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Myšlienkový
pochod
výstava v múzeu

saldokonto pre SZČO

OZNAM
pre držiteľov
Senior karty
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce ako správca kúpaliska
a sauny oznamujú držiteľom SENIOR
karty v meste Michalovce, že môžu využívať bazén v dňoch utorok – nedeľa
vo vyhradených hodinách pre verejnosť
za poplatok 0,05 EUR. Od 1. 3. 2014
budú mať k dispozícii za zvýhodnený
poplatok 1,05 EUR každú sobotu bazén
a saunu na 1 hodinu v čase od 12.00 hod.
do 13.00 hod.

Rozmiestnenie
veľkoobjemových
kontajnerov
počas jarného
upratovania
V dňoch 7. 3. – 14. 4. 2014 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie objemného odpadu na týchto stanovištiach:
Ul. úzka • Ul. konečná • Ul. Gagarinova
• Ul. pri mlyne • Ul. Topolianska • Ul.
Vrbovská (otočka) • Ul. Močarianska
(oproti PD) • Ul. J. Kollára • Ul. P. Jilemnického • Ul. A. Kmeťa • Ul. kamenárska (zozadu) • Nábrežie J. M. Hurbana
• cintorín Topolianska • cintorín Močarianska • cintorín Kapušianska.
V rámci jarného upratovania budú
tieto VOK vyvážané pravidelne 2-x týždenne, a to v pondelok a piatok. Nakoľko
v meste Michalovce prebieha separovaný
zber, žiadame občanov mesta Michalovce, aby biologicky rozložiteľný odpad (konáre stromov, kríky) uložili vedľa VOK.
Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené
výlučne pre uloženie objemného odpadu
občanov mesta a nie pre odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov.
14. 4. 2014 budú VOK okrem cintorínov
z týchto stanovíšť stiahnuté.
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Poslanci sa zišli na prvom tohtoročnom rokovaní

Nové nariadenie
o pešej zóne

R

okovanie pléna mestského zastupiteľstva sa konalo v utorok 25. februára
v zasadačke mestského kultúrneho strediska. Poslanci mali na rokovanie
pripravených viac ako dvadsať bodov programu. Schválili nové všeobecne záväzné nariadenia, zmenu rozpočtu, vyhodnotenie kultúrno-osvetovej činnosti, aj správu o stave kriminality na území mesta.

V poradí dvadsiate rokovanie poslancov v tomto volebnom období
otvoril a viedol primátor mesta Viliam
Zahorčák. V úvode poslanci už tradične schválili členov návrhovej komisie,
správy o prijatých uzneseniach mestskou radou, aj správu o riešení interpelácií poslancov. Hlavná kontrolórka
potom predložila mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly
aj správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za druhý polrok 2013.
Zasadnutie pléna pokračovalo
prerokovaním návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o rozsahu
poskytovania sociálnych služieb v našom meste. Mesto týmto návrhom reagovalo na novelizáciu zákona o sociálnych službách. Hlavným cieľom
tejto novely zákona bolo zlepšiť kvalitu sociálnych služieb, upraviť pravidlá
podpory sociálnych služieb z verejných zdrojov a tým zvýšiť udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb,
ale aj upraviť viaceré otázky, ktoré si
vyžiadala aplikačná prax. Všetky tieto
zmeny sa zodpovedajúcim spôsobom
premietli do VZN o poskytovaní sociálnych služieb v našom meste. Poslanci predložený návrh schválili.
Ďalší návrh VZN predkladala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja – VZN
o pešej zóne v meste Michalovce.
K zmene tohto nariadenia pristúpilo

Mesto na základe podnetov od fyzických a právnických osôb podnikajúcich v pešej zóne. Nespokojnosť opakovane vyjadrili aj občania, ktorých pri
prechode pešou zónou obťažujú rôzni
predajcovia. Zmeny sa týkajú hlavne
ustanovení o ambulantnom predaji
a článku o propagačných a predajných
akciách. Poslanci návrh jednomyseľne
schválili.
     Zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1 dochádza k napojeniu
nepoužitých finančných prostriedkov
z roku 2013 cez príjmové finančné
operácie v celkovej výške 811 tisíc
eur.  Finančné prostriedky boli Mestu
Michalovce poskytnuté zo štátneho
rozpočtu a zdrojov Európskej únie
v uplynulom roku. Vzhľadom k tomu,
že tieto finančné prostriedky je potrebné buď vrátiť do štátneho rozpočtu, alebo ich čerpať v súlade so zmluvnými podmienkami od začiatku roka,
Mesto pristúpilo k zmene rozpočtu,
ktorá bola zastupiteľstvom schválená.
Vyhodnotenie činnosti mestského kultúrneho strediska za uplynulý
kalendárny rok a plán úloh na rok
2014 bol ďalším bodom programu
rokovania poslancov. Nasledovala
informatívna správa o stave realizácie
a prípravy projektov zo zdrojov EÚ
a dotačných politík.
Širokú rozpravu v poslaneckom
zbore rozprúdila predložená správa

mestskej polície o stave verejného
poriadku v meste, doplnená správou
riaditeľa OR PZ o stave kriminality
na území mesta. Poslanci vyjadrili
spokojnosť s prácou polície  a správu
zobrali na vedomie.
Prerokovaná bola aj informácia
o vyhodnotení obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prezentáciu mesta
Michalovce vybudovaním informačno-komunikačného systému, delegovanie nového člena školskej rady
a majetkovoprávne záležitosti a prenájom majetku mesta.
Poslanci na svojom februárovom
zasadnutí schválili udelenie titulu Čin
roka 2013 týmto jednotlivcom a kolektívom: Ing. Mikulášovi Čollákovi
– oblasť pedagogiky, PaedDr. Jane
Kadilákovej – oblasť kultúry, Mgr.
Kataríne Karasovej – oblasť humanity,
Ladislavovovi Lechanovi st. – oblasť
športu, Františkovi Lukáčovi – oblasť
športu, Kristánovi Onderovi – oblasť
kultúry, Mgr. Lenke Paľovej – oblasť
školstva, Slavomírovi Pradovi – oblasť
športu, Mgr. Márii Schumerovej – oblasť školstva, Anette Vargovej – oblasť
pedagogiky, družstvu žien HK Iuventa
Michalovce – oblasť športu a DSZ Pro
Musica Michalovce – oblasť kultúry.
Záver rokovania patril interpeláciám poslancov a bodu rôzne.
Ing. Iveta Palečková

