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Mesto zavádza elektronické služby pre občanov s pomocou eurofondov

Elektronizácia
mesta

Najlepší
športovci
v kategórii
mládež
V januári si na Plese
športovcov prevzali
ocenenia najlepší športovci
a športové kolektívy za rok
2013 v kategórii dospelých.
V utorok 18. februára si
takéto vyznamenanie z rúk
primátora mesta Viliama
Zahorčáka prebrali naši
mladí športovci.
Rada športových klubov mesta Michalovce ako poradný orgán primátora mesta
na svojom zasadnutí v decembri minulého
roka prerokovala návrhy na ocenenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov zo strany jednotlivých športových
klubov. Pri samotnom hodnotení v kolektívnych športoch zohľadňovali členovia
Rady športových klubov výsledky dosiahnuté na úrovni krajských, celoslovenských
a medzinárodných súťaží. V individuálnych športoch dosiahnuté umiestnenia na
bodovacích, resp. majstrovských turnajoch a na medzinárodných súťažiach.
Na základe týchto výsledkov Rada
športových klubov odporučila primátorovi
mesta oceniť najúspešnejších jednotlivcov
a športové kolektívy v kategórii mládež.
Zoznam všetkých ocenených športovcov, dosiahnuté výsledky v jednotlivých športových disciplínach a fotogalériu zo slávnostného odovzdávania
ocenení nájdete na web stránke mesta
www.michalovce.sk.

E

fektívne zjednotenie elektronických služieb Mesta do celkovej architektúry
eGovernmentu, sprístupnenie elektronických služieb verejnosti a zabezpečenie ich
použiteľnosti sú základnými cieľmi projektu s názvom „Elektronizácia služieb mesta
Michalovce“. Mesto získalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF a štátneho
rozpočtu nenávratný finančný príspevok vo výške 1 148 375,66 €. Mesto bude projekt
spolufinancovať vo výške 60 440,82 €.

Projekt je zameraný na implementáciu komponentov, ktoré umožnia
dostupnosť a prevádzku povinných
a voliteľných služieb, ktoré samospráva mesta poskytuje verejnosti. Cieľovú
skupinu používateľov tvoria fyzické
a právnické osoby, ktoré majú záujem,
resp. potrebu využívať tieto služby. Realizáciou projektu sa implementuje riešenie pre elektronizáciu služieb v súlade
so stratégiou budovania eGovernmentu na Slovensku. Projekt bude Mesto
realizovať v rokoch 2014 – 2015.
Nosný informačný systém, ktorý
je prevádzkovaný na Mestskom úrade
v Michalovciach, je informačný systém
samosprávy, zabezpečujúci výkony informačných systémov úseku správy
ako je účtovníctvo, rozpočtový systém,
správa majetku, registratúra, miestne
dane a poplatky, ďalej plní funkcionalitu lokálnych registrov ako register
obyvateľov, register adries a nehnuteľností, register právnických osôb. Ďalej
MsÚ prevádzkuje mzdový systém, systém pre správu právnych informácií,
geografický informačný systém, intranetovú stránku a internetový portál
mesta a regiónu (www.michalovce.sk
a www.dolnyzemplinsk), informačný
systém pre školy – školské jedálne, dochádzkový systém zamestnancov MsÚ,
aplikáciu na hlasovanie mestského zastupiteľstva, kamerový systém mestskej
polície a ďalšie systémy. Okrem toho
pracovníci MsÚ zabezpečujú ohlasovňu pobytov a matriku v centrálnych
registroch Ministerstva vnútra SR.
Súčasné aplikácie zabezpečujú výkon eGovernment služieb len čiastočne a v obmedzenej miere vzhľadom na

súčasné technické, legislatívne a organizačno-procesné dôvody. Prevažná väčšina služieb má informatívny
charakter, resp. úroveň jednosmernej
interakcie, t.j. verejnosť si nájde príslušné informácie na webovej stránke mesta alebo si z uvedenej webovej
stránky úradu môže stiahnuť tlačivá,
formuláre, manuály či iné dokumenty, potrebné pre začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby. Vzhľadom na základný až
stredný stupeň elektronizácie služieb
občanom je nevyhnutné rozšíriť súčasné informačné systémy o moduly
a komponenty poskytujúce čo najšir-

šiu mieru elektronizácie za účelom
zvýšenia komfortu vybavovania služieb z pohľadu verejnosti ako aj úradu
samosprávy.
Mesto Michalovce plánuje vybudovať integrovaný informačný systém, ktorý by zahrnul aplikácie do jedného celku
a poskytoval všetky elektronické služby
občanom a podnikateľom. Služby budú
za pomoci vytvoreného Integrovaného
informačného systému mesta a prostredníctvom centrálnych komponentov
Ústredného portálu verejnej správy sprístupnené predovšetkým občanom, podnikateľom a inštitúciám verejnej správy.
Budú prebiehať spoločne s elektronizáciou štátnej správy na centrálnej úrovni.
Mesto plánuje zaviesť 93 elektronických služieb dostupných online na por-

táli mesta, ako sú napríklad podávanie
daňového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva,
vydávanie voličského preukazu, poskytovanie nenávratných dotácií, vybavovanie sťažností a podnetov, atď. Mesto
chce projektom umožniť všetkým, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, využívať možnosti eGovernmentu, elektronizovať tie služby, ktoré
sú najčastejšie využívané a sú časovo
najnáročnejšie, chce výrazne znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní
záležitostí na úradoch, zvýšiť transparentnosť úradných procesov a skrátiť
čas vybavovania úradných agend.
Elektronizácia služieb miest je
súčasťou informatizácie spoločnosti
a budovania eGovernmentu na Slovensku. Realizáciou projektu dôjde k
zlepšeniu úrovne poskytovania služieb
v rámci elektronickej verejnej správy
v gescii mesta. Priamym dôsledkom
bude zvýšenie využívania internetu pri
komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov, ktorí s Mestom
komunikujú. Občania a podnikatelia
nebudú nútení osobne navštíviť úrad
v prípade potreby vybavenia životnej
situácie alebo konkrétnej agendy, čím
nepriamo dôjde k zníženiu strávenia
času vybavovaním. Súčasne projekt
elektronizácie prinesie skrátenie času
potrebného na vybavenie jednotlivých životných situácií a agend aj na
strane pracovníkov mesta.
RNDr. Jana Machová

