hviezdu. Netuší, že spadnutá hviezda po dopade nadobudne podobu krásnej dievčiny, po ktorej zatúžia aj iní. Hrajú: Robert
DeNiro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes.
Vstupné: 59,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Český dabing
27. – 28.2. streda, štvrtok – 19,30 hod.
GYMPL
ČR /105min./
/komédia, dráma/
Premiéra
Komédia o študentoch, učiteľoch, rodičoch a graffiti... Pedantný fyzikár (Milan Šteindler), strnulý češtinár (Jiří Schmitzer), telocvikár
(Martin Zbrožek), ekologický učiteľ výtvarnej (Tomáš Matonoha),
riaditeľka školy (Eva Holubová) a ďalší učitelia podľa svojich predstáv formujú študentov na tak trochu zastaralom gymnáziu. A tak
málokoho štúdium naozaj baví a zaujíma. Petr (Tomáš Vorel jr.) a
Michal (Jiří Mádl) do školy radšej nechodia a ak tam už náhodou
zavítajú, tak celé hodiny prespia, pretože po nociach maľujú graffiti.
Vstupné: 60,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Česká verzia
29.2. piatok – 19,30 hod.		
1.3. sobota – 19,30 hod.
2.3. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.
HONBA ZA POKLADOM: KNIHA TAJOMSTIEV USA /125min./
/akčný thriller/
Premiéra
Nicolas Cage v pokračovaní úspešného akčného thrilleru z produkcie Jerry Bruckheimera. Lovec pokladov Ben Gates (Nicolas
Cage) sa opäť vydáva na vzrušujúcu, dobrodružstvom nabitú cestu, aby vyniesol na svetlo sveta doposiaľ nepoznanú časť minulosti
a tiež skryté poklady a tiež aby dokázal nevinu svojho predka.
Vstupné: 75,- Sk Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenské titulky

MICHALOVČAN INFORMUJE

Spomienka

Pri najväčších vodopádoch v Tunisku – TAMERZA Foto: Rudolf Gabzdil

Život má hranice,
ale spomienka je večná.
V našich srdciach si stále.

Skupinky zelených paliem v oázach, piesok a extrémnou
horúčavou rozpukané kamene. Neustále premeny bezvodého prostredia púští majú pre mňa zvláštne čaro.

18. februára uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

CHOTT EL JERID

Temnomodrá noc s diamantami trblietavých hviezd ešte prikrýva vyprahnutú púšť keď vstávame. Sú tri hodiny ráno. Zo Sahary podúva svieži vánok.
Čaká nás horúci deň. Po výdatných raňajkách rýchlo zadokumentujem hnedých skarabeusovitých chrobákov rodu Hybosorus pod svetlami hotela a trielime k najväčšiemu soľnému jazeru Tuniska El Jerid s rozlohou 5 000 km2.
Prechádzame piesočnými planinami s drobivou hlinou, zarastenými halfou a tamariškami. Neskôr rastlinstvo mizne a pokračujeme vyschnutými
rovinami s labyrintom piesočných dún a vysychajúcich bažín. Pôda je pokrytá belostnou slanou kôrou, ktorú najskôr pokladáme za nekonečnú snežnú
planinu. Tesne pred svitaním prichádzame k El Jeridu. Nebo i oslepujúco
biela plocha jazera sa sfarbuje do oranžova vychádzajúcim slnkom. Za niekoľko okamžikov sa nad obzor vyhupne jeho žeravý kotúč. Šot sa zapĺňa
červeným svetlom, akoby niekto na oblohe zažal lampu. Na nebo vyskočili
prvé slnečné lúče. Stojíme ako omámení. Priamo pred nami končí náš svet
a kam až oko dovidí, tiahne sa pusté more soli. Zvláštne kúzlo leží na tejto
soľnej planine zaliatej slnečným svetlom. Neopísateľná jasnosť a čistota vzduchu nám dovoľuje rozoznať každú maličkosť. Zdá sa nám, že môžeme rukami
uchopiť predmety ležiace v diaľke. Väčšina tohto územia leží pod úrovňou
hladiny mora. Systém severoafrických soľných jazier sa tiahne od Alžírska
šotmi El Hodna, Merouane, Melrhir, a pokračuje v Tunisku El Gharsa, El Jeridom a El Fejej. V dávnej minulosti tvorili tieto šoty jedno jazero Herodotom nazývané Triton. Dnes je táto kotlina z veľkej časti zanesená pieskom
Sahary a iba uprostred niekdajších hlbín zostáva trvalo voda pokrytá soľnou kôrou. Cestičky cez toto územie vedú iba v najhorúcejšom lete, aj vtedy
sú nanajvýš nebezpečné. V zime sa menia v bažiny a sú úplne neprechodné.
Z myšlienok nás vyruší hlas berberského chlapíka stojaceho pred gýčovitou fasádou dreveného WC. Čelná stena tohto zariadenia doslova žiari
najkrikľavejšími farbami. Dominuje jej nápis „luxus toilletes“. Ponúka čistotou sa blyštiacu porcelánovú misu, ktorú po použití hneď spláchne vodou
z džbána a vydrhne celou batériou čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
Luxus v púšti.

