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Mesto pripravuje
rekonštrukciu námestia
Mestu Michalovce bol schválený projekt žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre regeneráciu centrálnej mestskej zóny na Námestí slobody a časti Štefánikovej ulice vo výške 1 576 474,29 € z Regionálneho operačného programu, ktorý zastrešuje ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja. Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu
vlastnými prostriedkami vo výške 100 725,69 €.
Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti mesta prostredníctvom investícií do infraštruktúry v centre mesta,
zvýšenie bezpečnosti estetickosti územia sú hlavnými cieľmi
projektu s názvom „Regenerácia
centrálnej mestskej zóny mesta
Michalovce“, ktorý mesto podalo koncom augusta 2009.
Miestna komunikácia a parkovisko na Štefánikovej ulici sú
vyťažené, kapacitne nepostačujúce vysokej návštevnosti a koncentrácii občianskej infraštruktúry. V uvedenom území centra
mesta chýba cyklistický chodník, ktorého výstavba je potrebná pre nadväznosť cyklistickej
trasy z Námestia osloboditeľov.
Projekt komplexne rieši verejné priestranstvo Námestia
slobody a Ulice Štefánikovej.
Súčasťou projektu je okrem vybudovania cyklotrasy, rekonštrukcie miestnej komunikácie
a parkoviska s kolmým státím
po oboch stranách aj rekonštrukcia chodníkov, spevnených
plôch pre peších, rekonštrukcia terasy na zhromažďovanie
občanov, vybudovanie nového

a rekonštrukcia existujúceho
verejného osvetlenia.   Hranicu
medzi parkoviskom a cyklistickou trasou   bude tvoriť zelený
pás s výsadbou nových stromov,
zastaralý porast bude nahradený
okrasnou účelovou zeleňou.
Projekt rieši aj zredukovanie
vodnej plochy nefunkčnej fontány, nová tzv. chodníková fontána bude riešená tak, aby nebola tvorená vodnou plochou,
ale aby dostatočne zvlhčovala
vzduch.   Samozrejmosťou projektu je návrh drobnej architektúry - lavičiek, pitnej fontány,
odpadkových košov a ďalších,
v súčasnosti chýbajúcich prvkov
riešeného územia. Celá revitalizácia je navrhnutá tak, aby kontinuálne nadväzovala na existujúce Námestie osloboditeľov
a tvorila jednoliaty celok.
V projekte počítame aj s vybudovaním voľného prístupového bodu do siete internet na Námestí slobody pre návštevníkov
mesta, či okoloidúcich občanov
mesta. To znamená, že ktokoľvek
s laptopom, PDA či mobilom sa
v danom území môže pripojiť
a pracovať vymedzený čas v sieti

internet. Prínosom k informatizácii a zvýšeniu elektronizácie
služieb mesta bude infokiosk
umiestnený v riešenom území.
Ten bude slúžiť na vyhľadávanie
informácií v mestskom elektronickom informačnom systéme,
ale aj zadávanie požiadaviek
elektronickou cestou. Na zabezpečenie udržateľnosti zrekonštruovaných priestorov, bezpečnosti a poriadku poslúžia záznamy z inštalovaných IP kamier.
Riešenie územia bude komplexné v maximálnej miere, počíta
teda aj s prípadnými zásahmi
do technickej infraštruktúry pod
riešeným územím tak, aby sa
doň nezasahovalo v budúcnosti
minimálne po dobu 30 rokov.
Projekt prispeje k regenerácii dotknutého územia, k zvyšovaniu štandardu a dostupnosti
služieb občianskej infraštruktúry, zatraktívňovaniu územia
a zvyšovaniu jeho bonity. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác.
Rekonštrukcia je naplánovaná
na druhý a tretí kvartál roku
2010.
RNDr. Jana Machová

Verejné priestranstvá – na čo a za koľko

Daňová povinnosť voči mestu
V predchádzajúcom čísle dvojtýždenníka Michalovčan bola uverejnená časť Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Michalovciach v decembri 2009
Tak, ako bolo avizované,
v tomto čísle uverejňujeme ďalšiu časť citovaného VZN, ktorá sa
týka osobitného užívania verejných priestranstiev, podliehajúca
poplatkovej povinnosti - dani.
Verejné priestranstvá ako
také sú definované v § 30 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Citované
ustanovenie rámcovo vymedzuje zákonom určený okruh
osobitného užívania verejných
priestranstiev, ktoré podliehajú
daňovej povinnosti.
Daň na užívanie verejného
priestranstva v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 121/2009 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku

...v meste Michalovce sa platí
výlučne za osobitné užívanie verejných priestranstiev, ktoré sú
určené pre účely:
- umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytovanie občerstvovacích služieb. Ide o také
užívanie verejného priestranstva, na ktorom sa realizuje ambulantný predaj občerstvovacích
služieb. Podmienkou je, že takéto zariadenie je len dočasného  
charakteru a zariadenie nie je
trvale spojené so zemou. Tento
spôsob sa môže využívať celoročne, nevzťahuje sa na občerstvovacie stánky počas konania
tradičných jarmokov. Výška
dane sa stanovuje od zabratej
plochy a je diferencovaná podľa lokality, buď ide o centrálnu
mestskú zónu alebo mimo centrálnej mestskej zóny.

AKTUALITY

AKTUALITY

Slovenský Červený kríž vyhlásuje finančnú
zbierku na pomoc obyvateľom Haiti
postihnutých zemetrasením.
Fond Ľudia ľuďom

č.ú.: 665555/0200
VS: 2010

Viac informácií na www.redcross.sk

- umiestnenia rozoberateľných
a mobilných letných terás.
Tento druh užívanie verejných
priestranstiev sa týka užívateľov
reštauračných a kaviarenských  
prevádzok. Pokiaľ ide o výšku
dane, táto sa oproti predchádzajúcemu roku nemení.
- umiestnenia stavebného zariadenia pre stavbu, práce a úpravy všetkého druhu. Pod týmto
pojmom sa rozumie, napríklad,
postavenie lešenia, umiestnenie kontajnera, záber plôch pri
stavebných a rekonštrukčných
prácach a podobne. Sadzba
dane  v týchto prípadoch sa stanovuje za m2 za každý deň užívanej plochy.
- prekopávok a podvrtávok
miestnych komunikácii a verejnej zelene. Výpočet dane vypokračovanie na 4. strane

V uplynulom roku sa v našom meste narodilo 1 060
detí (552 chlapcov a 508 dievčat), čo je o 5 detí menej ako
v roku 2008. Z nich bolo 322
Michalovčanov. Najčastejšie
mužské mená boli Samuel,
Tomáš, Ján, Martin a Kristián, ale rodičia sa rozhodli
pomenovať svojich synov aj
nezvyčajnými menami ako

