piatok, 29. apríl 2011

ročník XXII, číslo 9

zdarma

Poslanci schválili
záverečný účet mesta
V utorok 19. apríla sa mestskí poslanci stretli na svojom treťom riadnom rokovaní.
Na programe mali viac ako dvadsať rokovacích bodov. Jedným z nich bol aj záverečný
účet mesta Michalovce za rok 2010.
Hneď v úvode rokovania poslanci schválili doplnenie programu o informáciu z rokovania
KSK o dočasnom prevode akcií
Nemocnice s poliklinikou Š.
Kukuru Michalovce, a.s. na Vranovskú investičnú s.r.o. Mestské
zastupiteľstvo zobralo na vedomie túto informáciu, ktorú poslancom tlmočil primátor mesta
a poslanec KSK Viliam Zahorčák
a zároveň schválilo komisiu MsZ
na prípravu materiálu k riešeniu
súhlasu mesta s dočasným prevodom deviatich akcií KSK v našej
nemocnici a prípadnom dočasnom prevode jednej akcie mesta.
Z ďalších bodov rokovania
bol najdôležitejším Záverečný
účet mesta Michalovce za rok
2010. Z jeho obsahu vyplýva, že
v uplynulom roku bolo celkové
hospodárenie mesta ovplyvnené
poklesom ekonomiky z dôvodu
hospodárskej krízy, čo sa prejavilo
predovšetkým znížením príjmov z
podielových daní ale aj znížením
iných vlastných príjmov mesta.
Výška podielových daní sa oproti
prognóze zo začiatku roka znížila
o 800 tis. €. V priebehu roka došlo
k poskytnutiu účelových dotácií

mestu z dôvodu výpadku dane vo
výške 517 tis. €. Aj napriek tejto situácii vo vývoji príjmov, keď mesto bolo nútené prijímať vnútorné
opatrenia a vstupovať do rozpočtu,
bol dosiahnutý prebytok bežného
rozpočtu vo výške 1 167 953 €.
Svoje hodnotenie činnosti za
minulý rok poslancom predložili
aj Technické a záhradnícke služby
mesta Michalovce a Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach.
Súčasťou balíka ekonomických
bodov rokovania bola aj prvá
zmena rozpočtu mesta, ktorá zahŕňala úpravu bežných príjmov
a výdavkov premietnutej na prenesený výkon štátnej správy a tiež
zmeny v kapitálovom rozpočte
v súvislosti so získaním nenávratných finančných prostriedkov
na jednotlivé projekty. Rozpočet
mesta po zohľadnení zmien bol
predložený ako vyrovnaný.
Nasledovali majetkoprávne
záležitosti, informácia o prenájme mestského majetku, ako aj
zmena všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie
na prevádzku škôl a školských zariadení. Zároveň mestskí zákonodarcovia schválili nové nariade-

Informácia pre občanov
Mesto Michalovce, ako správca dane oznamuje občanom,
že v dňoch od 1. mája 2011 do 16. mája 2011
budú zamestnanci mestského úradu doručovať

platobné výmery.
V prípade nedoručiteľnosti budú výmery následne
doručované poštou.

Zapojte sa do ankety
Na web stránke mesta www.michalovce.sk nájdete anketu o budúcom využití zrekonštruovanej časti Námestia slobody – Štefánikova ulica. Zaujíma nás váš názor, či je vhodné povoliť opätovne
v tejto zrekonštruovanej lokalite parkovanie, alebo ju ponechať
na iné využitie a predĺžiť tak centrálnu mestskú zónu ako pešiu
zónu. Zapojte sa do našej ankety prostredníctvom web stránky,
alebo vyjadrite svoj názor v priloženom formulári, vystrihnite
a vhoďte do schránky vo vestibule mestského úradu, príp. odovzdajte v Turistickej a informačnej kancelárii (č. dv. 105).

Aký je váš názor na obnovenie parkovania na zrekonštruovanej časti Námestia slobody?
Parkovacích miest je v okolí námestia dostatok, ulica by sa
mala využiť inak
Parkovanie v centre neriešim
Parkovacích miest je nedostatok a je potrebné využiť každú
plochu

AKTUALITY

nia o zriadení školských stredísk
záujmovej činnosti, o pešej zóne
a o pomenovaní novovzniknutého Námestia Jána Pavla II., ktoré
sa nachádza na Ulici SNP, kde je
postavený rímskokatolícky kostol. Slávnostné otvorenie nového
námestia sa pripravuje v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou
na nedeľu 1. mája o 15. hodine.
Zasadanie pokračovalo schválením dodatku k VZN o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta,
investície spoločnosti FIN.M.O.S.
a.s. v rámci projektu komplexnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia – II. etapa a návrh na odkúpenie obchodného podielu v správcovskej spoločnosti Park, s.r.o.
Mestská polícia predkladala na
schválenie úpravu organizačného poriadku, ktorým dochádza
k zvýšeniu stavu operačnej služby o jedného pracovníka.
V závere ešte poslanci schválili návrh na voľbu člena predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. primátora mesta Viliama Zahorčáka.
Záver rokovania patril interpeláciám poslancov a diskusii.
Iveta Palečková
Mesto Michalovce každoročne poskytuje zo svojho rozpočtu
nenávratné finančné príspevky – dotácie. Tak tomu bolo aj
v tomto roku. Na rok 2011 boli
vyčlenené finančné prostriedky
na dotácie v celkovom objeme
68 000 €. Dotácie sú smerované do jednotlivých oblastí života
v meste - telovýchova a šport, záujmová činnosť umelecká, kultúrna, výstavníctvo, rozvoj školstva
a vzdelávania, zdravotníctvo a sociálna oblasť, cirkev a charita.

Dotácie
Celkovo sa o príspevok mesta v tomto roku uchádzalo 106
žiadateľov. Objem požadovaných finančných prostriedkov
bol vo výške 175 823 €.
Zoznam všetkých žiadateľov s vyhodnotením získaných finančných prostriedkov
je zverejnený na web stránke
mesta v sekcii Samospráva
– Novinky – Granty mesta.
Informácie o poskytnutí dotácií získajú žiadatelia aj telefonicky a osobne na odbore
informatizácie a grantov, č. d.
175, Mgr. Svetlana Ľochová,
telefón: 056/68 64 185, mobil:
0918 876 617.