Saharský Atlas

Roman ChoTĚborsky
S láskou spomínajú manželka Eva,
dcéra Petra s deťmi a syn Roman.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 29. januára prišli rozlúčiť s našou
milovanou manželkou, mamičkou, dcérou,
sestrou, švagrinou, tetou, sesternicou a neterou

Janou Gašparovou,
rod. Maťašovou.

Za starostlivosť počas ťažkej choroby ďakujeme
lekárom a sestrám vo Vsl. onkologickom ústave
v Košiciach, ako aj lekárom a sestrám NsP
Š. Kukuru, neurologickému odd. JIS v Michalovciach.

Manžel, deti, rodičia, brat s rodinou a sestra s rodinou.

Blahoželanie

Vážený pán riaditeľ Jozef Porvaz!
ďakujeme Vám za krásne chvíle strávené
v našej škole. Ďakujeme za množstvo zaujímavých podujatí, ktoré sme zrealizovali
spolu s našimi učiteľmi vďaka tomu, že nás
v našich nápadoch podporujete a tešíte sa
spolu s nami.
Sme vďačné za Vaše zaujímavé hodiny
zemepisu, ktoré majú zvláštne čaro. Vďaka
Vášmu zmyslu pre humor aj vážne veci vyzerajú ako malichernosti.
Pretože v týchto dňoch oslavujete svoje päťdesiate narodeniny,
želáme Vám veľa zdravia, optimizmu, dobrých žiakov, mnoho dobrých nápadov a pracovných úspechov.
Prajeme Vám, aby vás nikdy neopustil humor a aby ste aj pre ďalšie ročníky žiakov boli vždy tým usmievavým, sympatickým, aj keď
náročným riaditeľom.
Žiačky 9. ročníka ZŠ na Krymskej ulici