Michalovce
v roku 2009
Lionel, Marcus či Santos. Medzi najobľúbenejšie ženské
mená patrili v predchádzajúcom roku Vanesa, Natália,
Kristína, Laura a Nina. Vyskytli sa aj neobyčajné dievčenské mená ako Meredith,
Samira, Elin, Virgínia a Dolores. Počet uzavretých sobášov
v roku 2009 bol 233, z čoho
bolo 141 cirkevných sobášov
a 92 civilných. V našom meste
bolo v uplynulom roku uzavretých 13 sobášov s cudzincom.
Počas 12 mesiacov roku 2009
sa do nášho mesta prisťahovalo 363 ľudí a odsťahovalo sa 683, v rámci mesta sa
presťahovalo 684 obyvateľov
Michaloviec. V roku 2009
v Michalovciach zomrelo 734
ľudí, z toho 365 mužov a 369
žien. Zomrelých Michalovčanov bolo 288. K 31. decembru 2009 v našom meste žilo
39 752 obyvateľov – 19 226
mužov a 20 526 žien.

Šieste mimoriadne
mestské zastupiteľstvo
Poslanci nášho mesta sa stretli na šiestom mimoriadnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu 13. januára
v zasadačke mestského kultúrneho strediska. Dôvodom
bolo schválenie dokumentov, ktoré mesto musí v stanovených termínoch priložiť k žiadostiam o príspevky k vybraným projektom.
Po úvodných rokovacích
bodoch zastupiteľstvo schválilo Program rozvoja bývania
mesta Michalovce, v ktorom
sú identifikované potreby
bývania, podmienky a možnosti zlepšovania vybavenosti
územia, formy riešenia rozvoja bývania a jeho zabezpečenie v konkrétnom čase.
Program rozvoja bývania je
zameraný na obdobie rokov
2010 až 2014 s dlhodobejším
výhľadom riešenia bývania
až do roku 2025. Ďalším rokovacím bodom bolo zabezpečenie spolufinancovania projektov v rámci Lokálnej stratégie
komplexného prístupu mesta Michalovce, ktorý mesto
predkladá na základe výzvy
splnomocnenca Úradu vlády
pre rómske komunity.
Nasledovalo
hlasovanie
o záväznom stanovisku MsZ
k podávaniu žiadostí o dotáciu
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a o úvery
zo Štátneho fondu rozvoja bý-

AKTUALITY

Na základných školách sa

od 15. januára do 15. februára 2010
začali zápisy prvákov.
K zápisu je potrebné priniesť
občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
a rodný list dieťaťa.
Bližšie informácie o školách
môžu rodičia získať na internetových stránkach škôl.

vania. Tieto sú určené na výstavbu nových nájomných bytov,
stavebné úpravy a zateplenie
malometrážnych bytov na Ulici
obrancov mieru. Mesto plánuje
nadstavbou nad malometrážnymi bytmi postaviť ďalších 30
nájomných bytov. Nadstavbou
sa zároveň vyriešia problémy
so zatekajúcou strechou. Celkové náklady predstavujú viac
ako 1,8 milióna €. Uznesenie
poslanci jednomyseľne schválili.
V závere zastupiteľstvo
odobrilo aj zabezpečenie
spolufinancovania
mesta
v rámci žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli II.
ZŠ na Ulici J. Švermu v Michalovciach. Celkové náklady na výstavbu tohto ihriska
predstavujú takmer 70 tisíc €.
Viac ako polovicu výdavkov
by mala predstavovať dotácia
z Úradu vlády SR.
Iveta Palečková

AKTUALITY
akcie v antikvariÁte
Každú prvú stredu v mesiaci!

Prvá akcia
3. februára 2010
v čase od 8,00 – 17,00 hod.
Všetky vybrané knihy iba za 50 centov.
Navštívte nás :
Antikvariát MsKS, Nám.osloboditeľov 25, Michalovce.
Kontakt: 64 235 02

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
účasť na novoročnej bohoslužbe
stretnutia so zamestnancami organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
5. 1.
privítanie prvého občana narodeného v roku 2010
8. 1.
porada primátora
8. 1.
rokovanie s odborom školstva KSK
8. 1.
otvorenie Plesu mesta
11. 1.
porada primátora k materiálom do MsR
11. 1.
návšteva v spoločnosti Michatek a stretnutie s veľvyslancom Nemecka v SR
11. 1.
návštevy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
12. 1.
účasť na zasadnutí Okresnej rady SZZP
12. – 13. 1. návštevy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
13. 1.
mimoriadne zasadnutie MsZ
14. 1.
rokovanie k riešeniu problémov   marginalizovaných
skupín občanov
14. 1.
zasadnutie Rady RZMOS Z- MR
15. 1.
pracovné stretnutie k rozpočtu KSK
16. 1.
účasť na slávnostnej bohoslužbe pravoslávnej cirkvi
18. 1.
prijatie delegácie pravoslávnych duchovných z Grécka
18. 1.
rokovanie s vedením spoločnosti Domsprav s.r.o.
o problematike nájomných bytov
19. 1.
prijatie podpredsedníčky ZMOS a predsedníčky Komory obcí ZMOS Viery Krakovskej
19. 1.
rokovanie mestskej rady
20. 1.
rokovanie školskej komisie KSK
20. 1.
stretnutie s primátorom mesta Jaroslaw a starostom
mesta Vyškov
21. – 23. 1. účasť na výstave turizmu v Bratislave

Kríza a samospráva

1. 1.
4. 1.