AKTUALITY

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
oznamujú záujemcom o predajné miesta na tržnici
na Ul. športovej a na trhoviskách v meste
na Ul. špitálskej, moskovskej a nad Laborcom,
že sa 5. 5. 2011 o 11.00 hod. uskutoční

dražba

predajných miest na tržnici a trhoviskách
pre predaj ovocia, zeleniny a kvetov
v zasadačke TaZS, Partizánska 55, Michalovce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz
za desaťrokov, je príležitosťou pre každého obyvateľa prispieť k tvorbe uceleného obrazu
o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov.
Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov sa vykoná na celom území
Slovenskej republiky k 21. máju
2011, pričom rozhodujúcim
okamihom pre sčítanie bude
polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája.
Mesto Michalovce má pre
májové sčítanie obyvateľov, domov a bytov menovaných 123
sčítacích komisárov a vytvorených 172 sčítacích obvodov.
Sčítací komisári začnú od
13. mája 2011 navštevovať
domácnosti, ktoré patria do
ich sčítacieho obvodu. Počas
výkonu tejto činnosti sa preukážu osobitným poverením,
ktoré vydá primátor mesta. Verejnosť si po prvý raz v histórii
bude môcť vybrať, či si sčítacie
tlačivo nechá priniesť domov
sčítacím komisárom v listinnej
podobe alebo ho vyplní elektronicky cez internet. Sčítací
komisár odovzdá bývajúcim

členom domácnosti sčítacie
tlačivá.
Elektronické sčítanie bude
možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.
scitanie2011.sk, ktorú Štatistický úrad SR zriadi na tento účel.

Ak sa definitívne rozhodnete
vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.
Sčítať sa vám elektronicky
umožní tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhod-

AKTUALITY

Mestské kultúrne stredisko
vás pozýva na koncert

Lucie Bíla

s orchestrom Petra Maláska
pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka
15. mája 2011 o 19.00 hod.
v Mestskej športovej hale

ne vygenerované číslo, ktoré
každej osobe doručí sčítací
komisár spolu s overovacím
heslom. Elektronické sčítanie
bude možné len s použitím
tohto jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá
osoba bude mať k dispozícii len
jeden identifikátor, s ktorým sa
bude môcť právoplatne sčítať
iba raz. Údaje v elektronickej
forme sa budú zisťovať od 21.
mája do 29. mája 2011. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať
elektronicky, ale nakoniec túto
možnosť nevyužijú, navštívia
sčítací komisári opäť a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích
tlačív v listinnej podobe. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
musia sčítací komisári ukončiť
najneskôr 6. júna.
Zapojiť sa do sčítania znamená
zanechať generáciám, ktoré prídu
po nás, správu o tom, ako sme žili
my, ich predkovia.
ah

AKTUALITY

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
oznamujú záujemcom o predajné miesta na tržnici
na Ul. Športovej,
že sa 5. 5. 2011 o 8.30 hod. uskutoční

dražba

predajných miest na tržnici

pre predaj priemyselného tovaru
v zasadačke TaZS, Partizánska 55, Michalovce

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.
26. 4.
26. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.

rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce
účasť na zasadaní republikovej rady ZMOS
rokovanie s predstaviteľmi vojenského útvaru Michalovce
rokovanie s predstaviteľmi VSE
tlačová beseda k pripravovanému jarmoku a aktuálnym
otázkam z rokovaní MsZ a zastupiteľstva KSK
porada primátora
rokovanie s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
zasadnutie redakčnej rady publikácie o T.J. Moussonovi
zasadnutie rady mladých
stretnutie s podnikateľmi etablovanými v centrálnej mestskej zóne
rokovanie regionálnej rady ZMOS
prijatie víťazov vedomostnej súťaže o histórii Zemplína
a Michaloviec
otvorenie 11. jarného jarmoku, účasť na podujatiach jarmoku
účasť na športových a kultúrno- spoločenských podujatiach
organizovaných Mestom
účasť na slávnostnom otvorení Námestia Jána Pavla II.

Predstavujeme komisie MsZ

Komisia dopravy
a miestneho rozvoja
V dnešnom vydaní pokračujeme v predstavovaní činnosti
komisií mestského zastupiteľstva komisiou dopravy a miestneho rozvoja.
Komisia je stály, poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva. Zároveň je
poradným orgánom primátora
mesta. V oblasti, pre ktorú bola
zriadená – miestna doprava, miestne komunikácie, dopravné značenie, dopravné stavby a osobitné
užívanie verejných priestranstiev
- vypracúva stanoviská k materiálom predkladaným mestskej rade
a mestskému zastupiteľstvu. Predkladá návrhy a podnety na riešenie
jednotlivých otázok života mesta.
Komisia sa vo svojej činnosti riadi
najmä zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, úplné znenie publikované zákonom číslo

479/2010 Z. z. ako vplýva z predchádzajúcich zmien a doplnení
, všeobecne záväznými nariadeniami Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach, štatútom komisie a ďalšími platnými predpismi,
ktoré sa dotýkajú prerokúvanej
problematiky komisie. Uznesenia
a závery zo zasadnutia komisie
majú odporúčací charakter. Pre
volebné obdobie 2011-2014 je komisia 7-členná a jej členmi sú: Ing.
Pavol Dlugoš – predseda, MUDr.
František Farkaš, MUDr. Pavol
Hirjak, Ing. Michal Stričík, PhD.,
Ing. Juraj Lebeda, Ali Kamberovič,
Ján Paľo a zapisovateľ JUDr. Vladimír Juričko.