Jozef Banáš
v knižnici
Kód 1 je najnovším literárnym
počinom a pokračovaním
ďalšieho bestselleru Kód 9
spisovateľa Jozefa Banáša.
Na stretnutie s ním vás srdečne
pozývame do Zemplínskej
knižnice G. Zvonického v stredu
12. marca o 16.30 hodine.
O 14.00 hod. toho istého dňa budete  
mať možnosť v rámci prednášky a besedy  
dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu a pamäti, ich fungovaní či zlyhávaní. Oslávte
s nami Týždeň mozgu 2014. Akcia je  bezplatná a určená širokej verejnosti. Lektorkou podujatia je Mgr. Emília Antolíková.
Do vašej pozornosti dávame aj výstavu
Herci v školských laviciach a Speváci v školských laviciach. Prostredníctvom výstavných panelov vypovedajú známi herci a speváci o svojich žiackych a školských rokoch,
spomínajú na svojich učiteľov, zamýšľajú sa
nad tým, čo im škola dala do vienka ako ľuďom i ako umelcom. Výstava je umiestnená
na prízemí knižnice a pozrieť si  ju môžete
zadarmo do konca apríla 2014.
J. Váradyová

Zuzana
Krónerová

prekvapenie pre dámy

Volebné
obvody
na mape
Mapové podklady mesta na stránke
http://michalovce.web-gis.sk prinášajú
novú vrstvu – Volebné obvody a okrsky.
Mapa GIS je prístupná aj z úvodnej stránky portálu mesta www.michalovce.sk pod
názvom Geomapa – adresy a parcely.
Na základe mnohých kladných ohlasov
vieme, že geomapu využíva veľa obyvateľov mesta, pracovníci MsÚ, ale aj užívatelia
z iných miest na vyhľadávanie informácií,
adries, katastrálnych údajov, meranie
vzdialeností, plôch a podobne.  Aj v tomto roku bude mapa postupne obohatená
o nové možnosti a funkcionality. Prvou
z nich, už prístupnou, je nová vrstva „Volebné obvody a okrsky“, kde sa každý volič
môže jednoducho zorientovať a zistiť, do
ktorého volebného okrsku patrí podľa ulice prípadne súpisného čísla svojho trvalého bydliska. Stačí si vrstvu na mape zapnúť v ponuke ľavej časti obrazovky a podľa
miesta svojho bydliska (kliknutím na svoj
dom, bytový dom) sa podfarbí váš volebný
okrsok s číslom, zobrazí sa okno s textovými informáciami o volebnej miestnosti,
ako aj so zoznamom ulíc a súpisných čísel,
ktoré do daného volebného okrsku patria.
Súčasne sú na mape zobrazené aj volebné
miestnosti. V prípadoch, keď je v jednom
objekte viac volebných miestností, nájdete
ich zobrazené všetky.
Pripravujeme aj ďalšie novinky, o ktorých vás budeme informovať v nasledujúcich číslach novín Michalovčan.
JM

aktuality
Zemplínske múzeum
vás pozýva na putovnú
výstavu Múzea
Otta Hermana v Miškolci

Myšlienkový
pochod
Vernisáž 7. marca
o 17.00 hod.
Výstava potrvá do 30. apríla

Ekumenická bohoslužba
Svetového dňa modlitieb

Pramene v púšti
8. marca o 16.00 hod.
Kostol evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania
(Masarykova ulica)

To najlepšie,
čo v meste
Michalovce
máme
Slávnostný galaprogram
spojený s odovzdávaním
ocenení ČIN ROKA 2013
21. marca 18.00 hod.
veľká sála MsKS


aktivity primátora
24. 2. 	
25. 2. 	
26. 2. 	
		
27. 2. 	
27. 2. 	
		
27. 2. 	
3. 3. 	
3. 3. 	
		
5. 3. 	
		
6. 3. 	
7. 3. 	
7. 3. 	
		
7. 3. 	
8. 3. 	
8. 3. 	

rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
stretnutie k pripravovaným kultúrnym podujatiam
v roku 2014
stretnutie k podujatiu MISS Michalovce 2014
účasť na výročnej schôdzi Únie nevidiacich
a slabozrakých
účasť na oslavách výročia speváckej skupiny Vánok
porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
účasť na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov
MO Michalovce
prerokovanie hospodárskych výsledkov za rok 2013 	
v MsKS a TaZS
rokovanie regionálnej Rady ZMOS
porada primátora
stretnutie so zamestnankyňami mestského úradu 	
pri príležitosti MDŽ
účasť na otvorení výstavy v Zemplínskom múzeu
účasť na slávnostnej členskej schôdzi Zväzu vojakov SR
účasť na ekumenických modlitbách