Za hlavným mestom guvernatu Chott El Jerid, a zároveň najväčšou a najprepychovejšou oázou krajiny – Tozeur, naše džípy opúšťajú asfaltku a stúpajú
do divokého rozoklaného horstva Saharského Atlasu. Cesta sa krúti, stúpa
i klesá po nespočetných horských výbežkoch. Nesmierne kopy kameňa
a skál, ktoré sa odtrhli v ohromných blokoch, pripomínajú mesačnú krajinu. V miestach, kde sa v daždivých mesiacoch zhromažďuje voda a drží sa
dlhšiu dobu, vyrastajú z tvrdej skalnatej pôdy malé oázy, obklopené niekoľkými palmami, tamariškami, nádherne kvitnúcimi oleandrami a opunciami.
Na zvlášť zaujímavých miestach zúrivo fotíme nevšednú krásu tejto kamennej púšte. Džípy brzdia až v horskej berberskej oáze Tamerza s vodopádom,
vraj najväčším v Tunisku. Na chudobných trsoch tráv v okolí čupia liskavky
kovových farieb a v trhlinách rozpukanej zeme sedia čierne mučiare s vysoZemplínska knižnica Gozaujímavé prednášky na tému
koklenutými krovkami. Na žlté kvety tŕnitých akácii naletujú žltohnedé zlarazda Zvonického v Michalovekológia.
tone Pachnoda savignyi. Fialovomodré kvety obrovského afrického bodliaka
ciach a ABC Centrum voľného
Výstava je venovaná všetokrem niekoľkých nosánikov napodiv nelákajú žiadny hmyz. Obklopuje nás
času v Prešove Vás pozývaju na
kým, čo sú odhodlaní ochraňohlúčik domorodcov. Ponúkajú púštne ruže, sušené hady a škorpióny. Nás zavať živú prírodu a tvoriť zdravé
ekologickú výstavu, ktorá možujme prekrásne vyfarbený samček mohutného jaštera s dlhými pazúrmi
no
ponúkne
odpovede
na
otázživotné prostredie. Je určená
Pichľavca afrického (Uromastyx acanthinurus). Nádherný zástupca suky spojené s výkyvmi počasia
učiteľom i žiakom, rodičom
chomilných plazov patriaci do čeľade agamovitých. Žije v celej severnej Afa katastrofami, ktoré prinášajú
i deťom, starým i mladým, všetrike a na Arabskom polostrove. Mláďatá sa živia hmyzom, dospelé pichľavce
prírodné živly.
kým tým, ktorým nie je ľahossú bylinožravé. Hrubý otrnený chvost slúži ako účinná zbraň pred šakalmi
Výstava bola slávnostne ottajný svet okolo nás.
a rysmi. Telo je sivohnedé s množstvom zelenkastých, čiernych, oranžových,
vorená 4. februára a potrvá do