Zakladateľ onkológie
v Michalovciach
Uply nu l o
pol roka,
čo sme sa
navždy
rozlúčili
s
primárom MUDr.
Júliusom
Lörincom.
Dňa 3. mája
2011 si oceníme jeho zásluhy za
rozvoj zdravotníctva v starostlivosti o ženu a dieťa, a hlavne za
rozvoj starostlivosti o pacientov
s nádorovým ochorením. Na
jeho počesť a za jeho výsledky,
ktoré dosiahol počas celého života, bude v budove Onkologického oddelenia NsP Š. Kukuru
v Michalovciach umiestnená
granitová tabuľa, ktorá by nám
mala pripomínať jeho životnú
prácu v starostlivosti o chorých.
MUDr. Lörinc bol prvým lekárom, ktorý sa začal systematicky venovať liečebnej, preventívnej
a dispenzárnej starostlivosti o onkologických pacientov v micha-

lovskom okrese. V roku 1979 sa
otvorilo nove lôžkové onkologické
oddelenie a MUDr. Július Lörinc
sa stal jeho prvým primárom.
V krátkej budúcnosti sa plánuje modernizácia ožarovacej
techniky pre externú rádioterapiu. Na tento účel bola zozbieraná dotácia, ktorá bude
odovzdaná riaditeľovi nemocnice v Michalovciach MUDr.
Ľubomírovi Rohoňovi a primárovi onkologického oddelenia
MUDr. Jozefovi Roškovi. Finančnou dotáciou prispieva rodina
primára MUDr. Lörinca a priatelia rodiny v Spojených štátoch
amerických. Pri tejto príležitosti
bola zostavená webová stránka
www.drlorinconcologyfund.
com, na ktorej si môžete viac
prečítať o živote a práci primára MUDr. Júliusa Lörinca a tiež
môžete prispieť na zlepšenie
liečby pacientov chorých na rakovinu liečených na onkologickom oddelení v Michalovciach.
MUDr. Julius Lorinc jr. CSA

Činnosť Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ZV SR) klub
Michalovce od výročnej členskej
schôdze neustáva. Nová Rada
klubu v zložení MUDr. Ján Dobrovolský – predseda, Ing. Jozef
Bloščičák – podpredseda, Ing.
Pavol Hodáň – tajomník, Dušan
Lellák – hospodár, Ing. Květoslav Šindler, Ing. Daniel Sidor,
Mgr. Juraj Vetrecín zorganizovala
stretnutie jubilantov a stretnutie
pri príležitosti MDŽ s manželkami po zosnulých členoch ZV
SR. Znovu prehodnotila úspešné
akcie z minulého roku. Pokrok
nastal v rozširovaní členskej základne, znížil sa vekový priemer
členov a klub má v súčasnosti viac
ako 80 členov a sympatizantov.
Teší nás hlavne záujem o prácu

v klube z radov profesionálnych
vojakov. Rada klubu vyhodnotila
získavanie 2% z dane pre ZV SR,
súčasne ďakuje všetkým darcom
za ich finančný príspevok. Dôraz
v činnosti klubu bude položený
na zvyšovanie prezentácie a popularizácie ozbrojených síl SR
na verejnosti a rozvoj klubovej
a zväzovej činnosti. Naďalej chceme spolupracovať s občianskymi združeniami a samosprávou
v meste Michalovce, aktívne sa
zúčastňovať na ich podujatiach.
V súčasnosti pripravujeme účasť
členov klubu na Medzinárodnom
vojenskom výstupe na Kriváň
a na klubovom výstupe na Vihorlat 7. mája 2011, na ktorý srdečne
pozývame všetkých našich členov
a sympatizantov. Dušan Lellák

Z činnosti Zväzu vojakov



Zamyslenie sa po verejných
stretnutiach s občanmi

Obyvatelia aj návštevníci nášho mesta, prechádzajúci po Ulici partizánskej alebo Vinianskej ceste, zaiste zaregistrovali čulý stavebný ruch na križovatke týchto dvoch ulíc. Košický samosprávny kraj tu realizuje výstavbu
kruhovej križovatky. Investícia je financovaná z Regionálneho operačného
programu EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu KSK. Realizátorom stavby je
firma Eurovia SK a.s. a celkové náklady predstavujú sumu 1 433 tis. €.
Mesto Michalovce sa spolupodieľa na projekte realizáciou osvetlenia a vybudovaním chodníkov okružnej križovatky. Plánovaný termín ukončenia
je 1. september 2011, ale stavbári pracujú tak, aby novú kruhovú križovatku sfunkčnili už do začiatku letnej turistickej sezóny.
ip

Televízia Mistral ukázala
najvyššiu kvalitu
Trinásty ročník celoštátnej
súťažnej prehliadky tvorby lokálnych televízii Workshop 2011 sa
konal prvý aprílový víkend v Dolnom Kubíne. V štyroch kategóriách – spravodajstve, publicistike,
dokumente a reklame – súťažilo
38 televízií z celého Slovenska. TV
Mistral z Michaloviec získala dve
prvenstvá - v publicistike a v dokumente.
Dôkazom silnej konkurencie
bolo prihlásených a prezentovaných 82 súťažných príspevkov.
Nedávno skončený ročník bol
podľa výkonnej riaditeľky organizátorského Spolku lokálnych
televíznych staníc Slovenska
LOToS Nataši Petrovej kvôli
nedostatku finančných zdrojov organizačne najnáročnejší.
V spolku LOToS je združených
58 členských lokálnych a mestských televízií.
„Sme veľmi radi, že odborná
porota zložená z renomovaných
žurnalistov, pôsobiacich v celoštátnych slovenských aj českých
médiách, takto vysoko ocenila
našu televíziu,“ – uviedla Viera

Pakánová, riaditeľka TV Mistral.
„Vysoko si vážim prácu kolegov,
ktorí kreatívne pracovali nielen
na ocenených príspevkoch a využívam príležitosť poďakovať
sa im. Po vlaňajšom úspechu
na celoštátnej súťaži Novinárska cena považujem tieto dve
prvenstvá za opätovné potvrdenie našej dlhodobo kvalitnej
práce.“ TV Mistral poskytla na
súťaž do každej kategórie jeden
príspevok. Prvé miesto si odniesol publicistický príspevok
Moje videnie sveta o Marianne
Jánošíkovej–Machalovej, nevidiacej sochárke, pochádzajúcej
z Michaloviec, autorov Františka Lenharda a Jany Fedorovej.
Ďalšiu prvú cenu v kategórii
dokument získal Príbeh vojaka
Betjukova. Rekonštrukciu bojov
II. svetovej vojny na Zemplíne
pútavou formou spracoval autor
Peter Ďurišin. „O tom, že nejde
o náhodu, svedčí fakt, že publicistický príspevok TV Mistral
bol nominovaný aj na Novinársku cenu 2011,“ – dodala Viera
Pakánová.
nč