V piatok 7. februára
sa vztýčením vlajky
a odhalením pamätnej
tabule rytierovi
Albertovi Užskému
oficiálne začal tzv.
„Rok sedmičiek“ v našom
meste. Je to rok, kedy
si pripomenieme hneď
niekoľko významných
výročí spojených
s históriou Michaloviec
– 770. výročie prvej
písomnej zmienky
o meste, 700. výročie
prvej písomnej zmienky
o Rímskokatolíckom
kostole Narodenia
Panny Márie,
70. výročie pridelenia
štatútu mesta
a 70. výročie
oslobodenia mesta.
Novotvar historizujúcej
vlajky požehnali
predstavitelia cirkví,
ktoré sú na území
nášho mesta.

Turnaj
v kolkoch
14. ročník

Úspech
študentov
v ZENIT-e
Na základe výsledkov
krajského kola súťaže
ZENIT v elektronike
postúpili dvaja žiaci
Strednej odbornej školy
technickej v Michalovciach
na celoslovenskú súťaž,
ktorá sa uskutočnila
v dňoch 6. až 8. februára
na Strednej odbornej škole
elektrotechnickej v Banskej
Bystrici.
V kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka)
nás reprezentoval Ondrej Salaj zo študijného odboru elektrotechnika a v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka) Adam
Lassak zo študijného odboru mechanik
elektrotechnik. Po dvoch dňoch súťaže
Ondrej Salaj obsadil vo svojej kategórii 12. miesto a Adam Lassak sa stal
suverénnym víťazom svojej kategórie.
Samotná súťaž pozostávala z písomného testu, návrhu plošného spoja
a zhotovenia funkčného zapojenia, kde
sa hodnotila kvalita spájkovania a čistota vyhotovenia. Adam Lassak ako víťaz svojej kategórie má možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnej
súťaži, ktorá sa uskutoční tohto roku
vo Francúzsku.
Ing. Ján Kraus

aktuality
Divadlo pri fontáne
vás pozýva
na divadelné
predstavenie v nárečí

Veďecki viskum
27. februára o 17. 30 hod.
vo veľkej sále MsKS

MsKS vás pozýva
na výstavu obrazov

Jána Čižmára
Z hĺbky horiacej rieky
(maľba)
3. – 31. marca
v malej galérii MsKS

Stretnutie

Astroklubu

záujemcov o astronómiu
prednáška Michala Vajdu
Fotografovanie planét
v budove Hvezdárne
27. februára o 17.30 hod.


aktivity primátora
11. 2.
12. 2.
		
13. 2.
13. 2.
14.2.
		
17. 2.
17. 2.
		
18. 2.
		
19.2.
		
19. 2.
		
20. 2.
		
21. 2.
20. 2.
		
23. 2.
		

rokovanie mestskej rady
rokovanie Valného zhromaždenia oblastnej
organizácie cestovného ruchu
zasadnutie Spoločného obecného úradu
rokovanie regionálnej Rady ZMOS
účasť na otvorení Valentínskeho plesu študentov
GPH Michalovce
porada k príprave podujatia DIA DEŇ v Michalovciach
rokovanie Predstavenstva spoločnosti VVS, a.s.
v Košiciach
oceňovanie najúspešnejších mladých športovcov
za rok 2013
účasť na stretnutí členov okrskových volebných
komisií
reprezentácia mesta na otvorení novej banky
v Michalovciach
účasť na výročnej schôdzi Denného centra
seniorov na Stráňanoch
porada primátora
účasť na výročnej schôdzi Denného centra
seniorov na Sídlisku Juh
účasť na výročnej schôdzi okresnej organizácie
zväzu drobnochovateľov