Krátke správy samosprávy
n V stredu 26. februára sa v pracovni primátora mesta uskutočnilo
pracovné stretnutie zástupcov mestských kultúrnych organizácií.
Účelom stretnutia bola príprava a koordinácia kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré pripravuje Mesto Michalovce v Roku sedmičiek. V roku 2014 je pre našich obyvateľov aj návštevníkov pripravený pestrý výber rôznych akcií. Z tých najbližších spomenieme
oceňovanie jednotlivcov a kolektívov titulom Čin roka 2013 na podujatí To najlepšie, čo v meste Michalovce máme, ktoré sa uskutoční
21. marca vo veľkej sále MsKS.
n Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Michalovce zorganizovala 27. februára pre svojich členov a pozvaných hostí výročnú členskú schôdzu v priestoroch hotela Družba. Na rokovaní odznela správa o činnosti základnej organizácie za uplynulý rok, správa
o hospodárení aj kontrolná správa. Prítomní si vypočuli návrh plánu
činnosti na rok 2014 a so svojimi príhovormi vystúpili aj pozvaní
hostia. Záver patril diskusii a gratuláciám jubilantom. Na výročne
schôdzi ÚSNS sa zúčastnil aj primátor mesta Viliam Zahorčák.
n V týchto dňoch si spevácka skupina Vánok pripomína piate výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravili jej príslušníci
stretnutie pre svojich členov a sympatizantov v Dennom centre
seniorov č.1 v Michalovciach. Jubilantov prišiel pozdraviť aj primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák. Spestrením podujatia bolo
aj vystúpenie speváckej skupiny.

Nová služba Sociálnej
poisťovne pre SZČO
Sociálna poisťovňa
spustila od 4. marca
2014 novú elektronickú
službu pre živnostníkov
a ostatné samostatne
zárobkovo činné osoby
(SZČO) – Saldokonto
pre SZČO.
Živnostníci si prostredníctvom
nej budú môcť v elektronickej forme prezerať údaje na svojom „účte“
(saldokonte) a budú tak vidieť aktuálny stav „účtu“ (či majú nedoplatok, alebo preplatok) a či uhrádzajú poistné v správnej výške.
Okrem platieb poistného uvidí
živnostník aj prehľad predpisov poistného, generovaných na základe
spracovaných daňových priznaní,
podľa ktorých si vie skontrolovať,
„koľko má zaplatiť“, napríklad pri

zmene minimálnych odvodov na
prelome rokov. Služba saldokonto
má len informatívny charakter, nie
je použiteľná pre právne úkony a
neslúži ako podklad pre zverejnenie zoznamu dlžníkov.
Pre sprístupnenie služby je
potrebné, rovnako ako v prípade
zamestnávateľov, aby živnostník
uzavrel so Sociálnou poisťovňou
dohodu o elektronickej komunikácii.  
Klienti, ktorí už majú prístup
do elektronických služieb SP,
majú už vydanú aj GRID kartu.
Pre takýchto klientov sa nová
GRID karta nevydá, ale Sociálna
poisťovňa na požiadanie klienta
pridá nový prístup (právo).
Dokumenty, ako aj služba, sú
prístupné na webovej stránke elektronických služieb Sociálnej poisťovne https://esluzby.socpoist.sk.
tssp

z pera viceprimátora

Marec – Mesiac
knihy

Uplynulý víkend sa v mestskej športovej hale uskutočnilo podujatie
k Medzinárodnému dňu žien. Oslavu sviatku všetkých žien, tak ako
po iné roky, aj teraz pripravila strana SMER – SD, pre všetky ženy.
Pomyselnú kyticu gratulácií uviazali svojimi vystúpeniami Mário
„Kuly“ Kollár zo skupiny Desmod, hudobná skupina Drišľak a ľudová
hudba súboru Lúčnica – Zlaté husle s Bercom Baloghom ako sólistom. Ženám prišli k ich sviatku zablahoželať aj premiér Robert Fico,
predseda NR SR Pavol Paška, minister vnútra Robert Kaliňák a minister kultúry Marek Maďarič. Osobné poďakovanie a ocenenie si z rúk
predsedu vlády prevzala predsedníčka Slovenskej únie sluchovo postihnutých v Michalovciach a podpredsedníčka Ústrednej rady SÚSP
na Slovensku Valéria Mitrová za prácu so sluchovo postihnutými.

Štatistické zisťovanie
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov
pre štatistiku rodinných účtov.
V zmysle vyhlášky č. 410/2013
Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční
aj v roku 2014. Účelom zisťovania je získať informácie o výške,
štruktúre a vývoji peňažných
príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na
zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev
a štátnych organizácií, osobitne
na poskytnutie údajov na účely
posudzovania úprav súm život-

Hlasujte
za Európskeho verejného šampióna v prestížnej medzinárodnej
súťaži podnikateľov European Business Awards 2013/2014, v ktorej
spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce, ako víťaz za Slovensko, súperí
o získanie titulu Európsky verejný
šampión v kategórii Zamestnávateľ
roka a postup do finálneho kola.
Aby bol Chemkostav úspešný, potrebuje podporu verejnosti. Cieľom je, aby v druhom
kole hlasovania získal čo najvyšší
možný počet hlasov.
Spoločnosť Chemkostav, a.s.
PODPORÍTE na webovej stránke
www.chemkostav.eu kliknutím

na ÚVODNÝ BANNER. Verejné
hlasovanie končí 25. marca 2014.
Spoločnosť Chemkostav, a.s.
týmto vopred ďakuje verejnosti
za každý získaný hlas!
Usmernenie: Po kliknutí na
úvodný banner zadajte svoju
mailovú adresu a kliknete VOTE.
Následne dostanete od organizátorov súťaže mail do vašej emailovej schránky s potvrdzujúcim
linkom a prihlasovacími údajmi.
Zahlasujete kliknutím na link,
ktorý dostanete v maili.
Tento proces môžete po odhlásení sa zopakovať z viacerých
mailových adries.

Vážení občania,
dovoľujeme si takouto formou upozorniť na účinnosť novely zákona
o cestnej premávke, ktorá s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť všetkých účastníkov cestnej premávky, a to najmä – chodcov, platí od začiatku kalendárneho roka 2014 novela, kde majú chodci povinnosť za
zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným
odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.
Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky
pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy
dôsledne označení.
Reflexné prvky je možné zakúpiť si v rôznych predajniach a e-shopoch.