Čo spája BSH a SZŠ ?
Okrem toho, že sídlia v okresnom meste Michalovce, ich spája
aj to, že v roku 2007 sa začala ich
vzájomne prospešná spolupráca. Všetko to má „na svedomí“
multifunkčné ihrisko. Keď riaditeľ Strednej zdravotníckej školy
v Michalovciach hľadal sponzorov na výstavbu multifunkčného
ihriska, oslovil aj vedenie BSH
v Michalovciach. To bolo ústretové a prispelo sumou 50 000 Sk.
Multifunkčné ihrisko bolo slávnostné otvorené a dané do užívania 6. júna 2007. Zamestnanci
BSH Michalovce ho začali využívať medzi prvými a mali na ňom
vyhradené svoje hodiny, rovnako
i v telocvični a  posilňovni školy.
Firma BSH Drives und Pumps,
s.r.o v Michalovciach podporovala a podporuje školu každoročne príspevkom 2% z daní.
Na začiatku roka 2011 prišiel
zamestnávateľ – BSH Michalovce – so zaujímavým projektom
pre svojich zamestnancov. Jeho
cieľom je poskytnúť rekondično–relaxačný program, ktorý má

Z v i e r a t k á

zabezpečiť psychickú a fyzickú
obnovu organizmu zamestnancov firmy. Nasledovali rokovania
vedenia firmy s riaditeľom školy.
Po vzájomnej dohode bol
rekondično-relaxačný program
uvedený do života 4. apríla 2011
v telocvični SZŠ Michalovce. Prvého stretnutia sa zúčastnilo 33
žien. Program pozostáva z cvičení pri hudbe, kondičnej časti
zameranej na brušné a chrbtové
svalstvo, relaxačných cvičení
a strečingu. . Zamestnanci firmy
majú k dispozícii aj liečebné procedúry v priestoroch odborných
učební školy v podobe klasickej
masáže, reflexnej masáže, manuálnej lymfodrenáže a pozitívnej
termoterapie – lawaterm – rašelinový zábal. Vedenie firmy BSH
Michalovce prišlo s niečím čo je
vo vyspelej Európe bežné. Starostlivosť o svojho zamestnanca
nielen počas pracovnej doby ale
i o jeho regeneráciu a dobrý zdravotný stav – to je ich filozofia.
Mgr. Zuzana Mattová
a PaedDr. Milan Kušej

n a

a d o p c i u

Miška
Miška bola nájdená ešte v novembri,
pravdepodobne vyhodená množiteľom, lebo sa nehodila do chovu. Má
jemne deformovanú panvu a problémy
s nožičkami (nevie vyjsť po schodoch,
vyskočiť na posteľ a pod.). V karanténnej stanici, kde ju v zime umiestnili, by
už asi neprežila, tak som si ju na kosť
vychudnutú a ustráchanú vzala domov.
Povahovo je veľmi hravá, veci neničí,
ale do hračiek si hryzne rada. Veľmi sa
teší aj zo spoločnosti iných psíkov. Hodila by sa skôr na dvor. Ak by s ňou niekto potrénoval, mohla by byť aj v byte.
Ak máte záujem o Mišku, ozvite sa na:
0910 161 789, utulokmi@gmail.com

V čase od 6. 4. 2011 do 16. 4. 2011 sa vedenie mesta Michalovce
stretávalo s občanmi mesta. Stretnutia sa konali podvečer o 17. hodine.
Každý deň boli v inom volebnom obvode. Účastníkmi boli aj poslanci
zvolení v komunálnych voľbách za príslušný volebný obvod.
Dominantným programom bola prezentácia Rozvojového programu mesta Michalovce na roky 2011 – 2014. Tento bol schválený mestským zastupiteľstvom vo februári 2011 hlasmi všetkých prítomných
poslancov. Na verejných stretnutiach ho predstavil primátor mesta
Viliam Zahorčák.
Po jeho vystúpení mali možnosť reagovať občania prítomní na verejnom stretnutí. I keď verejné stretnutia sa nekonali za masovej účasti občanov, všetci, ktorí prišli, cítili aj potrebu diskutovať. Niektoré vystúpenia boli k samotnému programu. Za ne veľká vďaka. Tematický obsah
viacerých sa dotýkal medziľudských vzťahov. Dominovali témy starostlivosti o životné prostredie, vandalizmus, správanie sa niektorých vlastníkov zvierat, stav verejného poriadku, stav ciest a chodníkov, poruchy
verejného osvetlenia v niektorých častiach mesta, neporiadok vôkol
kontajnerov na TKO spôsobený ich návštevníkmi. Objavili sa aj návrhy
na radikálne riešenie niektorých dopravných situácií v zmysle zákazov
prejazdov alebo obmedzenia dovolenej rýchlosti jazdy vozidiel.
Podnety sa týkali aj autobusových zastávok, činnosti TaZS, mestskej polície. Občania sa dožadovali riešení niektorých problémov, ktoré
nie sú v kompetencii mesta. Tie budeme v mene občanov požadovať od
organizácií, v pôsobnosti ktorých prináleží ich riešenie (pošta, vodárenská spoločnosť, bytový podnik, železnica a pod.).
O všetkých podnetoch existuje zápis a budú predmetom riešení
podľa závažnosti a finančných možností. Na viaceré v závere reagoval
primátor mesta alebo zodpovední vedúci odborov a mestských organizácií. Za účasť na verejných stretnutiach chcem poďakovať všetkým,
ktorým záleží na zlepšovaní životných podmienok v meste.
Chcem poďakovať aj za otázky, pripomienky, návrhy i pochvaly,
ktoré občas zazneli ako reakcie na mnohé doteraz vykonané práce.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

ŠPORTOVÉ SPRÁVY, magazín ksk 0

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

zimný štadión o. nepelu
dokument z dielne LOTOS Media
premiéra v piatok, reprízy pondelok
a streda vždy o 18.00 hod.

záznam

z koncertu rockových kapiel ZUŠ
denne od soboty od 14.00 hod.