Krátke správy samosprávy
n Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu na valnom
zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v stredu 12. februára, prerokovala
a schválila správu o činnosti organizácie, správu o finančnom hospodárení za rok 2013, správu dozornej rady k činnosti a hospodárení
za rok 2013, registráciu zmeny názvu zakladajúceho člena – Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska šírava na Horezza, a.s., hotel
Granit Zemplínska šírava. Zároveň bola schválená výška členského
príspevku na rok 2014, návrh činnosti a výška rozpočtu na rok 2014.
n Mesto buduje nové autobusové nástupište pri železničnej stanici.
V tejto súvislosti je potrebné zmeniť trasy autobusových spojov tak, aby
čo najviac vyhovovali cestujúcim. V súčasnom období prebiehajú rokovania so spoločnosťou ARRIVA Michalovce, a.s., (bývalá SAD Michalovce) zástupcami KSK ako objednávateľom výkonov dopravcu v prímestskej autobusovej doprave a firmou MK Trans, s.r.o., ktorá zabezpečuje
mestskú dopravu, pre určenie presného trasovania jednotlivých liniek.
n V stredu 19. februára sa vo veľkej sále mestského kultúrneho
strediska uskutočnilo prvé stretnutie členov okrskových volebných
komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Na úvodnom
stretnutí si členovia komisií určili predsedov a podpredsedov a zložili
predpísaný sľub člena okrskovej volebnej komisie. Rokovanie členov
komisií prišiel v úvode pozdraviť aj primátor mesta Viliam Zahorčák.
n Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom
SR uskutočňuje na Slovensku zZisťovanie o financiách a spotrebe
domácností. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové
otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Pre rok 2014 bolo
do zisťovania vybraných približne 430 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára do 31. marca 2014.
n V utorok 11. februára uskutočnilo rokovanie mestskej rady.
V programe rokovania boli okrem iných bodov aj informácia
o súdnych sporoch, správa o dotáciách, správa o stave verejného
poriadku, rozpočtové opatrenie, návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, návrh VZN o pešej zóne, majetkovoprávne záležitosti,
prenájom majetku vo vlastníctve Mesta, návrh na udelenie titulu
Čin roka 2013, vyhodnotenie rozpočtu XXII. vianočných trhov 2013
a návrh rozpočtu XIV. jarných trhov 2014, návrh programu XX. zasadnutia MsZ v Michalovciach a záver patril bodu rôzne.

... tam pod palmami...
tam pod hviezdami... tak nejako sa spieva v šlágri.To nie je
sen o Havaji ale moje prekvapenie
dneška. K autobusu na železničnej stanici som prišla veľmi skoro
a tak som sa pred zimou ukryla v čakárni železničnej stanice
v Michalovciach. A tu obraz „havajské palmy“ a pod nimi „hviez-

dy“. Bezdomovci každej vekovej
skupiny a farby pleti. Ich ranná
bujarosť, tisíc hlasných vulgárností za minútu a žobranie ma úplne
v uzimenom ráne prebrali. Ostáva
len dúfať, že títo občania neostanú prekvapením pre cestujúcich
a návštevníkov nášho mesta.
Ľudmila Poláková

Vzdelávanie seniorov
Ďalší počítačový kurz pre
seniorov otvoril 10. januára primátor mesta Viliam Zahorčák.
V siedmej skupine kurzu Základy práce s počítačom a informačno – komunikačnými technológiami, ktorý má 36 vyučovacích
hodín je spolu 10 poslucháčov
rôznych vekových skupín, všetci
nad 50 rokov. Lektorkou kurzu
v tejto skupine je RNDr. Renáta
Gaľová, profesorka z Gymnázia
Pavla Horova v Michalovciach.
Už počas prvých dvoch lekcií
sme zistili, že pani profesorka je
na vysokej odbornej úrovni v oblasti výpočtovej techniky a veľmi
pútavo vysvetľuje učebnú látku.
A naše prvé dojmy? Aj keď poniektorí z nás už niečo o počíta-

čoch vedeli, prvá vyučovacia hodina v moderne vybavenej učebni
v Zariadení pre seniorov na Hollého ulici, kde sme sa začali oboznamovať s operačným systémom
Windows 8, bola pre nás doslova
„španielska dedina“. Prvé rozpačité a neisté kroky na pracovnej
ploche počítača a klávesnici veľmi
rýchlo pominuli a všetci sme sa
nakoniec dokázali adaptovať. Aj
touto cestou oceňujeme zodpovedný a hlavne trpezlivý prístup
pani profesorky Gaľovej osobitne
ku každému z účastníkov, jej odbornú pomoc a rady. Za prácu,
ktorú vykonáva, jej právom patrí
veľké poďakovanie od všetkých
poslucháčov.
Poslucháči 7. skupiny kurzu IKT

z pera viceprimátora

Svetový deň
sociálnej
spravodlivosti
Výmena okien
v materských školách
Uznesením vlády
získalo Mesto
Michalovce 426 511
eur na rekonštrukciu
materských škôl.
Tieto finančné prostriedky budú
použité na výmenu okien na šiestich
z ôsmich materských škôl, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Michalovce.
Do tohto procesu boli zaradené MŠ
na Školskej ulici, MŠ na Komenského ulici, MŠ na Masarykovej ulici,
MŠ na Okružnej ulici, MŠ na Leningradskej ulici a MŠ na Švermovej
ulici. Zvyšné dve materské školy MŠ
na Ulici Fr. Kráľa už okná vymenené má a pre MŠ na Vajanského ulici
(MŠ s právnou subjektivitou) sa
zabezpečí prefinancovanie výmeny
okien z iných zdrojov.
V roku 2013, na základe verejného obstarávania, zákazku získal
Chemkostav a.s. Michalovce.

Práce sa realizujú postupne v prvej polovici roku 2014. Ich ukončenie je plánované do 30. júna 2014.
Nakoľko sa jedná o výmenu
otvorových konštrukcií, spojených
s murárskymi prácami, postup je
podmienený klimatickými podmienkami. Preto bude v prípade
potreby harmonogram upravený
tak, aby boli dodržané technologické postupy a zároveň aby boli práce
zrealizované v požadovanej kvalite.
V súčasnosti sa už finišuje s prácami v MŠ na Komenského ulici
a v plnom prúde je výmena v MŠ
na Švermovej ulici. Následne budú
zrekonštruované aj ostatné MŠ.
Doba, potrebná na jedno zariadenie, je priemerne 3 – 4 týždne.
Na základe jednania medzi vedením materských škôl a dodávateľom
stavby sa dohodlo, že práce sa budú
vykonávať za plnej prevádzky zariadení, ich chod nebude obmedzený.
nč