770 rokov histórie mesta Michalovce

Michalovce v stredoveku
(v rokoch 1244 – 1526)
Doteraz najstaršia známa prvá písomná
zmienka o Michalovciach pochádza z roku
1244. Michalovce vtedy už existovali niekoľko storočí. Vlastníkom Michaloviec už nebol
kráľ, ale šľachtic Peter, syn Sebeslava. Jeho dedičmi sa stali synovia dcéry Kataríny, manželky šľachtica Jakuba z rodu Kaplyon (Jakub sa
pokladá za zakladateľa rodu šľachticov z Michaloviec. Rod mal vlastný erb, ktorý neskôr
prevzali aj Michalovce).
Pomenovanie Michaloviec má pôvod v mene Michal, avšak príčina vzniku tohto názvu
nie je spoľahlivo objasnená.
Pôvodne sú v stredovekých latinských
listinách Michalovce uvádzané ako dedina.

ného minima. Do zisťovania bolo
zaradené aj mesto Michalovce.
Zisťovanie sa uskutočňuje od
1. februára do 30. apríla 2014.
V tomto období vybrané
domácnosti navštívi pracovník
poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa
osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré opytovateľom poskytnete, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných
aj osobných údajov zodpovedá
Štatistický úrad Slovenskej republiky.
šúsr

Michalovce boli najvýznamnejšou dedinou
v okolí, kde sa konali trhy a neskôr aj jarmoky.
V 15. storočí ich zapisovali aj ako mestečko.
Jadro stredovekých Michaloviec tvorilo dnešné Kostolné námestie a tri priľahlé ulice (dnešná
Farská ulica, Ulica Ľudovíta Štúra a Hollého ulica). V jadre Michaloviec stál gotický rímskokatolícky kostol, pri ňom kaplnka (pôvodne rotunda)
a cintorín. Nachádzala sa tu aj fara, farská škola a
niekoľko stredovekých šľachtických obydlí, ktoré
patrili príslušníkom rodu pánov z Michaloviec.
Príslušníkom tohto rodu bol aj Albert z Michaloviec (zomrel 1434), stredoveký rytier, najvyšší
predstaviteľ rádu johanitov v Uhorsku a miestodržiteľ uhorského kráľa v Chorvátsku.  

V stredovekých Michalovciach pôvodne
bývali prevažne Slováci. V druhej polovici 13.
storočia sa tu usadili Nemci, ktorí si postavili vlastnú ulicu (tá sa nachádzala na mieste
dnešnej hlavnej ulice).
Michalovce mali už v 15. storočí vlastnú
samosprávu. V roku 1441 sa uvádzajú až štyria richtári, ktorí pôsobili v rozličných častiach Michaloviec.
V roku 1449 bolo v celých Michalovciach 104 obývaných domov. Michalovčania sa živili najmä poľnohospodárstvom
a remeslom (prvý cech však máme doložený až v 17. storočí). Žili tu však šľachtici,
ale aj vzdelanci, napríklad literát Benedikt
a literát Ján.
Viac o stredovekej histórii Michaloviec sa
môžete dozvedieť v marcovej relácii Žihadlo,
ktorú bude vysielať TV Mistral v premiére
28. marca 2014 (piatok) o 18.00 hod.
Dr. Martin Molnár
historik Zemplínskeho múzea
v Michalovciach

Je to už skoro klišé, ktoré sa každoročne opakuje. Zdanlivá jednoduchosť a každému zrozumiteľná veta. Ak to povie dospelý človek,
akoby to bolo samozrejmé. Generácia, ktorá vyrastala v podmienkach
bez počítačov a internetu, to vníma z iného zorného uhla, než dnešná
mládež. Výsledky z testovania čitateľskej gramotnosti našej mládeže sú
alarmujúce. Nie preto, že by mladí ľudia nevedeli čítať. Určite nie v tom
je problém. Dokonca čítajú i dostatočne rýchlo a zrozumiteľne. Problém je v pochopení prečítaného. Dá sa to prirovnať k rozhovoru dvoch
ľudí, ktorí sa nepočúvajú navzájom. Každý z nich akoby rozprával sám
so sebou. Akoby im unikli vzájomné súvislosti obsahu rozhovoru. Nevedia pochopiť význam slov navzájom. A teda nevedia sa ani zmysluplne
dohovoriť. Preto ten alarm na čítanie s pochopením. Hlavne na čítanie
kníh, aj keď podoba kníh môže byť i počítačová.
Dnes sa množstvo kníh aj z dôvodu uchovania kultúrneho upravuje
do podoby diel pretvorených pre počítač. No i napriek tomu kniha stále
ostane knihou. Najmä v svojej klasickej podobe. K práci s ňou je potrebné
neustále viesť novú mladú generáciu. Len správne narábanie s dobrou
knihou štepí mozgovú bunku k rozvoju obrazotvornosti. Len vnímanie
prečítaných myšlienok iných autorov zobúdza fantáziu u vnímavého čitateľa. Preto rozvoj tvorivých schopností je neodmysliteľne spätý s rozvojom
interhemisferálnych prepojení a zapojení medzi jednotlivými nervovými bunkami. Tie majú obrovský význam najmä u mladých ľudí. Veľkosť
mozgu nezávisí totiž na anatomickej veľkosti, ale na funkčnom poprepájaní medzi jednotlivými mozgovými bunkami. To je možné dosiahnuť iba skvalitnením práce s knihou. Literárnou počínajúc a odbornou
pokračujúc. Od toho sa odvíja aj narábanie a práca s pamäťou. Potom je
len krôčik k pochopeniu hodnotového rebríčka a zmyslu života.
V knihách sú nazhromaždené skúsenosti zo života predchádzajúcich
generácií. Vedú primeranou formou človeka k pochopeniu aj iných kultúr a spoločenstiev. Rozdiel je často zdrojom nedorozumení a nepochopenia. Preto sa právom hovorí, že v knihách je studnica nevyčerpateľných
vedomostí a inšpirácií. Aspoň v marci – Mesiaci knihy venujme týmto
otázkam zvýšenú pozornosť. Vráti sa to v generácii vzdelaných, inteligentných a bystrých ľudí, ktorí budú vedieť uchovávať a zveľaďovať hodnoty v prospech nás všetkých. Nech sa nikdy nevráti obdobie, keď pálili
tzv. nebezpečné knihy. Správne použitá kniha neublíži. Iba ľudia, ktorí ju
nesprávne pochopia, sa ňou môžu inšpirovať k zverstvám a neľudským
činom. Tak ako sa ľudia boja cintorína. I keď dobre vedia, že ublížiť môžu
živí, no nikdy nie mŕtvi. Určite na svete nie je človek, ktorý by prečítal
knihy celého sveta. Ale i dobrá beletria je často zdrojom príjemného oddychu a relaxácie. Nech preto aj dnešná generácia prispeje k udržaniu
tejto hodnoty. I keď nám niekedy pripadá cena kníh značne nedostupná,
nič nám nebráni využívať verejne prístupné knižnice na ceste ku knihe.
Veľa príjemných chvíľ s dobrou knihou nielen v marci praje
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