Z histórie nášho mesta

Michalovce

návraty v čase

Milenka panovníka?
Bol to deň ako každý iný
– sedel som vo svojej pracovni a riešil nejaký problém. Do
pracovne vošiel starší pán s humanitným univerzitným vzdelaním a dobrým rozhľadom.
Po istej chvíli sa náš rozhovor posunul ku grófke Kláre Hallerovej, prvej manželke
grófa Michala Stáraiho (1749
– 1798). Narýchlo som teda
utrúsil zopár poznámok k tomuto príslušníkovi stáraiovského rodu, no o jeho manželke – a to som musel pred
návštevou priznať – sa mi zatiaľ
nepodarilo zistiť viac. Hosť sa
ma následne spýtal: „Pán doktor, a viete, prečo je to tak?“
Samozrejme, odpoveď na túto
otázku som nepoznal. „Pretože
rodina sa grófky Kláry Hallerovej zriekla.“ Po týchto slovách
moja zvedavosť ešte vzrástla
– z historických materiálov,
ktoré som mal dovtedy k dispozícii, totiž vyplývalo, že po smrti grófky Kláry Hallerovej sa
Michal Stárai oženil druhýkrát,
pričom za manželku si zobral
grófku Eleonóru Esterháziovú
(Eszterházy). „Tak to nebolo“,
pokračovala návšteva, „pravda
je úplne iná...“ Moja zvedavosť
dosahovala vrchol. „Tak ma už
nenapínajte,“ opakoval som
neodbytne so zjavnou snahou
posunúť náš rozhovor.
Následne som si vypočul informácie o tom, ako sa Michal
Stárai s Klárou Hallerovou –
ešte za jej života – rozviedol, že

manželstvo bolo bezdetné, že
grófka sa opäť vydala... Príbeh
grófky Hallerovej mi po chvíli
začal pripadať ako jedna veľká
detektívka...
Od „neznámeho“ som sa tiež
dozvedel, že Klára Hallerová
mala dcéru Zuzanu so samotným panovníkom Jozefom II.
(synom Márie Terézie), že bola
obvinená z jeho vraždy, preto ju
Leopold II. (Jozefov brat a nástupca na tróne) dal uväzniť najskôr v Brne, neskôr na Špilberku, že v roku 1803 ju premiestnili do ústavu pre schudobnené
šľachtičné v Prahe, kde mala byť
zapísaná pod cudzím menom
a kde o rok neskôr aj zomrela.
„Neznámy“ sa svoje argumenty snažil podložiť i písomnosťami. Keďže na prvý pohľad
nebolo možné určiť ich vierohodnosť, prizrel som sa im bližšie. Po podrobnejšom štúdiu
predložených materiálov som
dospel k záveru, že tie ani nepotvrdzujú, ale ani nevyvracajú
prezentovaný príbeh – všetko
mi skôr pripadalo účelovo pospájané... A hoci som mnohým
tvrdeniam hosťa od začiatku
jednoducho neveril, i tak som
sa pustil do pátrania...
Oficiálna verzia úmrtia panovníka Jozefa II. v roku 1790
znie, že zomrel na tuberkulózu.
V súvislosti s jeho smrťou sa
však narozprávalo všetko možné i nemožné, vznikli dokonca
aj viaceré konšpiračné teórie.
pokračovanie nabudúce



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších

Pietny akt kladenia vencov

pri príležitosti 66. výročia víťazstva nad fašizmom
6. 5. 2011 o 11.00 hod. – Cintorín červenej armády - Hrádok

Bianka Molnárová
Enrico Barkai

Mestský úrad Michalovce a MsKS Vás pozývajú
na stretnutie dôchodcov pri príležitosti

Dňa matiek

10. 5. 2011 o 16.00 hod. – Veľká sála MsKS
V programe vystúpi Hanka Servická a ľudová hudba Prešovčan.

Zemplínska knižnica G. Zvonického
Prezentácia knihy a autogramiáda

NOVÁ ŠANCA ZMENIŤ SA
a prednáška
Láska, úsmev a smiech je najlepší liek
autor a prednášajúci: Róbert Geist
10.5.2011 o 16.30 hod. – vstupné 3 €

NOC LITERATÚRY 2011

Verejné čítanie venované životu a tvorbe T.J.Moussona
11. 5. 2011 18.00 - 20.00 hod.
v Kaplnke sv. Antona Paduánskeho na Hrádku
Čítať budú významní predstavitelia spoločenského
a kultúrneho života Michaloviec.
Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Michalovce.

Výstavy

Ján Kováč – výber z tvorby II. (maľba)

2. 5. 2011 – 12. 5. 2011– Galéria MsKS Michalovce

Program kina Centrum
29. - 30. 4. piatok, sobota o 19.30 hod.
ČR/SR/2010/137min./
OBČIANSKY PREUKAZ
/tragikomédia/
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
4. - 8. 5. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
SOM ČÍSLO ŠTYRI
USA/2011/111min./
/thriller/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
6. - 8. 5. piatok, sobota, nedeľa o 17.00 hod.
HOP
USA/2011/95min/
/rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.30€
Ml. prístupný
Slovenský dabing
11. 5. streda o 19.30 hod.
NESVADBOVO
ČR/SR/2010/72min./
/dokumentárny/
Premiéra
Vstupné: 2,30€
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
v pôvodnom znení (slovensky, česky) slovenské titulky
12. - 15. 5. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.		
SVETOVÁ INVÁZIA
USA/2011/116min/
/akčný, sci-fi thriller/
Premiéra
Vstupné: 2,80€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
13. - 16. 5. piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 17.00 hod.
RIO
USA/2011/96min/
/animovaná rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.50€
Ml. prístupný
Slovenský dabing

Poďakovanie
Ďakujem všetkým príbuzným,
kamarátom, známym a susedom
za účasť na poslednej rozlúčke
s naším drahým otcom a manželom

Slavomírom Feňovčíkom
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
manželka s deťmi

Spomienky
Dňa 30. apríla 2011 uplynie 13 rokov,
kedy od nás navždy odišiel

Jozef Miškovič
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
spomína syn Kristián

Dňa 29. apríla 2011 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša drahá mamka a babka