Ján Kraus: Michalovce
mi padli do oka
Je vtipný, má trefné
odpovede a servítku
pred ústa si rozhodne
nedáva. Český
komik Ján Kraus po
prvýkrát zavítal aj
do Michaloviec, keď
účinkoval v slávnostnej
sále Zlatého býka.
Celú show tvoril dialóg známeho českého zabávača a V. D. Kosíka, do ktorého vstupovala svojím
hudobným programom LERA
(speváčka Lenka Salmanová, ktorá sa narodila v neďalekom Humennom). Ján Kraus nesklamal
ani tentoraz. Dokonca odpovedal
aj na trefné otázky z publika. Po
vystúpení si našiel čas a odpovedal aj na pár otázok novinárov.
Pán Kraus, predstavili ste
sa v metropole Zemplína v Michalovciach. Bola to vaša prvá
návšteva tohto mesta?
„Áno bola. V Michalovciach
som teraz prvýkrát a veľmi si to
užívam. Ide totiž o veľmi pekné
mesto, ktoré má svoju tradíciu a už
na prvý pohľad mi padlo do oka.“
Čo sa vám tu páčilo najviac?
„Ženy? (smiech...). Ale nie. Už
keď som sem prišiel, jasne bolo vidieť, že o toto mesto je postarané
veľmi dobre. Naozaj patrí k tým
najkrajším, či už je to námestím,
alebo okolitou prírodou. Michalovce si zapamätám aj tým, že je
tu na ceste asi najviac kruhových
objazdov. Na také malé mesto je
to naozaj veľa, a tak sa mi zdá, že
Michalovčania jazdia po cestách
bezpečnejšia, ako šoféri v iných
mestách. Aj kvôli tomu si toto
mesto zapamätám.“

Kde ste boli so svojím vystúpením najďalej?
„Bolo to v New Yorku, kde
som účinkoval nedávno. Čo sa
však týka Československa, najďalej som bol práve v Michalovciach
a Humennom.“
Vy však nie ste len zabávačom, ale aj hercom. Ktorá vaša
rola vás preslávila najviac?
„Bola to asi moja úloha vo filme
„Dívka na koštěti“. Po ňom ma síce
ľudia nepoznali menom, no vedeli,
že ide o grázla z tohto filmu.“
Práve v týchto dňoch sa
začala zimná olympiáda v ruskom Soči. Aký je váš vzťah
k športu a ktorý si v televízii
pozriete najradšej?
„Čo sa týka môjho vzťahu
k športu, skôr patrím k tým papučovým, ktorí si ho pozrú v televízii. Z tých zimných má najviac
zaujíma, podobne asi ako každého
Čecha či Slováka hokej. Sledoval
som však aj biatlon, kde ste slávili
medailový úspech vy, ale aj my. Samozrejme, neušla mi vaša medaila,
pretože u nás v Čechách najskôr
pozeráme na naše výsledky a potom hneď na tie vaše. A myslím si,
že u vás je to takisto.“
Ktorého zo športovcov by
ste chceli privítať vo svojej šou?
„No všetkých čo majú medailu.“
Niekoho z hokejistov. Trebárs Jaromíra Jágra...
„Toho sme tam už volali niekoľkrát. Vždy to však na niečom
stroskotalo. Jágra by som však vo
svojej šou privítal naozaj rád. Určite by som sa ho spýtal, že prečo
aj v takom veku, ako má, stále hrá
hokej...“
ZDROJ: NOVINY ZEMPLÍNA

Výbor mestskej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku pozýva členov a sympatizantov na výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 3. marca o 13.00 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach.

Nešťastie nechodí po horách, i keď sa tak môže stať, ale po ľuďoch.
Túto vetu si bohužiaľ často opakujem. Na mestskom úrade sa totiž
stretávam najčastejšie s občanmi, ktorých osobné nešťastie je až neskutočné. Deti predajú strechu nad hlavou rodičom, ktorí ju na nich
previedli v dobrej viere, že sa o nich deti postarajú. Ale žiaľ zabudli
si to poistiť darovacou zmluvou s právom dožitia. Exekúcia majetku
a strechy nad hlavou pre založenie nehnuteľnosti – rodinného domu
ako výsledok nesplácania riskantne zobratého úveru. Rodinné nezhody, keď jeden z partnerov sa ocitá na ulici, bez strechy nad hlavou
a bez prostriedkov. Množstvo bezdomovcov v meste, ktorí sa určite
ako bezdomovci nenarodili. Do tejto nelichotivej situácie sa možno
dostali vlastným zlyhaním, no určite nie snahou o takýto spôsob existencie. Či im vyhovuje, je otázne, pretože inú možnosť vlastne ani nemajú. Pravidelní vyberači kontajnerov po celom meste. Nie sú to len
zberači druhotných surovín, ale často hľadajúci aspoň nejakú obživu.
I toto všetko patrí do obrazu našej dnešnej reality. Do akej miery je
to sociálne dôstojné, nechám na zamyslenie sa nám všetkým. Pritom
niektorí z nás uvedenú nelichotivú situáciu považujú buď za folklór,
spravodlivosť. Tak to musí asi byť. Pravdepodobne zlyhanie je generálne.
Nezvykli sme si ešte, že povinnosť postarať sa, máme nielen o štvornohých domácich maznáčikov, ak sa nám zunujú. Z nášho slovníka
sa akosi vytratilo slovné spojenie “ľudská dôstojnosť”. Vieme nevidieť
aj evidentné ľudské tragédie. A tešiť sa, že nás nepostihli. Veď nech to
rieši charita. Zabúdame však na to, že úspešná spoločnosť sa musí vedieť postarať i o svojich menej úspešných členov - ľudské bytosti.
Samostatnou kapitolou sú starí ľudia. Nie dôchodcovia, aj keď ani
tu všetko neprekvitá, ale ľudia s oslabením fyzických a psychických síl.
Buď ostávajú opustení, a teda nikto ich nevidí. Mnohí z nich dožívajú
ako ľudské trosky bez najmenšieho záujmu zo strany najbližších a povšimnutia ostatných. Aby som nezabudol, sociálna spravodlivosť je
aj o spravodlivej odmene za vykonanú prácu. Ocitli sme sa v ranom
kapitalizme, keď strach o prácu a teda prijateľné podmienky pre život,
aspoň s minimom príjmu, je určujúcim i pre našu odvahu povedať svoj
názor. V našich podmienkach je množstvo absolventov škôl, o ktorých
trh práce neprejavuje záujem. Zanikajú odborné školy pre nezáujem
deti o štúdium na nich. A na druhej strane naopak pribúdajú neuplatniteľní absolventi škôl, ktorí majú problém nájsť si zamestnanie s dosiahnutým vzdelaním.
Možno vo svete sú ešte vypuklejšie problémy detskej práce, obchodovania s ľuďmi, otrockej práce, vojen a utečencov. Nevyrieši to pripomenutie si Svetového dňa sociálnej spravodlivosti 20 . februára. Ani
krátky pohľad späť. Len každodenné nezabúdanie môže pripomínať:
Sme s týmto stavom naozaj spokojní ? Nedá sa predsa ešte niečo zlepšiť
? Kto z politikov o tom nielen rozpráva, ale pre zlepšenie aj niečo urobil
? Nezabúdajme nešťastie nechodí po horách...
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Magazín KSK