Mgr. Henrieta Boruchová - Sochová, psychologička
Téma: Syndróm vyhorenia a jarná únava

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Slávnostná akadémia
k 50. výročiu IV. ZŠ na Komenského ulici

denne o 14.00 hod.

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

Prislovja i kadrovaňe
sušeda Rašpeľa
Po diždžu zaš slunko vidze.
Hluchi co ňedočuje, ta doduma.
Ľem še ňevistavuj, žebiš ňepochramal.
Každi mudri aľe ľem pre sebe.
Na svojich chiboch še učime – podachtori.
Koho chľib jiš, toho špivanku špivaj.
Ľem teľo kusaj, keľo biruješ ľigac.
„Andriš znam, bul ši na „služobkoj“, dluho mi ce ňebačil...“
„Mižu, bul mi zos varoša dzešec dňi, mladi pošľi na vekejšin, merkoval mi na vnučku. Co še za toti dňi daco stalo u varošu?“
„Znaš co Andriš, skoro šicko po starim. Mistral zo svojim osaďenstvom višila, kedz še jim podari ta dakedi aj z bonusom i zo Žihadlom,
dze toti popitaňa redaktorov u ňim ščipu ňeľem hosci u študiju, aľe aj
našoho rodaka Džana Činčara u Ňuv Džerzi co žije u Amerikoj už 50
roki a patri Mistral na internece.“
„Mižu, znam, že ši dakedi davno robil na kadrovim i personalnim...
Zobudz še, dňeška už u švece novi časi. Opať u takim Turkmenistaňe
– zos ňecalima šejs miľijonov ľudzami, prezident Nijazov zo svojim
osaďenstvom panuje už od roku 1990, a budze až do svojej šmerci, a ľudze sebe žiju daľej...“
„Andriš, žiju, žiju, aľe jak? Opať sebe na drabiňak, co každi rok
zrichtuju mudri ľudze zos medzinarodnoho spoločenstva, na jakim mečiku Turkmenistan. Kolo spodku...“
Vedno zos Mižom vinčujeme Turkmenistancom ľepši žice.
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci!


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

To najlepšie, čo v meste Michalovce máme
Slávnostný galaprogram spojený s odovzdávaním ocenení
ČIN ROKA 2013, 21. 3. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Karin Popadincová
Soňa Berešová
Viliam Majerník
Matúš Pliško
Igor Repka
Ján Margitán

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
7. 3. o 18.30 hod., 12. 3. a 14. 3. o 19.00 hod., 19. 3. a 21. 3. o 19.00 hod.

Výstavy
Ján Čižmár – Z hĺbky horiacej rieky (maľba)
3. – 31. 3., malá galéria MsKS
VESMÍR OČAMI DETÍ
výstava najlepších výtvarných prác z regionálneho kola súťaže
18. – 28. 3. v prac. dňoch od 8.00 do 15.00 hod., Zemplínske múzeum

Program kina Centrum
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

7. 3. piatok o 17.30 hod. /2D/
8. – 9. 3. sobota, nedeľa o 15.30 hod. /2D/
8. – 9. 3. sobota, nedeľa o 17.30 hod. /3D/

DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA PEABODYHO A SHERMANA
S DEJINAMI OPRETEKY
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 € 	
2014
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 € 	
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
7. 3. piatok o 19.30 hod. /2D/
8. – 9. 3. sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 19.30 hod.

300: VZOSTUP IMPÉRIA
akčný
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 € 	
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

11. – 12. 3. utorok, streda o 19.30 hod.

ŽIVOTNÁ ŠANCA
životopisná hudobná komédia
Vstupné: 3,50 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
VŠETKY MOJE DETI
dokumentárny
Vstupné: 3 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2013
VB
České titulky
12. 3. streda o 18.00 hod.
2013
SR/ČR
Originál verzia

13. – 14. 3. štvrtok, piatok o 18.00 hod.

ARCIBISKUP BEZÁK ZBOHOM...
dokumentárny film
Vstupné: 3,50 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
SR
Originál verzia

13. – 14. 3. štvrtok, piatok o 19.45 hod. /2D/
15. – 16. 3. sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 19.45 hod.

NEED FOR SPEED
akčný, krimi, dráma
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5 € 	
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
České titulky

15. – 16. 3. sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 15.45 hod.

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
rodinná animovaná komédia
Vstupné 3D: 5 €, 2D: 3 €  	
Mládeži prístupný

2013
USA
Slovenský dabing

15. – 16. 3. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
18. – 19. 3. utorok, streda o 19.30 hod.

FAIR PLAY
dráma
Vstupné: 4 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR
Originál verzia

17. 3. pondelok o 18.00 hod.