Z poslaneckých interpelácií
Odpovede na interpelácie vznesené poslancami MsZ na XIX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 11. 12. 2010.
Mgr. Ján Várady:
Vo svojom príspevku chcem upozorniť vedenie mesta, náčelníka
MsP, vedúcu odboru školstva, kultúry a športu a vedúceho odboru
soc. vecí na problém, ktorý v poslednom čase je stále urgentnejším
a potrebuje rýchle a komplexné riešenie. Ide v ňom o stále častejšie incidenty, prepadnutia (prepady) žiakov a zvlášť žiačok škôl na periférii
mesta – OA, SOŠT (bývala ZSŠT), ale aj žiakov VII. ZŠ a III. ZŠ, ktorí
pešo dochádzajú do svojich škôl. Títo žiaci sú najčastejšie prepadnutí za mostom, pri odbočke z hlavnej cesty na Angi mlyn, kde hlúčiky rómskych „výrastkov“ aj počas školského vyučovania, najmä však
v čase od 12.00 – 14.00 fyzicky obťažujú osamelé študentky, ale trúfnu
si aj na menšie skupiny žiakov. Pýtajú od nich peniaze, ale snažia sa ich
okradnúť aj o mobily, hodinky a iné cennosti. V súvislosti so stúpajúcim trendom a frekvenciou týchto incidentov žiadam náčelníka MsP,
aby v uvedenom čase na inkriminované miesto velil hliadku a tiež požiadal o súčinnosť a spoluprácu riaditeľa Obvodného oddelenia PZ,
resp. OR PZ. Odbor školstva, kultúry a športu by mal upozorniť riaditeľov ZŠ v danej lokalite na právne spôsoby postihovania záškoláctva
rómskych žiakov, obzvlášť chronických fluktuantov, z ktorých nám postupne vyrastajú kriminálnici a recidivisti. Svojou mierou spolupráce
na sociálnej integrácii marginalizovaných skupín občanov by mohol
participovať aj odbor sociálnych vecí cez svojich externých sociálnych
pracovníkov, dobrovoľníkov, G3S, rómskych sociálnych asistentov, aby
lepšie a kvalitnejšie sústredili svoju činnosť práve na skupiny záškolákov, triedičov a vyhrabávačov TKO, nezodpovedných rodičov a zanedbané deti. Za urýchlené riešenie daného problému vám všetkým
zainteresovaným vopred ďakujem, pretože jeho odkladanie je „časovanou bombou“, spôsobuje narastanie sociálneho napätia, odsúdenia,
vylúčenosti, ba až rasovej intolerancie a neznášanlivosti.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník Mestskej
polície Michalovce:
Mestská polícia ihneď po interpelácii prijala opatrenia vyplývajúce
z kompetencií mestských a obecných polícií – v inkriminovanom čase
zvýšená hliadková činnosť policajtov MsP (aj v občianskom odeve) a stanovený KB motorizovanej hliadky MsP.

Ing. Martin Pado:
1. Keď prechádzame cez starý most na Stráňany, na ľavej strane
za sochou sv. Jána Nepomuckého je taký zvláštny objekt - myslím, že je
to stará trafostanica a chcel by som sa opýtať, či sa s tým nedá nič robiť,
aby tento objekt tam nešarapatil. Okrem toho, že poskytuje podmienky
pre ukrytie ľudí, ktorí by tam nemuseli robiť len dobré veci.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedci odboru hospodárenia s majetkom MsÚ:
Miestnym šetrením a preverením vlastníckeho vzťahu k objektu nachádzajúceho sa pri starom moste na Stráňany, na ľavej strane za sochou
sv. Jána Nepomuckého, bolo zistené, že sa jedná o objekt bez súpisného
čísla, na pozemku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja. Odbor
hospodárenia s majetkom mesta Michalovce požiadal listom zo dňa 7. 1.
2010 vlastníka pozemku, na ktorom sa objekt nachádza, o prijatie takých
opatrení, ktoré by zamedzili výskytu negatívnych javov v tomto objekte.
2. Druhá vec, tiež sa to týka Stráňan a je to nábrežie pri Laborci,
smerom k psychiatrickej nemocnici. Treba si pozrieť, ako tam vyzerajú lavičky a smetné koše, je to v dezolátnom stave. Bol by som rád,
keby aj týmto spôsobom sme zlepšili to prostredie.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
V letných mesiacoch 2009 TaZS opravili a doplnili lavičky a smetné
koše pozdĺž chodníka na ľavom brehu Laborca na Ul. nad Laborcom.
Smetné koše opakovane boli v jesenných mesiacoch zničené, zdevastované a niektoré časti pohádzané do Laborca. TaZS zabezpečia opravu
a podľa potreby doplnia nové smetné koše do 30. januára 2010.
3. Chcel by som opätovne upozorniť, na zastávku MHD pri OC Zemplín, kde sklá alebo plexisklá v spodnej časti sú zlikvidované a ak fúka vietor
zozadu a sadnete si tam, tak je to vlastne o ničom – či sedíte alebo stojíte.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Prekládka prístreškov MHD bola nevyhnutná z hľadiska výstavby sociálnych bytov na Ulici Masarykovej, ktoré realizovala firma na základe
výberového konania mestského úradu. Pri prekládke došlo zrejme k poškodeniu sklenených výplní. Nakoľko preložené priestory MHD neboli
protokolárne odovzdané, TaZS očakávali, že firma uvedené nedostatky
odstráni. Aj napriek tomu TaZS zabezpečia odstránenie vami preukázaných nedostatkov a zabezpečia montáž sklenených výplní pre spokojnosť
občanov mesta Michalovce najneskôr do 31. 1. 2010. Tento termín zdôrazňujeme s objednaním sklenených výplní, ktoré musia spĺňať bezpečnostné prvky v prípade ich poškodenia, aby nedošlo k úrazu občanov.
			
pokračovanie v budúcom čísle



V pondelok 18. januára prijal, v zasadačke mestskej rady, primátor
mesta Viliam Záhorčák delegáciu pravoslávnej cirkvi z Grécka. Jeho
Vysokopreosvietenosť Antimos, metropolita alexandropolský, trianopolský a samotrácky (na snímke v strede) spolu s Jeho Vysokopreosvietenosťou Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým (na snímke
vpravo) navštívili v sprievode delegácie mestský úrad, katedrálny chrám
v Michalovciach, farnosti v Strážskom (rozostavaný nový chrám a náhradné bohoslužobné priestory), v Sobranciach, ako aj pútnické miesto
v Nižnej Rybnici.

Rokovala mestská rada
Mestská rada sa v utorok 19.
januára stretla na svojom rokovaní v zasadačke na mestskom
úrade. Program rokovania: prehľad neukončených súdnych
sporov k 31. 12. 2009 a prehľad
ukončených súdnych sporov
od 1. 7. 2009 predkladal G. Dorič, správu o kontrole využívania
verejného priestranstva na území mesta Michalovce za II. polrok 2009 predkladal B. Kudroč,
plán modernizácie tepelného
hospodárstva na rok 2010 predkladala A. Mrázová, návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach o letných terasách  

na území mesta Michalovce
predkladala A. Mrázová, návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach č. 97/2007
o pešej   zóne na území mesta
Michalovce predkladala A. Mrázová, majetkoprávne záležitosti
predkladal J. Doležel, výsledky
výberových konaní na prenájom
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Michalovce predkladal B. Bančej,
informatívnu správu o plnení
uznesení Mestskej rady v Michalovciach za II. polrok 2009
predkladal Z. Vasiľ. Záver patril
diskusii.                                   ipa

Prihlášky na štúdium
Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom
v Košiciach plánuje pre akademický rok 2010/2011 prijať na
Pedagogické pracovisko v Michalovciach na 1.stupeň štúdia
v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku
50 uchádzačov denného a 50
uchádzačov externého štúdia a
na druhý stupeň štúdia v študijnom programe Finančné riadenie podniku po 70 študentov na
obidve formy štúdia.
Prihlášku je možné podať
do 28. februára 2010 na adresu:
Podnikovohospodárska fakulta
EU v Bratislave, Tajovského 13,
041 30, Košice.