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Benefičný koncert troch folklórnych súborov
denne o 14.00 hod.

z p i r ka An d r i š a z o S t ra ň a n

Valentin
a Valentinka...
Jes bars veľo mesta na tej našej žemičkoj, dze še da prešumňe poprechodzic. Tri z ňich mi vibral, co sebe dumam, že še oplaci jich spomnuc.
Pražski Karlov most – spojuje stari varoš zos Malu stranu i Hradčanmi. Krem kadzijakich turištickich atrakcioch, tak u štredku mosta,
najdzeme veľki bunče višacich zamkov – po našomu kladkov, zamknutich na zabradľu.
Newjorski Brukľinski most – spojuje newjorski varošski časci Bruklin a Menheten. Aj tu najdzeme tišice kladkov, co na zabradľe višaju
zamilovani, milujuci i ostatňi „singl“ turišti ľem tak, žebi gu tej svojej
kladkoj zos inicialkama, šerdečkama jim išče Panbožko doprjal še zaš
dakedi vracic. Moja tam viši zos menhetenskej strani na pravim boku
118 chlopskich krokov. Viril mi na ňu u šerdečku MI – SK.
Naš straňanski most a naša mihaľovska fontana laski na pešej zoňe.
Prešumna prechadzka, akurat toti kladki mi na ňej chibuju. Ňemušime
še po dakim opičic, že to muši buc na mosce. Mame u technickich službov šikovnich majstrov, co bi nam daco zos ňehardzavejucich roksorikov pririchtovaľi po bokoch našej fontani, dze bi me mohľi zamilovani,
milujuci i ostatňi „singl“ turišti, co pridu gu nam, zavešic toto puto, co
nas spaja.
Zamknuta kladka – a či jich išče viši na svojim mesce, kec še do
našoho varoša dakedi vraca.
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.


dva týždne v kultúre
Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
26. 2. a 28. 2. o 18.30 hod.
Stretnutie ASTROKLUBU – záujemcov o astronómiu
v budove Hvezdárne 27. 2. (štvrtok) o 17.30 hod.
Súčasťou stretnutia bude aj prednáška člena klubu pána Michala
Vajdu o fotografovaní planét doplnená snímkami, ktoré získal.
Za priaznivého počasia sa bude konať pozorovanie oblohy.

Výstavy
Juraj Kováč – Výstava obrazov (maľba)
do 28. 2., malá galéria MsKS
Romane čercheňa – výstava obrazov
rómskych umelcov
do 7. 3., galéria ZOS
Ján Čižmár – Z hĺbky horiacej rieky (maľba)
3. – 31. 3., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
21. – 23. 2. piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod.
BABOVŘESKY 2
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR
Originál verzia
21. 2. piatok o 20.00 hod.

KLUB POSLEDNEJ NÁDEJE
dráma
Vstupné: 4 €, študenti 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
USA
České titulky

22. – 23. 2. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
ZIMNÝ PRÍBEH
romantický, fantasy
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky
23. 2. nedeľa o 16.00 hod.