Aurélia Pšenková
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej s nami tichú spomienku.
syn Ivan s rodinou

V rámci dlhodobého projektu Revitalizácia školskej záhrady sa v Materskej škole na Okružnej ulici začiatkom apríla stretli rodičia, deti
a ich pani učiteľky na spoločnej akcii sadenia okrasných ihličnanov.
Veľká vďaka patrí práve jednému z rodičov, Mgr. Michalovovej, ktorá MŠ darovala 40 vzácnych okrasných stromčekov. Primerane, detsky zrozumiteľne a s nemalou dávkou emocionality usmerňovala deti
počas sadenia. Deti tento proces brali veľmi vážne a zodpovedne, veď
v MŠ im pribudol nový kamarát – stromček, o ktorý sa budú starať, deliť sa s ním o svoje radosti a starosti. Každý stromček má meno dieťaťa,
ktoré ho vlastnoručne posadilo.
Bc. Ivana Fűleková

Michalovce – moje mesto
Históriou dýchajúce priestory Zemplínskeho múzea v Michalovciach 18. apríla na jedno
dopoludnie akoby ožili.
Vo veľkej sále hlavného kaštieľa Sztárayovcov sa zišlo 18
súťažiacich zo šiestich michalovských základných škôl pod
vedením svojich učiteľov na
mestskej súťaži.
Vyhlasovateľom súťaže bolo
mesto Michalovce, organizátormi boli I. ZŠ na Ul. T. J.
Moussona a Zemplínske múzeum. Tohtoročný šiesty ročník
dejepisnej súťaže „Michalovce-moje mesto, jeho minulosť
i súčasnosť“ poctil svojou návštevou aj viceprimátor mesta
MUDr. Bančej.
Cieľom súťaže bolo vzbudiť,
resp. prehĺbiť záujem mladých
ľudí o rodné mesto, lásku, cit
a obdiv k svojmu mestu, k jeho
hodnotám, ktoré po stáročia
vytvárali naši predkovia.

Súťažilo sa v piatich kolách jedno teoretické (test), dve kolá
boli praktické a dve zábavné.
Úlohou súťažiacich bolo rozlíšiť historické budovy, pamiatky, pomníky a osobnosti mesta
prostredníctvom obrázkov premietaných cez dataprojektor.
Okrem toho identifikovali aj dobové exponáty z expozícií ZM.
V záverečných kolách sa chlapci
a dievčatá zabavili na zemplínskych prísloviach a porekadlách,
na skladaní puzzle. Nakoniec
jednotlivé súťažné tímy mali výtvarne načrtnúť svoju predstavu
o LOGU Michaloviec.
Víťazmi sa stali družstvá I.
ZŠ na Ul. T. J. Moussona, III.
ZŠ na Moskovskej ulici a VI. ZŠ
na Okružnej ulici.
Mestskému úradu a Zemplínskemu múzeu členovia organizačnej komisie ďakujú za
bohatý propagačný materiál.
D. Rudášová

Život vtákov
Od 4. apríla do 6. mája 2011
môžete v Zemplínskom múzeu
v Michalovciach navštíviť unikátnu výstavu „Život vtákov
v Dunajských luhoch“. Aj keď
je výstava zameraná na našu
najväčšiu rieku – Dunaj, svojím
charakterom má čo povedať aj
návštevníkom v našom regióne.
Súčasťou výstavy sú aj drevené modely vtákov v životnej
veľkosti, ktoré sú umiestnené
vo verných napodobeninách
svojich skutočných hniezdisk.
Nad hlavami krúži vzácny dravec lužnej krajiny haja červená
a typické druhy ako bocian biely, či kaňa močiarna. Na multimediálnom paneli je možnosť

oboznámiť sa s hlasmi vtákov,
ktoré sa v tomto prostredí vyskytujú.
Deti určite zaujme maketa nášho najväčšieho dravca
– orliaka morského, na ktorú
sa interaktívnou formou dajú
umiestniť makety ďalších živočíchov tvoriacich jeho korisť
a postupne aj celú potravnú pyramídu uplatňujúcu sa v danej
oblasti – a to až po najmenší
vodný planktón. Aj ostatné
časti výstavy dávajú priestor na
tvorivosť a hru.
Výstava je otvorená pre školské skupiny, ale nemali by si ju
nechať ujsť ani rodiny so zvedavými deťmi.
zm

Tréning pamäti
Všeobecne pretrváva názor, že
duševný úpadok prirodzene patrí
k starnutiu a že s tým nemožno
nič urobiť. Vedecké výskumy týkajúce sa ľudského mozgu najmä
z posledného desaťročia minulého storočia dokazujú, že vhodnou
aktivizáciou a stimuláciou mozgu
možno podporiť tvorbu nových
spojení medzi nervovými bunkami a tak zabezpečiť jeho dobrú
kondíciu a schopnosť učiť sa aj do
vysokého veku. Trénovaný mozog sedemdesiatnika môže byť
dokonca výkonnejší ako netrénovaný mozog tridsiatnika!

Funkcie nášho mozgu využívame dennodenne, ale jeho
dôležitosť si väčšinou začneme
uvedomovať, až keď pocítime
nejaké problémy. V Zemplínskej knižnici G. Zvonického sa
8. apríla stretli seniori s akreditovanou lektorkou Mgr. D.
Petrufovou, aby si precvičili
pamäť. Obsahom stretnutia
boli rôzne mnemotechniky ako
kategorizácia, ako si pamätať
tváre a mená. Všetci zúčastnení
odchádzali z podujatia spokojní
a nedočkaví ďalšieho stretnutia.
Mgr. M. Maruničová

Blahoželania
Dňa 27. apríla 2011
sa dožíva krásnych 70. rokov
moja manželka a naša mamka pani

Emília Majvitorová
Do ďalšieho života jej veľa zdravia
vinšuje manžel Gustáv,
dcéry a syn s rodinami.