Ak sa chcete oboznámiť s exisžltkastých alebo tehlovočervených škvŕn vytvárajúcich červovitú kresbu. Žije
tujúcimi i hroziacimi faktormi,
29. februára 2008. Jej koordinásamotársky a často sa slní. Je to neškodné zviera, na ktorom oko cestovateľa
torom je Štefan Adamčík, ktoktoré nám hrozia, príďte si túto
s radosťou spočinie. Kráčame miernym stúpaním, neskôr klesáme okrovou
úžľabinou, až sa pred nami objaví vodopád krištáľovo čistej vody padajúrý pre návštevníkov pripravil
výstavu pozrieť.
M. Pokorná
cej z výšky asi 15 m. Vytvára malé
jazierko, ktorého tyrkysová voda
v bezfarebnej púšti pôsobí fantasticEkonomická univerzita Bratislava,
ky. Najväčšie prekvapenie nás však
Podnikovohospodárska fakulta Košice,
čaká pri bližšom pohľade na jeho
hladinu. V divokom tanci tu predpobočka Michalovce
vádzajú povinné cviky smaragdoa Nadácia profesora Čolláka Michalovce
vozelené, zlato obrúbené chrobáky
žiariace na prudkom saharskom
oznamujú
slnku ako drahokamy. Živé, lesklé
polcentimetrové bodky, mihajúce
všetkým záujemcom o štúdium na vysokých školách s ekonomickým
sa v akýchsi osmičkách a krivkách,
zameraním, že pripravujú z predmetov MATEMATIKA, EKONOMIKA
sú vodné chrobáky, patriace do
čeľade vírnikovitých (Gyrinidae).
A CUDZÍ JAZYK (A, N, R) tieto prijímačkové kurzy:
Majú člnkovité telo s prapodivnými nožičkami, umožňujúcimi im
Dlhodobý jarný – rozsah 80 hodín, od 13.2. do 25.4.2008
skrutkovitý pohyb. Tichučko brázcez týždeň v čase od 15.00 do 18.15 hod. Prihlášky do 5.2.2008.
dia hladinu slnkom zaliatej africkej
tône a stretnutie s nimi je o to viac
Intenzívny – rozsah 48 hodín, od 8.3. do 19.4.2008,
pamätné, že s príbuzným druhom
počas
sobôt
v čase od 8,30 do 16,15 hod. Prihlášky do konca februára 2008.
som sa pred niekoľkými rokmi stretol pri najväčších vodopádoch MaV dňoch 15. – 16. 2. 2008 Vás srdečne pozývame na dni otvorených dverí.
roka – Ouzud. V tomto nádhernom
zákutí Tuniska sa však nezdržujeme
Prihlášky na kurzy zasielajte písomne na adresu: PHF EU, Masarykova 9, 071 01 Michalovce,
dlho a premiestňujeme sa k ďalšej
e-mail: maria.barnova@euke.sk, tel.: 056/64 432 90 alebo tel./faxom: 056/64 313 33.
z horských oáz – Chebika.
Viac informácií na www.eumi.sk
Pokračovanie