CHROBÁČIKOVIA: ÚDOLIE STRATENÝCH MRAVČEKOV
animovaný
2013
Vstupné: 3 €
FRANCÚZSKO/BELGICKO
Mládeži prístupný
Bez slov
25. 2. utorok o 17.00 hod.
EXPEDIČNÁ KAMERA 2014
Expedičná kamera je o skutočnom živote, o dobrodružstve,
divokej prírode, extrémnych zážitkoch a športoch.
Vstupné: 1,- €, dôchodcovia ZŤP, deti do 12 rokov – zdarma.
26. 2. streda o 19.30 hod.
12 ROKOV OTROKOM
dráma
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2013
USA
České titulky

27. 2. štvrtok o 19.30 hod.
28. 2. – 1. 3. piatok, sobota o 20.00 hod.
2. 3. nedeľa o 19.40 hod.
PAMIATKARI
vojnový film
Vstupné: 4 €, študenti 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Ekoškoly súťažia
o multifunkčné ihriská
Ochrana životného prostredia a podpora športových aktivít
našich detí patria medzi najdôležitejšie výzvy súčasnosti. Postoj,
ktorý k týmto témam zaujmeme
už dnes totiž určí ako bude vyzerať naša spoločnosť v blízkej
budúcnosti. Spoločnosť Lidl
sa rozhodla prispieť k budovaniu ekologického povedomia
žiakov a zároveň ich motivovať
k športovaniu. Preto v termíne
17. 2. – 16. 3. organizuje jedinečnú „Ekohru“. Princíp „Ekohry“
je jednoduchý. Víťazom sa stane
škola, ktorá vo februári odovzdá najviac plastových fliaš
prostredníctvom
automatov
na výkup vratných obalov, ktoré
sú umiestnené vo všetkých 123
predajniach spoločnosti Lidl. Pre
najusilovnejšie školy sú pripravené mimoriadne zaujímavé výhry. Víťaz „Ekohry“ získa multi-

funkčné športové ihrisko v hodnote 80 000 eur! Školy umiestnené na druhom a treťom mieste
sa môžu tešiť na ihriská v hodnote 55 000, resp. 35 000 eur. Dôvod na radosť budú mať aj žiaci
zo škôl na 4. až 7. mieste, vyhrajú
totiž rekonštrukciu existujúcich
športovísk či športové pomôcky
v hodnote 10 000 eur. Celkovo
sa teda hrá o ceny v hodnote
210 000 eur! Do súťaže sa môžu
zapojiť všetky základné školy,
stredné školy a stredné odborné
učilištia v Slovenskej republike. A prečo školy? Škola je totiž
miestom, kde sa naše deti učia
o životnom prostredí, o tom ako
sa oň starať, ako myslieť a konať ekologicky. „Ekohra“ ukáže
deťom, že zodpovedný prístup
k prírode nie je iba povinnosťou,
ale aj skvelou zábavou.
ts

Dejepisná olympiáda
Aj keď jedenásty februárový
deň bol chladný a upršaný, organizátorov dejepisnej súťaže hrial
pocit z neustále pretrvávajúceho
záujmu mladých ľudí o históriu.
V priestoroch organizátorskej
školy – ŽS T. J. Moussona v Michalovciach sa stretli súťažiaci okresného kola Dejepisnej olympiády
z dvadsiatich škôl Michalovského
a Sobranského okresu. Takmer
deväťdesiat žiakov si zmeralo sily
v štyroch súťažných kategóriách
(C – 9. roč., D – 8. roč., E – 7. roč.,
F – 6. roč.) z obdobia prvej svetovej vojny a tí mladší zo života
starovekého Egypta. Bolo treba sa
popasovať aj s ešte neprebratým

Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...

Simona Šestáková
Barbora Kočanová
Timea Lukáčová
Ella Hrehová

blahoželania
Dnes oslávi

ANNA MIKULOVÁ

60 rokov života.
K Tvojmu jubileu veľa zdravia, šťastia
a veľa ďalších rokov života Ti želá
manžel, sestra, brat a blízka rodina.
Za všetkých Ťa bozkáva Samko.
Dňa 23. februára 2014
sa drahá maminka, manželka

RNDr. ŠTEFÁNIA SABOLOVÁ

dožíva krásnych 50. narodenín.
Za všetko Ti zo srdca ďakujeme a do ďalších
rokov vyprosujeme veľa lásky, zdravia, šťastia
a Božieho požehnania.
Z lásky manžel Marián a deti Martin, Katka, Jurko

ročníkovým učivom a preukázať
i znalosti o svojom meste. Podstata DO spočíva vo vyriešení 100
- bodového testu za 90 minút bez
použitia akýchkoľvek pomôcok mapy, atlasy...
Veľmi pekné výsledky dosiahli žiaci zo ZŠ Strážske, ZŠ
T. J. Moussona, ZŠ P. Horova, ZŠ
na Okružnej ulici a ZŠ Zalužice.
Prví dvaja víťazi 7. – 9. roč. postupujú na krajské kolo dejepisnej olympiády do Košíc 1. apríla
2014.
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.
D. Rudášová

GYMNÁZIUM, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Možnosti štúdia v školskom roku 2014/2015
Denné štvorročné štúdium
2 triedy všeobecného zamerania (60 žiakov)
1 trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním (20 žiakov)
Denné osemročné štúdium
2 triedy – informatika a cudzie jazyky (50 žiakov)
Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke: www.gymmi.sk
Vaše otázky môžete posielať na našu e-mailovú adresu:
skola@gymnmi.svcmi.sk
alebo telefonovať na tel. číslo: 056/644 13 46
Tešíme sa na naše spoločné stretnutie...

2014
USA
Slovenské titulky

ANGELIKA
dobrodružný, romantický
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
FR/BE/ČR
Český dabing

1. 3. sobota o 18.00 hod.
3. – 4. 3. pondelok, utorok o 19.30 hod.
5. 3. streda o 18.00 hod.
UPÍRSKA AKADÉMIA
akčný, fantasy
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

1. 3. sobota o 16.00 hod. /3D/
2. 3. nedeľa o 16.00 hod. /2D/
3. – 4. 3. pondelok /3D/, utorok o 17.45 hod. /2D/
5. 3. streda o 16.30 hod. /2D/
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5,50 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €
Mládeži prístupný

2013
USA
Slovenský dabing

5. 3. streda o 19.45 hod.
7. 3. piatok o 21.20 hod. /nočné premietanie/
NON – STOP
akčný thriller
Vstupné: 4 €, študenti 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2014
USA
České titulky

2 0 14

28. 2. piatok o 18.00 hod.
2. 3. nedeľa o 17.45 hod.