Dňa 4. apríla 2011 sa dožila krásneho životného jubilea
80 rokov naša drahá mamka a babka

Magdaléna Ivanková
rod. Pavelková

Pri tejto príležitosti jej prajeme všetko najlepšie,
hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania,
aby nás dlho tešila svojou prítomnosťou.
dcéra a syn s rodinami
Čas života je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi
vráskami tvár. Zostávajú však milé spomienky na spoločne prežité roky...
V apríli uplynulo 50 rokov, keď si slovko „ÁNO“ povedali manželia

Michal a Jana Huňárovci
z Michaloviec

Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí
a upevňuje ich spoločný život. Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde
za všetky dni radosti, vo chvíli každej, za šťastie dopriate, za dni lásky, za to
všetko im do ďalších spoločných dní želajú pevné zdravie, Božie požehnanie
a vzájomné porozumenie dcéra Alena a syn Vladimír s rodinou.

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Eva Horňáková, 61-ročná
Margita Ondejková, 74-ročná
Alžbeta Suchárová, 71-ročná
Ján Mihovič, 77-ročný
Pavol Novakovský, 68-ročný
MUDr. Ladislav Novotný, 85-ročný

Poďakovania
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym, kolegom a susedom,
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s našou drahou

MUDr. Brigitou Braníkovou
Ďakujeme za slová rozlúčky,
kvety a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Ďakujeme MUDr. Radovanovi Barillovi za dlhoročnú
profesionálnu starostlivosť a trpezlivosť počas dlhodobého
a náročného obdobia liečby, zároveň vyjadrujeme poďakovanie
celému kolektívu lekárov a zdravotných sestier
z Onkologického oddelenia NsP Š. Kukuru a všetkým lekárom
a zdravotným pracovníkom, ktorí sa podieľali na dlhodobej
liečbe našej drahej zosnulej MUDr. Brigity Braníkovej.
Smútiaca rodina

Naše poďakovanie patrí celému kolektívu zdravotných sestier
pod vedením vrchnej sestry p. Hujdičovej z Charitného domu
prof. Hlaváča za príkladnú starostlivosť, milý a ľudský prístup,
počas pobytu našej drahej zosnulej
MUDr. Brigity Braníkovej v charitnom dome.
Smútiaca rodina

DVA TÝŽDNE V športe
ATLETIKA
VI. ročník In-Line maratónu
30. 4. 2011 10. 45 hod.
XI. ročník Michalovského polmaratónu
30. 4. 2011 11. 00 hod.
XXVII. ročník Podvihorlatského maratónu
30. 4. 2011 11. 00 hod
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

FUTBAL
MFK Zemplín – MFK Košice
I. LS/MD-26. kolo 30. 4. 2011 11. 00 a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907
FK Topoľany – Družstevník Čičarovce
V. LD sk. J-V-19. kolo 30. 4. 2011 14. 00 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524
MFK Zemplín – ŠK SFM Senec
I. liga mužov - 27. kolo 30. 4. 2011 16. 00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405
MFK Zemplín - ŠK Odeva Lipany
I. LSŽ U 15, U 14-20. kolo 1. 5. 2011 10. 00 a 12. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
MFK Zemplín – Partizán Bardejov
I. LS/MD - 28. kolo 7. 5. 2011 11. 00 a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907
MFK Zemplín – AS Trenčín
I. liga mužov - 29. kolo 7. 5. 2011 16. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405
FK Topoľany – FC Lokomotíva Košice
III. liga mužov - 24. kolo 8. 5. 2011 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524
ŠK Vrbovec – TJ Agro Sejkov
M-ObFZ III. A trieda mužov-21. kolo 8. 5. 2011 16. 30 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

HÁDZANÁ
HK Iuventa – ŠKP Bratislava
1. semifinálový zápas play-off žien 30. 4. 2011 18. 15 hod.
HK Iuventa – ŠKP Bratislava
2. semifinálový zápas play-off žien 1. 5. 2011 11. 30 hod.
Info: Pavol Mačičák č. tel. 0918627518

JAZDECTVO
Jarná cena Michaloviec - X. ročník
1. 5. 2011 11. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Bulík, č. tel. 0905284244

ŠACH
ŠaK Zemplín – ŠK Slovan Bratislava
Exraliga mužov - 11. kolo 8. 5. 2011 9. 00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907889968

TURISTIKA
16. cyklojarné kilometre
30. 4. 2011 9. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603
Poď na Podhoroď - 23. ročník
Prechod Vihorlatskými vrchmi
6. - 8. 5. 2011 8. 00 hod.
Svetový deň turistiky IVV WWD
značkárska nedeľa
8. 5. 2011 7. 30 hod.
Info: Ing. Zdenek Šteliar, č. tel. 0905550243

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj pozemkovnachádzajúcich sa
na Ul. J. I. Bajzu v Michalovciach vedených ako
- novovytvorený pozemok p.C-KN č. 1512/3, ostatné plochy o celkovej
výmere 70 m2
- novovytvorený pozemok p.C-KN č. 1535/4, záhrada o celkovej výmere 197 m2
- novovytvorený pozemok p.C-KN č. 1535/6, záhrada o celkovej výmere 178 m2,
ktoré vznikli určením geometrického plánu č. 36582972-276/2010, zo
dňa 25. 1. 2011, z pôvodných parciel p.C-KN č. 1512 v k.ú. Michalovce a p.CKN č. 1535/4 v k.ú. Michalovce
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky
vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa
v termíne do16. mája 2011 (pondelok) do 12.00 hod. v zalepenej obálke
s označením: „Pozemky na Ul. J.I. Bajzu - NEOTVÁRAŤ„
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. Výsledky obchodnej
verejnej súťaže budú záujemcom oznámené písomne do 30 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve.