S láskou k živej planéte Zem

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

MESTO MICHALOVCE

ponúka do prenájmu nebytové priestory
A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý Starý súd) Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch
miestností o celkovej podlahovej ploche 82,60 m2.
B) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (bývalý Dom služieb) Ponúkané priestory pozostávajú zo šiestich miestností na I. a II. poschodí objektu o celkovej podlahovej ploche
164,10 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach
(Základná umelecká škola) Ponúkané priestory pozostávajú z troch
miestností o celkovej podlahovej ploche 94,31 m2.
D) nachádzajúce sa v objekte na Ul. konečnej č. 3563 v Michalovciach
(bytový dom „H“) Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch samostatných prevádzkových jednotiek o celkovej podlahovej ploche 61,80 m2.
E) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Vajanského v Michalovciach (Materská škola) Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej
podlahovej ploche 581 m2.
F) nachádzajúce sa v objekte na Ul. športovej č. 1 v Michalovciach
(Zimný štadión) Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 94,50 m2.
G) nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov mieru v Michalovciach
(Malometrážne byty) Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o
celkovej podlahovej ploche 46,00 m2.
H) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach
(Základná umelecká škola) Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch
miestností o celkovej podlahovej ploche 204,50 m2.
I) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (bývalý Dom služieb - priestory na prízemí po bývalej predajni Včielka) Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností
o celkovej podlahovej ploche 93,10 m2.
J) nachádzajúce sa v objekte na Ul. okružnej č. 3657 v Michalovciach
(Stredisko služieb škole) Ponúkané priestory pozostávajú z jednej
miestnosti o celkovej podlahovej ploche 11 m2.
Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu
uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy. Priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer, ktorý bude
spĺňať všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť zámeru posúdi Komisia na
prenájom nebytových priestorov a pozemkov na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača. Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stanovené,
Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007, pre Centrálu mestskú zónu:
Základné
Znížené o 25 %
kancelárske priestory
1200,- Sk/m2/rok
900,- Sk/m2/rok
2
obchodné priestory
2500,- Sk/m /rok 1875,- Sk/m2/rok
potraviny celosortimentné
1300,- Sk/m2/rok
975,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory
2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
kaviarne, bufety
1500,- Sk/m2/rok 1125,- Sk/m2/rok
drobné služby
600,- Sk/m2/rok
450,- Sk/m2/rok
služby obyvateľstvu
1100,- Sk/m2/rok
825,- Sk/m2/rok
priestory sociálnych zariadení
250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
samostatné sklady
700,- Sk/m2/rok
525,- Sk/m2/rok
ambulancia lekára
500,- Sk/m2/rok
375,- Sk/m2/rok
lekárne
2500,- Sk/m2/rok 1875,- Sk/m2/rok
optika, výdajňa zdravotníckych
potrieb a pomôcok
2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
1100,- Sk/m2/rok
825,- Sk/m2/rok
spoločné priestory a spoločne
užívané priestory
250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stanovené, Všeobecne
záväzným nariadením č. 101/2007, pre ostatné časti mesta uvedené v ponuke:
Základné
Znížené o 25%
kancelárske priestory
900,- Sk/m2/rok
675,- Sk/m2/rok
obchodné priestory
1800,- Sk/m2/rok 1350,- Sk/m2/rok
potraviny celosortimentné
1000,- Sk/m2/rok
750,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory
1600,- Sk/m2/rok 1200,- Sk/m2/rok
kaviarne, bufety
1300,- Sk/m2/rok
975,- Sk/m2/rok
drobné služby
550,- Sk/m2/rok
413,- Sk/m2/rok
služby obyvateľstvu
700,- Sk/m2/rok
525,- Sk/m2/rok
priestory sociálnych zariadení
250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
samostatné sklady
500,- Sk/m2/rok
375,- Sk/m2/rok
ambulancia lekára
500,- Sk/m2/rok
375,- Sk/m2/rok
lekárne
2500,- Sk/m2/rok 1875,- Sk/m2/rok
optika, výdajňa zdravotníckych
potrieb a pomôcok
2000,- Sk/m2/rok 1500,- Sk/m2/rok
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
1100,- Sk/m2/rok
825,- Sk/m2/rok
spoločné priestory
a spoločne užívané priestory
250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
Znížené sadzby nájomného o 25 % je možné uplatniť iba pri výpočte výšky ročného nájomného za nebytové priestory v objektoch uvedených pod bodmi A) - E).
Termín obhliadky ponúkaných nebytových nebytových priestorov, v prípade záujmu,
je možné dohodnúť priamo so správcami: TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekt pod bodom F)), MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864271
(objekty pod bodmi A), B), C), D), I)), Materskou školou na telefónnom čísle 6424184
(objekt pod bodom E)), Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekt
pod bodom G)), Strediskom služieb škole na telefónnom čísle 6431512 (objekte pod
bodom J).
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prenájom
ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť. Termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom o právnej subjektivite: do 22. februára
2008 (termín pre zasielanie žiadosti sa riadi procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu:
Mestský úrad, odbor hospodárenia s majetkom,
Nám. osloboditeľov č. 30, Michalovce		
V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie Komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na ktorom
sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané nebytové priestory, sa
uskutoční dňa: 28. februára 2008 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach
v zasadačke mestskej rady - I. poschodie. Účasť uchádzača o prenájom nebytových
priestorov na zasadnutí komisie je nutná. Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom, ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho
nebytových priestorov žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom konaní zaplatia
poplatok 300,- Sk. Poplatok je príjmom mesta. Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň povinný zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/
m2, ak jeho zámerom je prenájom priestorov na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu pred začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta,
alebo na účet mesta požadovanú zábezpeku, bude z výberového konania vyradený.
Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné uhradiť prevodom
na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, a.s., Michalovce, č. ú.
4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I.
poschodí v novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí 182.
Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.