Podrobné informácie o prijímacom konaní na 1. a 2. stupeň
štúdia sa nachádzajú na internetovej stránke fakulty www.euke.sk.
V súvislosti s prípravou na
prijímaciu skúšku organizuje
Pedagogické pracovisko PHF
EU v Michalovciach prípravné
kurzy. Vo februári 2010 otvárame Jarný kurz, ktorý potrvá do
polovice apríla 2010. Pre tých
uchádzačov, ktorí sa nemôžu
zúčastniť kurzu počas pracovných dní, sme pripravili Intenzívny kurz. Uskutoční sa počas
sobôt v termíne marec - apríl
2010 v čase od 8.30 – 16.15
hod.
Ing. Michal Stričík, PhD.

Ako jazdiť v kruhovej
križovatke ?
Okresné riaditeľstvo PZ,
Okresný dopravný inšpektorát Michalovce, požiadal našu
redakciu o uverejnenie pravidiel cestnej premávky pri jazde
v kruhovej križovatke z dôvodu,
že vodiči si nesprávne vykladajú
svoje povinnosti pri jazde v kruhovej križovatke.
Čo nám hovorí zákon NR
SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke ?
§ 3 Všeobecné povinnosti
účastníka cestnej premávky
Účastník cestnej premávky
je povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby
neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému,
dopravno-technickému stavu
cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.
§ 10 Jazda v jazdných pruhoch
(4) Ak je na ceste s dvoma
a alebo s viacerými jazdnými
pruhmi v jednom smere jazdy
taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla
môže jazdiť len takou rýchlosťou,
ktorá závisí od rýchlosti vozidiel
idúcich pred ním, vozidlá môžu
ísť súbežne vedľa seba (ďalej len

„súbežná jazda“). Pri súbežnej
jazde sa nepovažuje za predchádzanie, ak vozidlá idú v jednom
z jazdných pruhov rýchlejšie ako
vozidlá v inom jazdnom pruhu.
(6) Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu
do druhého jazdného pruhu je
povinný dať prednosť v jazde
vodičovi jazdiacemu v jazdnom
pruhu, do ktorého prechádza;
pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.
§ 20 Jazda cez križovatku
(5) Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je
povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami.
Vodorovné dopravné značenie – smerové šípky
Vyznačuje spôsob radenia
do jazdných pruhov, určený
smer jazdy križovatkou a zodpovedá skutočnej dopravnej
situácii
§ 30 Znamenie o zmene smeru
jazdy
(5) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde
do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič
dáva znamenie o zmene smeru
jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa
§ 10 ods. 6.

Pojmy o ekonomickej a hospodárskej kríze sú obmieňané každodenne. Sú predmetom rozhovorov ekonómov. Sú témami predstaviteľov významných firiem. Na stránkach novín, vysielaniach rozhlasových
a televíznych staníc sú predmetom obsiahlych analýz a článkov. Ekonomická kríza ovplyvňuje osudy ľudí, ktorí prišli o zamestnanie, ale
i zamestnaných. Jej presné kontúry nikto nepozná, no nabáda k opatrnosti. Nielen v oblasti prognostiky, ale i trendov vývoja ekonomického
a hospodárskeho života.
Ani život samosprávy nie je vo vzduchoprázdne. Náznaky pojmu
ekonomickej krízy ovplyvnili aj prípravu rozpočtu mesta na rok 2010.
Museli zaznieť zásadné kritériá pre jeho formulovanie. Mesto si stanovilo základné kritérium v oblasti príjmovej. Nebude zvyšovať daňové
zaťaženie občanov ani podnikateľských subjektov na území mesta. Nezvyšujú sa ani poplatky za tuhý komunálny odpad, za psa, ani poplatky za prenájom v mestských objektoch.
Štát počíta s nižším výberom daní pre nárast nezamestnanosti pri
hospodárskych problémoch firiem. S tým sú spojené zvýšené náklady
na sociálne dávky pre nezamestnaných. Odhadovaný výpadok je asi
o 20 % menej ako v roku 2009. Všetky významné projekty rekonštrukcie sídlisk Východ a Juh chceme v roku 2010 zachovať. Snáď je potrebné prehodnotiť výstavbu niektorých vnútrosídliskových športovísk. Ich
realizácia sa uskutoční neskôr. Nedotkne sa to projektovaných vnútrosídliskových ciest, parkovísk, chodníkov a verejnej zelene a detských
ihrísk.
Chceme využiť všetky výzvy na získanie peňazí z európskych projektov. Časť prostriedkov budeme presúvať z rezervného fondu. Motiváciou je aj lepšie zhodnocovanie nehnuteľného majetku určeného
na prenájom a predaj.
Chceme, aby ani v čase krízy zlepšovanie životných podmienok Michalovčanov neostalo na mŕtvom bode.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

ŠPORTOVÉ SPRÁVY,
MAGAZÍN KSK
a Noviny Mistral
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

ŽIHADLO

Hosť: mjr. Mgr. Martin TEJGI, riaditeľ OR HaZZ Michalovce
Moderuje: Viera Pakánová