VLČIE HORY
dokumentárny
Premietanie pripravujeme v spolupráci s Arolla Film
a jeho súčasťou bude diskusia.
2013
Vstupné: 2 €  	
SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Originál verzia

20. 3. štvrtok o 17.45 hod.
22. – 23. 3. sobota, nedeľa o 16.00 hod.

CILILING A PIRÁTSKA VÍLA
animovaný, dobrodružný, rodinný
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 € 	
Mládeži prístupný

2014
USA
Slovenský dabing

20. 3. štvrtok o 19.30 hod.
22. – 23. 3. sobota, nedeľa o 18.00 hod.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
komédia
Vstupné: 4 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR
Originál verzia

V deň svätého Valentína 14. februára bolo v priestoroch ZŠ T. J. Moussona veselšie než inokedy. Atmosféru valentínskeho dňa vyvolala už zrána
rozhlasová relácia a žiačky – peer aktivistky, vítajúce učiteľky pri vchode do školy s plnou náručou srdiečok. Tie sa priam hemžili na každom
kroku – na tabuliach, na nástenkách, chodbách, na hrudiach dievčat
i učiteliek. Valentínskym magnetom bolo velikánske srdce z papierových roliek nainštalované vo vstupnej chodbe. Bolo to jedno z najkrajších sŕdc, aké máme v škole.
Peer aktivistky

Remeslo má zlaté dno
Skutočnosť je však taká, že zrazu
hľadáme remeselníkov a začíname
hovoriť o odbornom školstve. Je skloňované vo všetkých pádoch, blýska sa teda remeslu na nové časy?
Stredné odborné školy by s radosťou učili viac remeselníkov, no
všeobecný trend je asi taký: nech ma
môj chlapec maturitu a počítač, nejako prežije. Žiaľ, toto je skutočnosť.
Stredná odborná škola technická v Michalovciach učí a dokáže vyučiť remeselníkov na požadovanej úrovni.
Dôkazom toho je účasť žiakov na súťaži zručnosti MLADÝ
REMESELNÍK v Prešove 5. až 7.
februára. Štvrták Lukáš Koščak,  
profesia stolár, získal pod vedením majstra odbornej výchovy

Bc. Petra Barančíka 1. miesto
v dvojdňovej súťaži zručnosti.
Murárom Marošovi Demeterovi a Jaroslavovi Baňackému,
pod vedením majstra Vladimíra
Horňáka, tesne ušlo 3. miesto,
ale byť 4. z ôsmich zúčastnených,
je taktiež úspechom. (Súťaž bola
s medzinárodnou účasťou: Slovensko, Maďarsko, Poľsko).
Úspechy našich žiakov a majstrov snáď pohnú ľady a do nového školského roku nám nastúpi
viac ambicióznych žiakov s cieľom získať vedomosti a zručnosti.
Veríme tomu, že rodičia prehodnotia so svojimi deťmi súčasný stav a „odbornému školstvu“
sa otvoria ďalšie možnosti.
Ing. Jozef Mikloš

Z hĺbky horiacej rieky
V marci galéria kultúrneho
strediska pripravila pre milovníkov výtvarného umenia expozíciu s filozofickým nádychom.
Jej autorom je výtvarný pedagóg
Ján Čižmár. Originalita autora
spočíva v tom, že pri vnímaní
expozície povzbudzuje diváka k
uvažovaniu o tajomstve života, či
samotného bytia človeka. Jednotlivé diela, ktoré J.Čižmár  prezentuje, sú popretkávané tajomnosťou. Každé tajomstvo je podnetom pre hľadanie a nachádzanie.
V určitom ponímaní aj zmyslu
života. Sám autor sa nikdy netajil tým, že má snahu prenikať do
podstaty vecí. Predsa však je jeho

výtvarný prejav osobitý v tom,
že každé dielo ukrýva v sebe
ucelenú myšlienku. Tá zostáva
tajomstvom aj pre diváka. Je na
ňom samotnom, či bude chcieť
poodhaliť tajomstvo, rezonujúce v originalite diela, alebo ho
nechá nepovšimnuté... Centrom
expozície je kráľ tvorstva, samotný človek. Je schopný vnímať,
uvažovať, odmietať, či mať strach
zo zvládnutia prekážok. Život
je o vzťahoch, ktoré môžu byť
obohatením, ale aj bolesťou pre
iných. Ak máte chuť prechádzať
labyrintom života, máte možnosť
tak urobiť do konca mesiaca.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Olympijský odznak
Olympijský odznak všestrannosti sa pre kategóriu G – seniori
od 51 do 70 a viac rokov konal
11. februára v priestoroch telocvične ZŠ na Ulici školskej v Michalovciach. Organizátorom bol
Olympijský klub v Michalovciach.
Na získanie jednotlivých odznakov a certifikátov bolo potrebné zapojiť sa do oboch oblastí –
športovej a kultúrno-vzdelávacej.
Športové dopoludnie pozostávalo
zo štyroch povinných a jednej výberovej športovej disciplíny, ktoré
hodnotili dvaja rozhodcovia PaedDr. Hajdúková a Mgr. Vetrecín.
Súťažilo sa v slalomovom a člnkovom behu, hode medicimbalom
vpred a slalomovým behom a vede-

ním basketbalovej lopty – driblingom. Medzi výberové športové disciplíny patrili skok do diaľky z miesta alebo trojskok z miesta znožmo
a preskoky cez švihadlo v časovom
limite jednej minúty. Neoddeliteľnou súčasťou športových aktivít sú
aj turistické vychádzky do prírody.
Druhú časť tvorila vedomostná súťaž o olympizme.
Certifikáty a strieborný odznak všestrannosti získalo 15 členov a bronzový odznak 6 členov
Mso JDS Michalovce. Michalovskí
seniori z MsO JDS patria medzi
prvých účastníkov vo Východoslovenskom kraji v plnení olympijského odznaku všestrannosti.
Anna Peterčíková