Milé dámy, aj tento rok sa tešíme
na spoločnú oslavu vášho sviatku.
Prijmite naše pozvanie.
ROBERT FICO a jeho kolegovia
moderátor: MARTIN NIKODÝM
hudobní hostia:
MÁRIO „KULY“ KOLLÁR, DRIŠĽAK,
ZLATÉ HUSLE & BERCO BALOGH

MICHALOVCE
MIC

Mestská športová hala
Mests

1. marc
marca 2014 o 17.00 hod.
VS
STUP
P ZADA
ARM
MO
www.strana
www.strana-smer.sk
www.facebook.com/smersd www.smertv.sk
www.fac

dva týždne v športe
Civil cup 2014 „Memoriál Ivana Pšenka“
Halový futbalový turnaj – VI. ročník 21. 2. 2014, 13.00 h.
Info: PhDr. Ladislav Mitterpak, tel.: 0915 891 079

Basketbal
I.BK-D – Cassovia Košice
II. basketbalová liga žien – 11. kolo 1. 3. 2014, 15.30 h.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK – Bardejov
Oblastné majstrovstvá kadeti – 10. kolo, 9. 3. 2014, 10.00 h., 11.45 h.
Info: Ing.Peter Biganič, tel.: 0903 883 886
O pohár primátora mesta
žiacka basketbalová liga
Chlapci skupina A – VI. ZŠ, Okružná 17, 20. 2. 2014, 8.30 h.
Info.: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886
Dievčatá skupina B – VII. ZŠ, Krymská 5, 19. 2. 2014, 11.45 h.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Bowling
Idea bowlingová liga
7. ročník – 13. kolo 26. 2. 2014, 17.30 h.

Bridž

Kolky v roku 2014
V polovici februára strana
SMER – SD usporiadala pre svojich členov a sympatizantov už
štrnásty ročník turnaja v kolkoch.
V mestskej kolkárni v Strážskom
sa ho zúčastnilo vyše päťdesiat
pretekárov. V súťaži štvorčlenných
družstiev zvíťazil klub zo Strážskeho výkonom 369 bodov v zložení
Pavol Miňovčík, Vratislav Lipovský, David Spišák a Ján Cibulka.
Na druhom mieste výkonom 333
bodov sa umiestnilo družstvo
z Michaloviec v zložení Anna
Osifová, Peter Osif, Pavol Kuchta
a Miroslav Vataha. Tretie miesto
obsadilo kombinované družstvo
z Lúčok a Michaloviec v zložení
Michal Novák, Ľudmila Nováková, Anna Kušnírová a Terézia
Macková výkonom 299 bodov.
V súťaži žiakov zvíťazil Ján Cibulka zo Strážskeho výkonom 83

bodov. Druhé miesto obsadil Matúš Serenčko z Vysokej nad Uhom
a tretí bol jeho brat Jaroslav.
V súťaží mužov zvíťazil Pavol
Meňovčík zo Strážskeho výkonom 108 bodov. Druhý bol Vratislav Lipovský taktiež zo Strážskeho. Tretí bol Miroslav Vataha
z Michaloviec. V súťaží žien
získala prvenstvo Anna Osifová
z Michaloviec výkonom 82 bodov. Druhá bola Klaudia Serenčková z Vysokej nad Uhom a tretia
Ľubica Rošková z Michaloviec.
V závere poslankyňa NR SR
Ľubica Rošková a predseda okresnej organizácie Emil Ďurovčík urobili vyhodnotenie celého
turnaja. Umiestnení na prvých
troch miestach dostali diplomy
a vecné ceny a víťazné družstvo
aj putovný pohár.
RSDr. Ján Mikula

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

Karpatský pohár – XIII. ročník
Medzinárodný bridžový turnaj 1. – 2. 3. 2014, 9.00 h.
Info: Gabriel Hinďoš, tel.: 0903 632 126

vyhlasuje

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:

Florbal
Eastern wings Michalovce – 1. SC Malacky
23. 2. 2014, 9.00 h.
Eastern wings Michalovce – ŠK LIDO Bratislava
23. 2. 2014, 17.00 h., I. liga žien – 9.kolo
Info: Mgr.Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Hádzaná
HK Iuventa – TJ Sokol Písek
22. 2. 2014, 17.30 h., WHIL žien – 17. kolo

a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
b) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
c) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
d) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
f) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
g) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
h) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 10. marca 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

malý oznamovateľ

HK Iuventa juniorky – Senica
I. liga žien – 12. kolo 1. 3. 2014, 16.00 h.
HK Iuventa – Brezová
I. liga staršie dorastenky – 12. kolo 1. 3. 2014, 14.00 h.
HK Iuventa – Stupava
I. liga mladšie dorastenky – 12. kolo 1. 3. 2014, 12.00 h.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Ľadový hokej
HK Mládež – ŠHK KŠK Bratislava
22. 2. 2014, 14.00 h., I. liga dorast – 37. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HK Mládež – HK Trnava
23. 2. 2014, 9. 30 h., I. liga dorast – 38. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HC Polar Bears Michalovce – HKM Snina
22. 2. 2014, 17.45 h.
HC Gama Michalovce – HK 87 Stropkov
22. 2. 2014, 19.00 h.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 13. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HC Sobrance – HC Vlci Slanec
1. 3. 2014, 17.45 h.
HC Eagles Sečovce – HC Parchovany
1. 3. 2014, 19.00 h.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 13. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