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznam

BENEFIČNÝ KONCERT TROCH UMELECKÝCH ŠKÔL

od soboty denne o 14.00 hod.
sledujte vysielanie

televízie mistral michalovce
na www.michalovce.sk

Názor občana

Redakcia Michalovčan obdržala list našej čitateľky,
ktorá reaguje na interpeláciu poslanca MsZ Ing. Bobíka, uverejnenú v jednom z predchádzajúcich čísel našich novín. Na žiadosť pisateľky uverejňujeme tento list
(v skrátenej podobe):
Pán Ing. Bobík,
aj my občania okrajových
ulíc Topoľany, Močarany, atď.
vieme, že sa nemá páliť „všeličo“ a vôbec páliť niečo. Myslíte, že občania to robia kvôli
zábave? Naše záhrady sa už
pomaly menia na parky bez
ovocných stromov. V rozhlase
som počula, že jadrá orechov
dovážame z Číny. No prestali
ich predávať, lebo boli škodlivé
(našli v nich drobné živočíchy
a hniloby). Hovoríte, že je dosť
kontajnerov. Ja v Topoľanoch
viem iba o jednom, aj ten je
na cintoríne. Lístie z orechov
sa do neho nemá dávať, iba
veci z cintorína. Preto tam ľudia vozia lístie v noci.
Pán inžinier, nechcem sa
zastávať policajtov, ale vyzvať
pána náčelníka polície „aby teraz tu prehlásil, že naozaj v tejto veci bude konať“. Čo ste tým
mysleli? Zlí susedia nech privolávajú policajtov na suseda, slabo sa brániaceho a úprimného
a tí mu uložia pokutu a toto vy
žiadate od polície, toto je riešenie? Tí smelší zapália a utečú.
Týmto ľuďom sa hovorí aj, že sú
šikovní. Ja si myslím, že polícia
by mala mať inú náplň práce.
Podobné problémy boli po zavedení do dediny vodovodu
bez stočného. Ľudia to riešili
po svojom. Keď pršalo a bola
tma, niekedy aj za bieleho dňa,
čerpadlom si vyprázdňovali
žumpu a púšťali do slabšieho „suseda“. Niektoré odpady

z WC, práčovne, atď. viedli
do pôvodných studní. Keďže
v dedine boli vybudované hlboké mestské studne, odpad
nikdy nemuseli fekálom čerpať, ten sa im tratil. V jarných
a jesenných mesiacoch, keby
aj všetci členovia polície mali
službu naraz, nedolapia tých
„šikovných“ aby ich pokutovali,
ale len tých, čo sú slabí a nevládzu alebo nechcú zbabelo utekať a musia zniesť aj pokutu. Ja
si myslím, že pokutami sa veci
nevyriešia. Zbytočne tým zaťažujeme policajtov a ubíjame
už aj tak ubitých ľudí starobou
a chorobou.
Ja navrhujem prideliť ľuďom igelitové vrecia. Ľudia
ich naplnia, vyvezú na koniec záhrady za plot a TaZS
ich pozberajú do traktorovej
vlečky a vyvezú do spaľovne,
kde sa zužitkuje teplo. Podobne s orezanými konármi.
Vyniesť ich na tzv. záhumne a TaZS by ich pozbierali,
na výkonnej drvičke podrvili
a predávali by ľuďom na vylepšenie zeminy ako kompost, resp. okrasa záhrad.
TaZS by sa mohli rozšíriť
o ďalších zamestnancov, čo by
bolo tiež na prospech veci.
K novinám Michalovčan
som sa dostala náhodne, sú
tam naozaj dobré veci, máme
aký taký prehľad o tom, čo sa
deje. Čo keby ste ich dávali
do schránok namiesto reklám?
Mgr. Melánia Ivanová



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

Výstavy

Ladislav Tušár
Laura Cibereová
Janka Radoslava Suchá
Michal Čukat
Miriama Bakajsová
Daniel Pokoželec

S mojou dušou

výstava obrazov Jána Hlaváča
do 31. 1. 2010
galéria MsKS

Ľudové rezbárstvo Zemplína
1. 2. – 12. 2. 2010
galéria MsKS
výstava v spolupráci
so Zemplínskym múzeom Michalovce

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA
PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok so začiatkom:
27. 1. o 17.30 hod.
29. 1. o 17.30 hod.

Program kina Centrum
22. - 24. 1. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod.
ZOMBIELAND
USA / 2009 /87 min./                               
/horor, komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
24. 1. nedeľa - 16,00 hod.
DOBA ĽADOVÁ 3 ÚSVIT DINOSAUROV	 USA / 2009 /100 min./
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2.00€
Ml. prístupný
Slovenský dabing
27. – 28. 1. streda, štvrtok 19,30 hod.		
HRANICA         	
SR / 2009 /72 min./              
/dokument/
Premiéra
Vstupné: 2.00€
Ml. prístupný
Slovenská verzia
29. - 31. 1. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod.
SHERLOCK HOLMES VB / AUSTRÁLIA / USA / 2009 /120 min./
/akčný, dobrodružný, krimi/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
31. 1. nedeľa – 16,00 hod.
ASTRO BOY 	
/animovaná rozprávka/
Vstupné: 2.30€
Ml. prístupný

USA / 2009 /100 min./
Premiéra
Český dabing

3.2. streda  - 19,30 hod.
OSADNÉ
SR / ČR /65min./
/dokument-toury-movie/
Vstupné: 2.00€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenská verzia
4. – 6. 2. štvrtok, piatok, sobota – 19,30 hod.
7. 2. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.		
FAME CESTA ZA SLÁVOU
USA / 2009 /107 min./
/tanečno – hudobný film/
Premiéra
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

Spomienky
Dňa 08. 1. 2010 nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedo, brat

Michal Becan
Týmto chceme poďakovať všetkým,
kto ste ho boli vyprevadiť
na jeho poslednej ceste,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka a dcéry s rodinami

Dňa 16. 1. 2010 sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia našej starostlivej
mamy a babky

Vilmy Strejcovej
rod. Bučinskej

Spomínajte s nami. Ďakujeme.
deti so svojimi rodinami

Krásni starí ľudia
„ Krásni a mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia
sú umelecké diela“(Goethe).
Sme Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce. Naším poslaním je nielen vzdelávať ale
aj vychovávať mladých ľudí.
V oblasti výchovy sa snažíme
našim žiakom vštepovať zásady
kresťanskej etiky, lásky a úcty
k starým ľuďom, vedieme ich
k tolerancii, zodpovednosti,
citlivosti a rešpektu. Našou
snahou preto je, aby sa s týmito zásadami a vlastnosťami
žiaci školy ešte viac stotožnili.
To bolo hlavné krédo projektu
Krása kvitne v každom veku,
v rámci ktorého sme navštívili
domov dôchodcov. Využili sme
zručnosti a šikovnosť našich
žiakov a majsteriek odbornej

výchovy pri tvorbe účesov
a úpravy zovňajšku starkých.
Keďže na našej škole sa učia
žiaci v odboroch vlasová kozmetika, kozmetik a kaderník,
dôchodcov sme radi ostrihali,
zafarbili, urobili trvalú, oholili
či ošetrili pleť starkých. Vieme,
že každý človek túži byť pekný,
príťažlivý a upravený bez ohľadu na vek. Ľudia žijúci v domovoch dôchodcov obvykle
na tieto skrášľovanie služby
nemajú peniaze, alebo im zdravotný stav nedovolí tieto služby
využiť. Pre nich aj pre žiakov je
veľmi dôležité, aby starí ľudia
zažili teplo ľudského dotyku,
pohladenie rúk či príjemný pocit tepla na svojej tvári. Skrášľovacie služby využilo takmer 80
dôchodcov.
Ing. Kapitanová