Nehnuteľnosti:

• Dám do prenájmu obchodné priestory v centre mesta 20 m2.
0905 472 098.
• Predám starší RD v MI-širšie centrum. Pozemok 11á, zastavaná obytná
plocha 131m2, 3 izby+kuchyňa na prízemí a 1 izba v podkroví. Ústredné
kúrenie, všetky IS. Samostatná murovaná garáž 22m2. Tel. +421905135401
• Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými vchodmi
s úplným vybavením IS v Michalovciach, časť Vrbovec, Ul. tichá. Pozemok 30 árov, vlastná studňa. Cena dohodou. Kontakt: 0907 572 105

Po krátkych štyroch rokoch sa Slovenský zimný zraz turistov znovu vrátil do zasneženej Kremnice, starobylého banského a minciarskeho mesta.
Účasťou na tomto zraze dovŕšili členovia KST OT TJ Turista Michalovce
už jubilejných 25 rokov zúčastňovania sa bez prerušenia na najvýznamnejšom zimnom podujatí KST poriadanom každoročne v inej lokalite Slovenska. Bližšie sa k tejto akcii vrátime v budúcom čísle. Foto a text: A. Hasák

Zamestnanie:

• www.romanticke-chalupy.sk hľadáme realitného makléra. Spoľahlivý,
samostatný, aktívny. 0905 307 610
• Stavebná firma z Humenného príjme do pracovného pomeru aj na ŽL:
vodoinštalatérov, kúrenárov, elektrikárov, dlhodobá práca v ČR. Výhodné platové podmienky. Kontakt: 0905 633 416

Služby:

Výrazné víťazstvo basketbalistov

· Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu paplónov a vankúšov na počkanie. Prívoz a odvoz v rámci mesta zabezpečíme. t. č. 056/6497735

BA Košice - 1.BK Michalovce 57 : 86 (27:46)
V základnej časti 1.ligy mužov Michalovce prehrali v Košiciach o 30 bodov a v konečnom
účtovaní táto prehra rozhodla,
že sa Michalovce nedostali do
prvej štvorky. Preto v Košiciach nastúpili Orli 1. BK na
zápas dostatočne motivovaní
vrátiť požičané aj s úrokmi.
1.BK nastúpil so základnou
päťkou Lutter, Svitlica, Šimko
a súrodenci Rakovskí. Až do 6
minúte bolo stretnutie vyrovnané, keď sa domáci presadzovali
hlavne spod koša po chybách
hostí v obrannom doskoku. Po
oddychovom čase hostí, kde sa
upresnili obranné priority už
bola hra výlučne v réžii Michaloviec. Strelecky sa začali presadzovať Svitlica a Lutter, no hlavný rozdiel medzi hrou oboch
družstiev bol v obrannej činnosti, keď hráči Košíc sa presadzovali s námahou a mohli strieľať
veľakrát len pod obranným tlakom a z nepripravených pozícií.
Postupne náskok Michaloviec
narastal a na palubovku sa dostali i Czako, Biganič a Holda.
Hlavne Czakovi vyšiel vstup
do zápasu, hral s chuťou a podal výborný výkon. V družstve
Orlov hral na poste tvorcu hry
Roman Rakovský a svoju úlohu
spoľahlivo zvládol. Podkošoví

Rôzne:

Hokejisti sú tretí

V II. hokejovej lige v skupine
,,východ“ hokejisti michalovskej Dukly odohrali ďalšie dve
stretnutia. V stretnutí 15. kola sa
predstavili na ľade v Lučenci, kde
zvíťazili rozdielom triedy. Svojho súpera porazili dvojciferne
4:14 (2:2, 0:5, 2:7). O naše góly
sa podelili: Mucha 4, L. Bajko 3,
V. Boltun 2, J. Bajko, Saxun, B.
Štefan, Terezka, V. Kločanka po
1. Po vyrovnanej prvej tretine
Michalovčania prevzali iniciatívu a skóre narástlo. V sobotu 9.
februára Michalovčania hostili
posledný celok tabuľky Sabinov,
ktorý je stále bez bodu. Zápas sa
podľa očakávania skončil našim
víťazstvom v pomere 6:4 (1:2, 1:1,
4:1). Na svojom konte má Dukla
po 16. kole 30 bodov a stále im
patrí tretia priečka. Pred nimi sú
hokejisti Detvy a Brezna.
Do skončenia základnej časti odohrajú Michalovčania štyri
stretnutia v tomto poradí: v Ružomberku, doma s Breznom,
v Detve a doma s Lučencom. ka

Predám
stavebné bločky
po rekonštrukcii
rodinného domu na 1,5 %
Tel. 0915 609 513

hráči Michaloviec boli v tomto
zápase strelecky na neudržanie.
K Svitlicovým 21 bodom pridali
ešte Czako 16 a Šimko 15 bodov.
Je to prvýkrát od začatia sezóny,
keď podkošoví hráči boli strelecky úspešnejší ako obvodoví
hráči. Aj keď hostia nepodali
optimálny výkon, rozdiel skóre
plne zodpovedá dianiu na palubovke.
Stretnutie zhodnotil tréner
Zemplínčanov Imrich Rakovský takto: „S výsledkom som
samozrejme spokojný a so zlepšenou obranou takisto. Pred
zápasom som určil limit bodov
súpera na 60, čo hráči splnili,
no povedal som, že nie je podstatný výsledok, ale dobrá hra,
a od tej sme ešte strašne ďaleko.
Spoločne nás teda čaká ešte veľa
práce v základných obranných
činnostiach.“
R. Haník