Volejbal
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých – V. ročník, II. liga, 7. kolo
25. 2. 2014, 17.30 h. a 18.30 h.
Mestská volejbalová liga dospelých
V. ročník, I. liga, 12.kolo, 27. 2. 2014, 18.45 h. a 20.15 h.
Info: Mgr.Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Stolný tenis
ŠKST“D“ – STO Beša
V. liga muži – 17. kolo 22. 2. 2014, 15.30 h.
ŠKST“C“ – Slávia Sobrance
Zemplínsko-košická IV. liga muži – 16. kolo, 22. 2. 2014, 17.00 h.
ŠKST“B“ – OKST Regmont Hraň
III. liga muži Juh – 16. kolo, 23. 2. 2014, 10.00 h.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom.
Tel.: 0948 032 666
n Dám do prenájmu obchodné priestory na Námestí
osloboditeľov. Výmera 38 m2. Tel.: 0905 356 762
n Dám do prenájmu 3-izbový byt v Michalovciach.
Tel.: 0907 970 595
n Predám RD v peknom prostredí pri lese. Cena dohodou.
Tel.: 0944 042 301
n Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam.
Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Ponúkam do prenájmu 1-izbový byt na Ulici Hollého
v Michalovciach. Tel.: 0908 046 740
n Predám 3-izbový byt na Ulici užhorodskej 3, Michalovce.
Cena dohodou. Tel.: 0907 934 436
n Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre mesta – Pasáž, 55 m2,
zariadený. Cena: 345 €/mes. Tel.: 0907 435 757
n Predám 3-izbový byt v OV na Ulici prof. Hlaváča 2/5 posch.,
po čiastočnej rekonštrukcii. Cena dohodou. Tel.: 0917 275 907
n Dám do prenájmu 3-izbový byt v meste Michalovce.
Tel.: 0907 675 851
n Predám pozemok na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore.
RK nevolať! Cena dohodou. Tel.:0907 481 514

Rôzne
n Predám na zváranie 2 ks kyslíkové fľaše, 1 fľašu na plyn,
hadice, horáky, rezáky. Tel.: 0907 534 726
n Predám bio jablká, chemicky neošetrené. Cena 0,45 €/kg.
Tel.: 0944 377 915
n Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n Predám malotraktor VARI s príslušenstvom Tel.: 0915 061 757
n Predám biele svadobné šaty č. 44 (závoj, rukavičky).
Dohoda istá, Michalovce. Tel.: 0904 004 852

Služby
n Vyučujem a doučujem angličtinu. Zaoceánske jazykové
skúsenosti. Lacno a efektívne + individuálny prístup.
Tel.: 0902 201 761
n Daňové priznania, účtovníctvo. www.ekonomickesluzby.eu
Tel.: 0915 644 489
n Strechy, sadrokartóny a iné. www.stavebneprace.info
Tel.: 0907 922 100

Práca
n SK EXPRES hľadá ľudí na prácu v ČR, prax na VZV nutná.
Nástup ihneď. Doprava a ubytovanie zdarma, zálohy od 3. dňa.
Tel.: 0917 852 971


spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Peter Makšim (62)
Ing. Marián Procek (51)
Štefan Čižmár (81)
Štefan Kurcik (75)
Helena Brehlíková (80)
Štefan Ivanov (83)
Miron Rapáč (20)

poďakovania
Aj keď si odišiel, zostávaš v našich srdciach tak,
akoby si stále žil.
Dňa 7. februára 2014 nás navždy opustil
milovaný syn, vnuk a brat

MIRON RAPAČ

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli s ním
rozlúčiť na poslednej ceste.
smútiaca rodina
Aj keď si odišla, zostávaš v našich srdciach tak,
akoby si stále žila. Ďakujeme všetkým, ktorí ste
sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste so

ZUZANOU ROMANČÁKOVOU

rod. BAŇASOVOU
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

spomienky
Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať,
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 19. februára uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

FRANTIŠEK BOĎO

spomína smútiaca rodina, manželka,
dcéry a vnúčatá
Odišla, ale navždy zostane v srdciach tých,
čo ju milovali.
Dňa 18. februára uplynul rok, čo nás navždy
opustila manželka, mamka, babka, sestra a dcéra

JARMILA VAŠKOVÁ

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina

Dňa 10. februára 2014 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia drahej mamky

ANNY SMRIGOVEJ

dcéra Marianna, syn Michal a Miloslav
s rodinami

Dňa 1. marca si pripomenieme 10. výročie
úmrtia manžela a otca

FRANTIŠKA ANTOLÍKA

Za tichú spomienku ďakujú manželka,
synovia Marek, Miro.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

Zverejňuje

zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
Pozemky p. C-KN č. 5377/3 o výmere 135 m2, C-KN č. 1109 o výmere
37 m2, E-KN č. 9531 o výmere 79 m2, E-KN č. 9532/1 o výmere 315 m2,
E-KN č. 9533/2 o výmere 55 m2, E-KN č. 2970/2 o výmere 173 m2, o celkovej výmere 794,0 m2, k.ú. Michalovce, za účelom zriadenia parkovacích,
prístupových plôch a komunikácií. Znenie súťažných podmienok a lehoty
na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 10. marca
2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom časti pozemku p.C-KN č. 951, k.ú. Michalovce,
predstavujúcu dvor a podchod objektu nachádzajúceho
sa na Námestí osloboditeľov 80 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 10. marca 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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