Peer - aktivisti
Máloktorí vedia, že na 1. ZŠ
existuje krúžok PEER – AKTIVISTOV. Sú to žiaci, ktorí boli
v školskom roku 2008/2009
vyškolení a v tomto školskom
roku pracujú so spolužiakmi,
vymýšľajú a organizujú aktivity
zamerané predovšetkým na prevenciu drogových závislostí, ale
aj na rozvíjanie sociálnych zručností.  V decembri zorganizovali
zbierku gumených a plyšových
hračiek, kníh a hier pod názvom ,,Poteš svojho kamaráta
v nemocnici a v detskom domove“. Zbierka mala veľký úspech.
Vyzbierané hračky rozniesli so
svojimi pedagógmi k deťom
do Spojenej školy internátnej
v Michalovciach, do Domova
sociálnych služieb – ANIMA

v Michalovciach, na detské oddelenie v Nemocnici Š. Kukuru
v Michalovciach, do Charitatívno – sociálneho centra v Michalovciach a do Detského domova
Koromľa.
Deti boli veľmi rady, že aspoň takto mohli pomôcť svojim
priateľom a urobiť im radosť
pred Vianocami. Učiteľom školy, ktorí im pomáhajú a ktorí
ich vzdelávajú, pripravili predvianočné darčeky. Takisto rozniesli do všetkých tried školy
básničky a priania.
Dúfajú, že aj v ďalších aktivitách ich učitelia a spolužiaci
budú podporovať tak ako doteraz a veria, že budú rovnako
kreatívni aj v roku 2010.
Peer aktivisti

Budúci cyklisti v škôlke
Školský vzdelávací program
v Materskej škole na Ulici J. Švermu 8 s názvom ,,Materská škola
v pohybe“ si kladie za hlavný
cieľ vybudovať deťom športové
centrum na rozvoj pohybových
zručností. Vybavenie MŠ sme
rozdelili do viacerých etáp. V prvej sa otvorila telocvičňa a druhá
etapa začína výstavbou a vybavením dopravného ihriska.
Financovanie
športového
náradia – bicykle, kolobežky,
trojkolky, prilby a chrániče nám
zabezpečila Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

Na základe žiadosti nám poskytli
príspevok z dispozičného fondu
predsedu NR SR v sume 2000 €
s účelovým určením na nákup
športového náradia a vybavenie
školského dvora detským telovýchovným náradím.
Týmto spôsobom si deti z tejto MŠ budú vo zvýšenej miere
v perceptuálno-motorickej oblasti rozvíjať psychomotorické,
osobnostné, sociálne a iné kompetencie dieťaťa predškolského
veku pri pohybe na čerstvom
vzduchu.
Bc. Daniela Blašková

Projekt materského
centra Drobec
Materské centrum Drobec
uspelo pri podávaní projektu s názvom „Cvičme hravo
– žime zdravo“, ktorý v rámci
Zamestnaneckého
programu
ČSOB podporila Nadácia Pontis.
Projekt má viacero zaujímavých
prvkov – zahŕňa hravé cvičenia
pre mamičky s deťmi (v utorok
dopoludnia), cvičenia pre dospelých – pilates (vo štvrtok popoludní), besedy s odborníkmi
na témy týkajúce sa predovšetkým starostlivosti o zdravie detí,
krátkodobý kurz masáží detičiek
a nácvik rôznych relaxačných
techník. Okrem toho má MC
Drobec v pláne uskutočniť v rám-

ci projektu exkurzie a športové
akcie pre rodiny. Väčšina aktivít
projektu prebieha v priestoroch
Základnej školy na Ul. krymskej
v Michalovciach od začiatku roka
do konca mája 2010. Harmonogram aktivít bude zverejňovaný
priebežne na internetovej stránke MC Drobec www.mcdrobec.
detailne.sk a v regionálnych
médiách. Veríme, že náš projekt
osloví všetkých záujemcov, ktorí budú mať možnosť získavať
nové informácie a využívať príležitosti pre zmysluplné trávenie
voľného času s dôrazom na zdravie a kondíciu.
Mgr. Adriana Jacečková

Blahoželanie
Krásnu 70-ku
oslávi dňa 24. 1. 2010 naša milovaná
mamka, babka a prababka

Anna Margová
Zo srdca jej želáme iba to najlepšie.
dcéra Eva s rodinou, syn Vladimír,
vnuci Miroslav a Peter s rodinou

ANTIKVARIÁT

MsKS, Námestie osloboditeľov 25, Michalovce

Predaj a výkup kníh

Ponúkame: • literatúru pre deti a mládež, • beletriu slovenskú,
českú a svetovú, • náučnú literatúru, • odbornú literatúru, • literatúru rôzneho žánru, • učebnice pre študentov

Ponúknite knihy rôzneho žánru!

Upozornenie: Vyzývame majiteľov kníh, ktorí majú v antikvariáte
knihy dlhšie ako pol roka, aby si ich prevzali do konca marca 2010.
Antikvariát MsKS, Nám.osloboditeľov 25, Michalovce.
Kontakt: 64 235 02

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Oľga Dolobáčová, 71-ročná
Anna Kadlecová, 68-ročná
Pavol Sopko, 55-ročný
Mária Dovhunová, 73-ročná
Július Polónyi, 78-ročný
Michal Becan, 59-ročný
Anna Rybanská, 86-ročná
Milan Artim, 59-ročný
Juraj Kohút, 82-ročný
Ján Falis, 56-ročný

Spomienky
Dňa 21. 1. 2010 si pripomíname
nedožité 90. narodeniny

Júliusa Gašpara
S láskou spomína manželka Katarína,
dcéry Viera, Anča, Jolana,
vnučky, vnuci a pravnučky.