Pozvánka na maratóny
Mesto Michalovce, Atletický
klub Michalovce, Mestské kultúrne stredisko a Dom Matice slovenskej v Michalovciach sú 30. apríla
2011 organizátormi už 27.ročníka podvihorlatského maratónu,
11. ročníka michalovského polmaratónu a 6. ročníka In-Line
maratónu na korčuliach. Ako
spoluorganizátori týchto pretekov
sú Technické a záhradnícke služby
mesta Michalovce a Gymnázium
Pavla Horova v Michalovciach.
Štart In-Line maratónu je
v uvedený deň o 10.45 hod. pred
mestským úradom, kde je zároveň
i jeho cieľ. Štart Podvihorlatského
maratónu a Michalovského polmaratónu je hneď po korčuliaroch
o 11. 00 hod. Trať maratónu je tradičná, so štartom pred mestským
úradom, po odbehnutí dvoch
okruhov na námestí sa beží jedno
veľké kolo (4.100 m) po uliciach
Hollého, Okružnej, Štefánikovej
a po ich absolvovaní sa vydajú na
náročnú maratónsku trať okolo
Zemplínskej šíravy cez obce Zalužice, Lúčky, Závadku, Hnojné,
Jovsu, Kusín, Klokočov, Kalužu,
stredisko Hôrka, prímestskú oblasť späť pred mestský úrad, kde

prvých korčuliarov organizátori
očakávajú o 12.00 hod. a prvých
maratóncov o 13.30 hod.
Polmaratónci štartujú spolu
s maratóncami a po absolvovaní
veľkého kola odbočia smerom
na Zemplínsku šíravu do obce
Vinné, kde je obrátka a návrat po
tej istej trase pred mestský úrad,
kde prvých pretekárov organizátori očakávajú o 12.30 hod.
Organizátori očakávajú na
uvedených pretekoch účasť okolo 200 pretekárov, predovšetkým
zo strany In-Line korčuliarov sa
očakáva špička zo Slovenska,
Česka, ale i Poľska. Meranie časov a spracovanie výsledkov vo
všetkých troch pretekoch zabezpečuje firma Videocom Štancel
Sport Timing. Z tohto dôvodu
musia mať všetci pretekári na
členku pripevnený elektronický
číp, ktorý obdržia pri prezentácii
spoločne so štartovným číslom.
Počas pretekov je pretekárom
na trati na každom piatom kilometri k dispozícii 8 občerstvovacích a 8 osviežovacích staníc so
širokým sortimentom občerstvenia a špeciálnymi iontovými nápojmi.
nk

M E S TO M I C H A LO V C E
pozýva na

stretnutie s občanmi mesta
s cieľom prerokovania návrhov
riešenia okolia jazierka „Baňa“

v rámci projektu grantového programu
Pohoda za mestom 2011 s finančnou podporou
Nadácie Ekopolis a spoločnosti Heineken Slovensko.

3. máj 2011 o 16.00 hod.
v priestoroch SOŠT, Patrizánska 1
Tešíme sa na vašu účasť.

šport – inzercia



Malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

• Predám l-izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej
bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. Cena dohodou. Info  0905 440 360
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.
 0903 278 538
• Dám do prenájmu dom na Zemplínskej šírave vhodný na podnikanie alebo ubytovanie.  0907 534 726
• Predám murovanú chatu na Zemplínskej šírave pri Salaši, vhodná na celoročné bývanie.  0905 488 838
• Predám rodinný dom v obci Zalužice na rohovom pozemku
o výmere 1 658 m2. Cena 130 000€ alebo dohodou. Okamžite
voľný na bývanie.  0907 953 427, Ing. Jozef Sabol, Prešov
• Predám 2-izbový byt na prízemí na Ul. kpt. Nálepku (lacné nájomné). Byt je prázdny. Cena 30 000 €.  0905 677 384,  056
2440 192

Rôzne

• Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM.  6422 933,
volať o 19.00 hod.
• Darujem 7-ročného maltézskeho psíka za symbolickú cenu.
 0918 379 008
• Predám Škodu Felíciu za 2 000 €. Auto je vo výbornom stave, garažované, platná STK do 05/2012, jediný vlastník. Farba zelená
tmavá, rok výroby 2000, najazdených 35 756 km, výkon 50 kW,
nové pneumatiky a akumulátor. Doplnková výbava – ťažné zariadenie, autorádio AIWA, autokoberce, veterné clony bočných
okien...  0905 139 606
• Máte vysoký tlak? Vysoký cholesterol? Hrozí vám cukrovka? Poradím vám ako sa zbaviť týchto problémov. Objednajte sa
 0915 867 765 Ing. Anna Hilčanská

Služby

• Kvalitné nátery striech + strojové čistenie od machu, špiny (škridla, eternit, Bramac...) zn. strecha ako nová  0905 513 618
• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.  0910 497 291

Práca

• Personálna agentúra Dilmun s. r. o., Miškovského 3, Bardejov
ponúka prácu v ČR:
1. zvárač EN 287-1, 135
140 - 210 Kč/hod.
2. lakýrnik
100 - 140 Kč/hod.
3. lakýrnik – pieskovač
100 - 150 Kč/hod.
Ponuka práce v SR:
1. horizontkár (CNC, klasika)
5 - 8,5 €/hod.
2. obrábacie centrá – CNC fréza a sústruh
5 – 7,0 €/hod.
3. kontrolór – kvalitár ISO TS 16 949
700 €/mes.
Zasielanie životopisu: ropjak@kolcun.eu
Kontakt: 00421 948 000 287

M E S TO
M I C H A LO V C E
Mestský úrad, Námestie
osloboditeľov č. 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281
a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien
a doplnkov

OBCHODNÚ
VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj časti pozemku p.C-KN č. 4659/1,
vedeného na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktorý v zmysle geometrického plánu č. 36582972189/2010, vytvoril 22 nových parciel nachádzajúcich sa na Leningradskej ulici v Michalovciach za účelom výstavby garáží.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá
musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky
OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 16. mája 2011 (pondelok)
do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Pozemky na garáže Leningradská
ulica - NEOTVÁRAŤ„
Určenie ceny jednotlivých pozemkov formou
dražby sa uskutoční v Malej sále na prízemí
v budove Mestského kultúrneho strediska
v Michalovciach dňa 23. 5. 2011 (pondelok) o 13.00 hod. – 1. kolo, dňa 23. 5.
2011 (pondelok) o 15.00 hod. – prípadné 2. kolo.
Prezentácia účastníkov obchodnej verejnej
súťaže sa uskutoční v Malej sále na prízemí
budovy MsKS v Michalovciach v pondelok 23.
5. 2011 od 12.30 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo obmedziť
vstup iných občanov ako účastníkov dražby
z technických dôvodov.
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. Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú záujemcom oznámené písomne do 30 dní po schválení v mestskom
zastupiteľstve.
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