• Kúpim staré autá, motorky, nekompletné, torzá, náhradné diely. Ponúknite, pricestujem. 0903022227, 0918981514

Kúpa – predaj:

• Predám prenosný stánok vhodný na drobné podnikanie (rýchle občerstvenie, predaj kvetín, suvenírov, vhodný ako záhradný domček...),
6-uholníkový tvar, kov-sklo. Zabezpečenie proti zlodejom. Pridané
zariadenie – umývadlo, ohrievač, teplej vody, primerané zariadenie
v cene. Cena dohodou. Kont. 0908 875 228, 0904 066 844

Firma Artman Slovakia s. r. o., značka HOUSE

hľadá

do svojej novej predajne v obchodnom centre, mladých perspektívnych
ľudí, ktorí majú záujem pracovať v oblasti predaja štýlového textilu
(konfekcia pánska/dámska).
Podmienky:
ukončené stredoškolské vzdelanie, znalosti PC, ochota učiť sa nové veci,
zodpovednosť, komunikatívnosť, dobré vystupovanie, prax v odbore vítaná...
Firma ponúka:
veľmi dobré platové podmienky, možnosť kariérneho rastu,
stravné lístky, školenia pracovníkov.
Kontaktná osoba:
Marián Tarcala, Junior Country Manager, Tel. 0918 954 204
Mail: m.tarcala@artman.pl

Prihlášky
na Ekonomickú univerzitu
Michalovská pobočka Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave plánuje v školskom roku 2008/2009 privítať vo svojich
radoch na 1. stupni štúdia 70 študentov denného a 50 študentov externého
štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku. Na 2. stupni
50 študentov denného štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment
podniku a 70 študentov externého štúdia v študijnom programe Finančné riadenie podniku.
Prihlášku na 1. stupeň štúdia v Košiciach i na pobočke v Michalovciach je
možné podať  do 29. februára 2008 na adresu:
Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita
Tajovského 13
041 30 Košice
Poplatok za prijímacie konanie vo výške 850,- Sk je potrebné uhradiť poštovou
poukážkou  na adresu: Podnikovohospodárska fakulta, Tajovského 13, 041 30
Košice na účet: 7000081308, kód banky 8180 – Štátna pokladnica, variabilný
symbol: 1010, konštantný symbol 0379, referenčné číslo: 546001. Pri platení
bankovým prevodom sa uvádza konštantný symbol 0308.
Povinné prílohy prihlášky sú:
a) originál ústrižku o zaplatení poplatku vo výške 850,- Sk, ktorý je potrebné
nalepiť  na 3. stranu prihlášky nad podpis uchádzača
b) životopis
c) overená fotokópia maturitného vysvedčenia -tí, ktorí maturovali pred rokom
2007 a skôr. Tohtoroční maturanti prinesú originál alebo overenú fotokópiu
svojho maturitného vysvedčenia priamo na prijímaciu skúšku.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.
Na prvú stranu prihlášky je nutné uviesť cudzí jazyk, z ktorého dotyčný študent prijímaciu skúšku vykoná (A,N,R,F,Š). Okrem cudzieho jazyka sa prijímacia skúška vykonáva v ten istý deň aj z matematiky a zo základov ekonómie
a ekonomiky.
Prijímacie skúšky sa budú konať v týždni: 16.-21.6.2008.
Náhradný termín prijímacích skúšok nebude stanovený.
Podrobné informácie o nás nájdete na internetovej adrese www.euke.sk.
Všetkým uchádzačom o štúdium na našej fakulte prajeme veľa úspechov na prijímacích skúškach a tešíme sa na stretnutie s nimi pri zápise v septembri 2008.
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