Pripomíname si 10. výročie úmrtia
môjho manžela, starostlivého otca
a milujúceho dedka

Ing. Jozefa Inkába
Nezabúdame a spomínajte s nami.
smútiaca rodina

Srdce prestalo biť, nebolo lieku, aby si mohol
ešte žiť. Tá rana v srdci strašne bolí a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 19. januára uplynuli 2 roky od smrti
nášho milovaného syna, brata, strýka,
švagra, synovca a príbuzného

Mikuláša Klimku
S láskou spomína mamička,
sestra s rodinou a ostatná rodina
Dňa 30. januára uplynie 7 rokov,
kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, ocko, dedko,
pradedko, svokor a príbuzný

Mikuláš Klimko
Radi sme Ťa mali, tíško odpočívaj, v tichu
večnosti si pokojný sen snívaj.
manželka, dcéra s rodinou
a ostatná smútiaca rodina

šport – inzercia



DVA TÝŽDNE V športe

Malý oznamovateľ

BASKETBAL

• Predám nadštandardný zrekonštruovaný byt v OV s 3
obytnými miestnosťami (60 m2) na 2/3 poschodí vhodný
k okamžitému užívaniu vo výbornej lokalite na sídlisku
JUH (Ul. J. Murgaša). Dostupnosť hypotekárneho úveru!
Cena dohodou!  0911 313 757
• Dám do prenájmu garáž na Ulici špitálskej pri cintoríne.
Suma 20 € mesačne. 0908 435 573
• Predám garáž na Ulici špitálskej. 0903 492 877
• Predám byt v OV, 4,2 m2 na sídlisku Západ oproti II. ZŠ.
Cena dohodou. 0902 108 157
• Priestory na prenájom 50 m2 v centre Michaloviec.
0915 864 655
• Dám do prenájmu garáž pri Tescu – ihneď.
0905 192 106

Kúpa – predaj - prenájom

1. BK-D – Liptovský Mikuláš
I. liga žien – 30. 1. 2010   18. 15 hod.
1. BK-D – Žilina
I. liga žien – 31. 1. 2010 – 10. 00 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843
1.BK – Slávia Košice
I. liga mužov - nadstavbová časť   30. 1. 2010   16. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

BOWLING
Sport – One bowlingová liga dospelých
III. ročník-1. kolo   1. 2. 2010   18. 00 hod.
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

FLORBAL
Tigri Zalužice – Renoma team
3. 2. 2010   18. 00 hod.
Sales – Dream team
4. 2. 2010   18. 00 hod.
O Pohár primátora mesta
I. ročník mestskej florbalovej ligy mužov - 3. kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

HÁDZANÁ
HK Iuventa – Trenčín
WHIL žien-13. kolo   23. 1. 2010   18. 00 hod.
HK Iuventa – Veselí n/M.
WHIL žien-14. kolo   30. 1. 2010   18. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

ĽADOVÝ HOKEJ
HK Dukla – Kežmarok
I. liga mužov-40. kolo   22. 1. 2010   18. 00 hod.
HK Mládež – Prešov
I. dorastenecká liga   23. 1. 2010   14. 00 hod.
HK Dukla – Prešov
I. liga mužov-42. kolo   29. 1. 2010   18. 00 hod.
Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905300695

SOFTTENIS

Víťazné družstvo zo Strážskeho

Futbalový turnaj

Strana SMER-SD okresná
organizácia usporiadala v spolupráci s Klubom Michalovce
- Východ I. prvý ročník futbalového turnaja medzi klubmi
o Pohár predsedníčky v okrese
Michalovce. V novej telocvični
GPH Michalovce súťažili 16.
januára tri družstvá: Klub Michalovce - Východ, Michalovce
- Hrádok a Klub Strážske. Hralo sa systémom každý s každým
v čase 25 minút.
Výsledné poradie: 1. Klub
Strážske, 2. Klub Michalovce
– Východ, 3. Klub Michalovce
– Hrádok.
Jednotlivé zápasy ukázali,
že fyzická kondícia ide s vekom.
Ťažko sa hrá hráčom, ktorí majú
už viac ako 50 rokov s 20 ročnými
mladíkmi. Turnaj vyhralo druž-

foto: M. Oros

stvo zo Strážskeho. Najlepším
strelcom s 5 gólmi sa stal Dávid
Spišiak zo Strážskeho a najlepší
brankár Pavol Meňovčík takisto
z tohto družstva. Zápasy k spokojnosti všetkých rozhodoval
MUDr. Benjamín Bančej, viceprimátor Michaloviec a Ján Špivák.
Jednotlivé družstvá získali poháre, vecné ceny a diplomy z rúk
PhDr. Ľubice Roškovej, predsedníčky Okresnej organizácie Smer
- SD a poslankyne NR SR. Futbalový turnaj prišiel pozdraviť
aj primátor mesta Michaloviec
Viliam Záhorčák. Na záver bolo
podané občerstvenie, nechýbal
dobrý guláš a pivko. Za úspešný
priebeh turnaj poďakovanie patrí
sponzorom, ako aj vedeniu GPH
za poskytnutie telocvične.
                       Ján Paľo

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
odpredaj:

- novovytvorenej parcely p.C-KN č. 914/1, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 5 403 m2, ktorá je vedená na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, v súlade s geometrickým plánom
č. 36582972-5/2010

O Pohár primátora mesta
II. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
Finálová časť o 1. – 6. miesto - 2. kolo - 3.kolo   22. 1. – 29. 1. 2010
O umiestnenie 7. – 14. miesto-3. kolo-5. kolo  22. 1. – 4. 2. 2010
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať
všetky vyhlásené podmienky VOS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 4. februára 2010 (štvrtok)
do 12,00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Pozemok Jaroslawská - NEOTVÁRAŤ„

STOLNÝ TENIS

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje
na 27. 1. 2010, v čase od 9,00 - 9,15 hod. so stretnutím
na Mestskom úrade - odbor hospodárenia s majetkom,
Nám. slobody 1, Michalovce, kancelária č. 281 (budova bývalého OÚ, 2. poschodie, nová časť).
Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom
znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa
nachádza vo vstupnom vestibule Mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli na internetovej
stránke mesta www.michalovce.sk a informácie dostanete aj
na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

ŠKST A – MSK Ceresit Čadca B
I. liga mužov-8. kolo   30. 1. 2010   10. 00 hod.
ŠKST A – MSTK Tvrdošín A
30. 1. 2010   16. 00 hod.
Info: JUDr.Jozef Bľaško, č. tel. 0905600840

VOLEJBAL
VK Odeta – VK Veľké Kapušany „A“
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu - 8. kolo   30. 1. 2010   16. 00 hod.
Info:  Ing. Vladimír Krošlák, č. tel. 0903728494
 	
O Pohár primátora mesta
I. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
Zmiešané družstvá mužov a žien - 7. kolo   
25. – 29. 1. 2010  16. 30 – 20. 30 hod.
Info: Mgr. Ivan  Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

TENIS
Tenisový turnaj dorasteniek
30. 1. – 1. 2. 2010   8. 00 hod.
Info: Ing. Štefan Laurinčík, č. tel. 0905644415

Prenájom

za výhodné ceny
EKOSTAV a.s., so sídlom Špitálska 10, 071 80 Michalovce
ponúka za výhodné ceny
na prenájom
nebytové priestory pre zriadenie kancelárií.
Ponúkame 2 typy kancelárií s výmerou 16,56 m2 a 14,40 m2.
056 644 1524
e-mail: ekostav@ekostavas.sk