Poďakovanie
Ako predsedníčka Slovenskej
únie sluchovo postihnutých v Michalovciach a podpredsedníčka
Ústrednej rady SÚSP na Slovensku
mi bolo cťou prevziať ocenenie za
moju prácu so sluchovo postihnutými od premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a jeho delegácie pri príležitosti sviatku MDŽ.
Rada by som touto cestou vyslovila poďakovanie v prvom rade

primátorovi mesta Michalovce
Viliamovi Zahorčákovi, od ktorého padol návrh na toto ocenenie,
prednostke Jane Cibereovej, všetkým zúčastneným predstaviteľom
mesta i VÚC a samozrejme tým,
bez ktorých by to určite nešlo, a to
sluchovo postihnutým a FS Mihaľovski nevesti i beťare.
Srdečná vďaka!
Valéria Mitrová

do stavu manželského vstúpili...
Pavol Popovič
a Adriána Koščáková
Martin Pavlík
a Miroslava Kováčová
Martin Novák
a PhDr. Lucia Butkovská
Marcel Mitník
a Anna Semková

Myšlienkový pochod
Múzeum Otta
Hermanna v Miškovci
po úspešnej premiére
vo Východoslovenskom
múzeu v Košiciach
predstaví časť svojho
zbierkového fondu
prostredníctvom
výstavy
Myšlienkový pochod
aj v michalovskom
múzeu.
Výstava prezentuje predmety
z bohatých zbierok maďarského
múzea prostredníctvom všeobecných ľudských ideí. LÁSKA,
RODINA, PRÁCA, VIERA, VÁŠEŇ, VOJNA, ZÁNIK, TRADÍCIA – to všetko sú pojmy, ktoré
sú spojené s existenciou človeka.
Návštevník výstavy sa bude môcť
pri prehliadke zamyslieť, ako sa

tieto univerzálne pojmy zapísali
do konkrétnych výtvorov ľudskej
činnosti od praveku až po súčasnosť. Predmety dávnych vekov
svedčia v prvom rade o človeku starých čias, ale v dôsledku
pozorného skúmania získame
nielen vedomosti, ale aj zážitky.
Predmety zhmotňujúce myšlienky sú aj zrkadlom a hľadiac doň
sa dostaneme k hlbšiemu poznaniu samých seba.
Výstava hovorí o mysliacom,
vnímavom a konajúcom človeku,
o mnohorakosti ľudskej identity
a o lokálnych špecifikách, ktoré reprezentujú tentoraz práve
predmety umeleckých, národopisných, archeologických a historických zbierok Múzea Otta
Hermana v Miškovci.
Zbierky Múzea Otta Hermana
v Miškovci môžu návštevníci obdivovať od 7. marca do 30. apríla
2014 vo výstavných priestoroch
Zemplínskeho múzea.
zm

Intenzívny kurz

príprava na prijímacie skúšky

na VŠ s ekonomickým zameraním pre akademický rok 2014/15
Rozsah: 48 hodín
Termín: 15. 3. – 26. 4. 2014 počas sobôt od 8.30 do 16.15 hod.
Miesto: Pedagogické pracovisko PHF EU, Masarykova 9,
Michalovce
Cena kurzu: 124,80 €
Prihlásiť sa môžete osobne, telefonicky na t. č.056/64 313 33,
056/644 32 90 alebo mailom na adrese: eumi@euke.sk


dva týždne v športe

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

Ľadový hokej
HK Dukla Michalovce – HC 46 Bardejov
10. 3. 2014, 17.00 h., 11. 3. 2014, 17.00 h., 15. 3. 2014, 17.00 h.
Finálové zápasy play-off – I. hokejová liga muži
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ
v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, č. 204,
zo dňa 23. 10. 2012, č. 247, zo dňa 26. 2. 2013, č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, 324,
zo 22. 10. 2013, a č. 357, zo dňa 25. 2. 2014

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Ondrej Kunca (43)
Mária Konečná (88)
Zuzana Romančáková (92)
Margita Šimková (85)
Jozef Girovský (72)
Božena Kovaľanová (67)
MUDr. Juraj Sninský (70)
Peter Martinek (57)
Vincent Nadányi (80)

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

Basketbal
O pohár primátora mesta
žiacka basketbalová liga XI. ročník 13. 3. 2014, 9.15 h.
Finálový turnaj – dievčatá
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK-D – Sabinov
8. 3. 2014, 18.00h.
II.basketbalová liga muži – 18. kolo
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK – Bardejov
Oblastné majstrovstvá kadeti – 10. kolo
9. 3. 2014, 10.00 h., 11.45 h.
I.BK – Svit
Oblastné majstrovstvá žiaci – 12. kolo
16. 3. 2014, 10.00 h., 11.45 h.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Futbal
MFK Zemplín – Partizán Bardejov
8. 3. 2014, 9.00 h., 10.30 h.
Dôvera I. liga mladší žiaci U13,U12 – 15. kolo
MFK Zemplín – ŠK Odeva Lipany
16. 3. 2014, 10.00 h., 12.00 h.
Dôvera I. liga starší žiaci U15, U14 – 16. kolo
MFK Zemplín – ŽP Šport Podbrezová
8. 3. 2014, 11.00 h.
Dôvera I. liga mladší dorast U17,U16 – 15. kolo
MFK Zemplín – MFK Ružomberok
15. 3. 2014, 11.00 h.
Dôvera I. liga starší dorast U19 – 16. kolo
MFK Zemplín – FK Slovan Duslo Šaľa
15. 3. 2014, 17.30 h., II. liga muži – 22. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

Hádzaná
HK Iuventa –HK Slávia Partizánske
15. 3. 2014, 17.30 h., WHIL žien – 20. kolo