Turisti bilancujú
dokončenie z predchádzajúceho čísla:
VČS prijala ďalších dvoch
nových členov, no priestor na realizáciu v našom NM KST majú
aj iní potencionálni záujemcovia o túto nenáročnú vekom
neobmedzenú telesnú aktivitu.
Realizovať sa môžu v presunoch
pešej, cyklo, či lyžiarskej turistiky. Celoročne je k nahliadnutiu
kalendár akcií ako aj foto a články z uskutočnených podujatí vo
vývesnej skrinke Cyklošportu
na budove Sociálnej poisťovne
v pešej zóne mesta, alebo na webových stránkach: www.kstottjturista.infozemplin.sk, www.
michalovce.sk, www.sirava.sk,
www.kst.sk. Na rok 2010 je naplánovaných 27 podujatí, s rôznorodým zameraním. Pešiaci sa
už teraz tešia na výlety do okolia
Bogdaniek (február), do Zádielskej doliny (apríl), Okolo Oblíka
(máj), na Kráľovu hoľu (jún), či

už na 29. ročník veľmi obľúbenej
akcie Suchou nohou po.... (september), na 14. gaštanovú pešiu
túru (október) alebo na Lajošku
(november). Bežkári si zalyžujú
na regionálnom, ale aj na celoslovenskom, či medzinárodnom
zimnom zraze turistov (januárfebruár). Na cykloturistov čaká
už jubilejná 20. cyklotúra okolo
Šíravy (máj), návšteva „Bocianopolisu“ (august), no hlavne
32. slovenský zraz cykloturistov
v Bratislave (september) s plánovanou jazdou, okrem iných,
aj do Viedne.
Všetky tu spomínané, ale aj
stovky ďalších podujatí organizovaných zložkami KST počas
celého roka sú v prevažnej miere
voľne prístupné aj širokej verejnosti a preto sa už teraz tešíme
na výlety, na ktorých privítame
zas nových potencionálnych turistov.
Výbor NM KST TJ Turista

Služby

• Čistiareň peria poskytuje svoje služby – čistenie peria, výrobu paplónov a vankúšov na počkanie.
Odvoz a prívoz v rámci mesta zabezpečíme.
056/ 649 7735, 0915 325 381

Daňová povinnosť
voči mestu
pokračovanie z 1. strany

chádza z dĺžky prekopávky. Ide
o jeden z najčastejších druhov
užívanie verejných priestranstiev.
Je to podmienené intenzívnejším
trendom rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľnostíi, ktoré
musia byť napájané na podzemné
inžinierske siete.
-umiestnenie skládky stavebných
a iných materiálov. Tento druh
užívania verejného priestranstva
sa týka dočasného umiestnenia
stavebných a iných materiálov
a rôznych predmetov, palív, vykopanej, nasypanej, dovezenej alebo
skladovanej zeminy, piesku a pod.
-umiestnenie predajného a reklamného zariadenia. Konkrétne
ide o prípady, kde daň sa platí za uskutočnenie kultúrnych,
propagačných a predajných akcií
právnických osôb, ich zástupcov,
občasný predaj tovaru na verejnom priestranstve fyzickými osobami, umiestnenia reklamy tvaru
„A“, predaj žrebov a podobných
hier na verejných priestranstvách,
predaj ovocia, zeleniny alebo iného druhu tovaru pred vlastnou  
prevádzkou a užívanie tribúny.
-umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných
atrakcií. Všeobecne záväzné nariadenie o procese, podmienkach
a poplatkoch umožňuje návštevu
a účinkovanie zábavných atrakcií v meste Michalovce celoročne.
Výška dane sa  násobí počtom dní.
-umiestnenie plechových garáží na verejných priestranstvách.
Podmienky umiestnenia plechovej garáže ako aj iné spôsoby
osobitného užívania verejných
priestranstiev v meste Michalovce upravuje všeobecne záväzné
nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 117/2009
o procese, podmienkach a poplatkoch pri povoľovaní užívania

verejných priestranstiev v meste
Michalovce.
Na všetky druhy osobitného
užívania verejných priestranstiev
sú vydané povolenia a platobný
výmer.
Daňovníkom
osobitného
užívania verejných priestranstiev
môže byť fyzická alebo právnická
osoba s trvalým bydliskom, resp
sídlom organizácie aj mimo mesta
Michalovce.
Základ dane za tento druh
užívania verejných priestranstiev
sa vypočítava z výmery užívanej
plochy, ak však ide o prekopávky
alebo podvrtávky miestnych komunikácii alebo verejnej zelene ,
základom dane je dĺžka v bežných
metroch.
Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva je
spravidla diferencovaná podľa
toho, či sa jedná o užívanie verejného priestranstva v centrálnej
mestskej zóne, alebo mimo centrálnej mestskej zóny.
Je
nutné
poznamenať,
že za užívanie verejných priestranstiev, resp. platenie dane, je
možné daňovníka – fyzickú osobu
od tejto povinnosti oslobodiť. Ide
o prípady umiestnenia plechovej garáže pre osobné automobily v tom prípade, ak žiadateľ je
držiteľom preukazu osobitného
označenia vozidla, resp. parkovacieho preukazu vydaného podľa
osobitného právneho predpisu ( §
44 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke.)
Okrem toho, že predmetné
VZN je zverejnené na úradnej
tabuli mestského úradu, na internetovej stránke mesta Michalovce, bližšie informácie môže občan
dostať na príslušnom odbore
mestského úradu kedykoľvek
v pracovných dňoch .
JUDr. Vladimír Juričko

Softtenis

Mestský úrad-odbor školstva,
kultúry a športu je poriadateľom
II. ročníka mestskej softtenisovej ligy mužov O pohár primátora mesta Michalovce. V kategórii do 50 rokov vo finálovej
časti v 1. kole boli nasledujúce
výsledky: ZŠ Budkovce-Dvojka
2:0, Štvorka-Limetka 0:2, Kornaz-ŠTB Tím 2:0. V skupine
o záverečné umiestnenie: OKP
Team-SKM Scuderia 1:1, F 4OŠK TO Zalužice 1:1. Tabuľku
finálovej skupiny vedie Kornaz
pred Limetkou a Budkovcami.
V kategórii nad 50 rokov
boli tieto výsledky: HAK-Janík
0:1, MsÚ-Senior klub 1:0. Tabuľku v tejto vekovej kategórii
vedie MsÚ pred Janíkom a HAKOM.                                       nk
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