A) 	stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na
parcele p.č. 3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere
1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, o výmere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami
a oplotením areálu.
B) 	stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950,
dielňa, na parcele p.č. 4949, vrátnica, na parcele p.č. 4951, sklad,
na parcele p.č. 4952, sklad, na parcele p.č. 4953, sklad, na parcele
p.č. 4954, dielňa, na parcele p.č. 4948, pozemku p.C-KN č. 4949,
o výmere 1 372 m2, pozemku p.C-KN č. 4950, o výmere 609 m2,
pozemku p.C-KN č. 4951, o výmere 26 m2, pozemku p.C-KN č.
4952, o výmere 45 m2, pozemku p.C-KN č. 4953, o výmere 164 m2,
pozemku p.C-KN č. 4954, o výmere 119 m2, pozemku p.C-KN č.
4948, o výmere 910 m2, pozemku p.C-KN č. 4955, o výmere 10 907
m2, ktoré sú evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu,
C) 	stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2,
stavby bez súpisného čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku
pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul.
lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2
v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely CKN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
D) objektu Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532 a pozemkov p.CKN č. 2532, o výmere 1 981 m2, č. 2533, o výmere 543 m2, č. 2534,
o 785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
E) 	novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 3066/373 o výmere 263 m2,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-33/2013,
zo dňa 23. 9. 2013,
F) 	pozemku C-KN parcelné číslo 1976/156, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 35 m2, ktorý je vedený na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce,
G) novovytvoreného pozemku, C-KN parcelné číslo 5314/3 o výmere
592 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810-3/2014, zo dňa 3. 2. 2014.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 24. marca 2014 do 12.00 hod., sú
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

HK Iuventa juniorky – Topoľčany
I. liga žien – 14. kolo 16. 3. 2014, 15.00 h.
HK Iuventa – Partizánske
I. liga staršie dorastenky – 14. kolo 16. 3. 2014, 13.00 h.
HK Iuventa – Partizánske
16. 3. 2014, 11.00 h., I. liga mladšie dorastenky – 14. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Volejbal
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých, V. ročník, II. liga
8. kolo, 11. 3. 2014, 17.30 h. a 18.30 h.
9. kolo, 18. 3. 2014, 17.30 h. a 18.30 h.
VK – ŠA Šaca
16. 3. 2014, 10.00 h., 12.00 h.
Majstrovstvá SR kadetiek oblasť Východ – 11. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 357, zo
dňa 25. 2. 2014

ODPREDAŤ PriamyM preDAjom

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A) 	novovytvorené pozemky, C-KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 13 m2,
1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 11 m2,
1783/7 o výmere 12 m2, 1783/8 o výmere 29 m2, 1783/9 o výmere
16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012,
B) 	novovytvorené pozemky C-KN, parcelné číslo 3036/108 o výmere 21 m2,
3036/109 o výmere 17 m2 a 3036/110 o výmere 14 m2 a pozemky označené ako diely č. 1, 6 a 7 o celkovej výmere 186 m2, ktoré sa pričleňujú
k pozemku C-KN parcelné číslo 3036/62, v k.ú. Michalovce, určených
Geometrickým plánom č. 36582972-234/2009, zo dňa 13. 4. 2010,
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehote, 24. marca 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Odišiel, ale navždy zostane v srdciach tých,
čo ho milovali.
Dňa 24. februára 2014 nás navždy opustil vo veku
70 rokov manžel, otec, dedko, brat a švagor

MUDr. JURAJ SNINSKÝ

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
ktorí sa dňa 7. februára 2014 prišli rozlúčiť
s milovaným synom, bratom, otcom a manželom

Ing. JÁNOM MAKOVICKÝM

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

spomienky
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
V týchto dňoch uplynul rok, čo nás navždy
opustil drahý manžel a dedko

EDUARD JEVIN

s láskou spomínajú vnučky Martina, Štefánia
a manželka Margaréta
Dňa 6. marca uplynul rok,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a syn

IVAN KARŠŇÁK

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou spomína smútiaca rodina
Kytice kvetov na hroby dávame
a s láskou spomíname
na našich zosnulých kolegov

malý oznamovateľ

PETRA BRUDZA

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 Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam. Cena
dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre mesta – Pasáž, 55 m2,
zariadený. Cena: 345 €/mes. Tel.: 0907 435 757
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
n Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou.
Tel.: 0907 969 459

Rôzne

Mesto Michalovce

poďakovania

n Predám na zváranie 2 ks kyslíkové fľaše, 1 fľašu na plyn,
hadice, horáky, rezáky. Tel.: 0907 534 726
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 Hľadám učiteľku slovenského jazyka so zameraním na
prírodovedu a zemepis, ktorá by chcela vyučovať slovenské
deti v USA. Tel.: 0919 082 910
n Predám ošípané (115 – 120 kg). Cena dohodou. Tel.: 0908 266 649

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
n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz perín v rámci mesta
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 0915 325 381, Tel.: 056 6497 735

Práca
n Dôchodkyňa hľadá prácu. Tel.: 0904 123 559

a Ing. MARIÁNA SOPKA
ktorí nás navždy opustili pred piatimi rokmi.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
kolektív pracovníkov
Mestskej polície Michalovce

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 a na základe Uznesenia MsZ
v Michalovciach č. 266, zo dňa 23.4.2013

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská, určených na individuálnu výstavbu garáži, ako predmet odpredaja:
novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/73
o výmere 23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75 o výmere 21 m2,
č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere
23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81 o výmere 21 m2 a č. 682/82 o výmere 23 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 2012.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 24. marca 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.

Sme Občianske združenie, venujúce sa výcviku vodiacich
psov od roku 2010. Tento výcvik je náročný po stránke
materiálnej aj časovej, a preto si vás dovoľujeme úctivo
poprosiť o možnosť poukázať nám 2 % z vašich daní.
IČO:                                        	 42112885
Právna forma:                         	 OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno /názov/:        	ZLATÝ PES
viac info na: www.zlatypes.wbl.sk, t. č.: 0902108157
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