
J anuár je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči mestu musia 
splniť občania, u ktorých došlo k zmene vlastníckych vzťahov, resp. 
sa stali vlastníkmi. Ide o priznanie novonadobudnutej nehnuteľnosti 

(bytu, domu, pozemku garáže a pod.), priznanie dane za psa, priznanie 
dane za hracie prístroje alebo predajné automaty.

Plesovú sezónu v Michalovciach otvoril 10. januára 8. reprezentačný ples mesta Michalovce, ktorý do Chemkostav arény prilákal takmer 
300 plesajúcich. Športová palubovka sa tak akoby šibnutím čarovného prútika na celú noc premenila na tanečný parket prekvitajúci pestrými 
róbami. O vynikajúcu náladu sa postarali hudobná skupina No name , speváčky Beáta Dubasová a Nika Karch, hudobná skupina Wendigo 
a cimbalovka Folklórneho súboru Zemplín. Otvorenie plesu patrilo už tradične párom Tanečnej školy Grácia. Ples moderovali skúsení zabávači 
Michal Hudák a Milan Junior Zimnýkoval. Úvodný tanec patril primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi s manželkou. Bližšie si atmosféru 
na plese môžete priblížiť vo fotogalérii na stránke www.michalovce.sk.

Povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatkov

Miestne dane 

a PoPlatky

Občan podáva priznanie aj v prí-
pade, že mu daňová povinnosť v prie-
behu uplynulého roka zanikla, nap-
ríklad tým, že nehnuteľnosť predal, 
psa daroval alebo pes uhynul a pod.

Povinnosťou je aj podanie prizna-
nia na vznik a zánik vlastníctva neby-
tového priestoru určeného na rôzne 
účely v bytovom dome (napr. priestor 
na podnikanie v bytovom dome alebo 
v rodinnom dome). 

Posledná novela zákona 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku v znení n.p. priniesla nie-
koľko zmien. 

Od 1. 1. 2015 dOchádza 
k zmenám

Podľa § 17 ods. 7, ods. 2 až 4 zá-
kona o miestnych daniach, z citova-
ného ustanovenia vyplýva, že iba tí 
daňovníci si uplatnia nárok na zníže-
nie dane alebo oslobodenie od dane, 
v priznaní alebo v čiastkovom prizna-
ní, ktorým prvýkrát vznikne nárok 
na zníženie dane alebo oslobodenie 
od dane na zdaňovacie obdobie roku 
2015, a to najneskôr v lehote do 31. 
januára 2015, inak nárok na príslušné 
zdaňovacie obdobie zaniká a môže si 
ho uplatniť až v nasledujúcom zda-

ňovacom období, t. j. 2016. Úľavy 
v prípade týchto daní si môžu písom-
ne uplatniť podaním priznania alebo 
čiastkového priznania poberatelia 
dávok v hmotnej núdzi, ak stavba 
alebo byt slúži na ich trvalé bývanie, 
s doložením aktuálneho rozhodnutia, 
či potvrdenia z úradu práce. Z titu-
lu veku, doložením listu vlastníctva 
alebo rozhodnutia správy katastra 
o vlastníctve.

Ak zníženie dane alebo oslobo-
denie od dane v predchádzajúcom 
daňovom období daňovníci už mali 
uplatnené a vlastníctvo zostáva za-
chované z predchádzajúcich zdaňova-
cích období aj na zdaňovacie obdobie 
roku 2015 (nehnuteľnosť slúžiacu na 
bývanie nepredali alebo nedarovali), 
daňovníci nie sú povinní podať pri-
znanie alebo čiastkové priznanie. 

U dane za psa Všeobecne záväz-
ným nariadením Mesta Michalovce 
je okrem iného oslobodenie od dane 
pre držiteľa psa, adoptovaného z útul-
ku, po doložení dokladu o adopcii.

Podľa § 18 ods. 2, pri nadobudnu-
tí nehnuteľnosti dedením v priebehu 
roka daňová povinnosť dedičovi vzni-
ká prvým dňom mesiaca nasledujú-
ceho po dni, v ktorom sa dedič stal 

vlastníkom nehnuteľnosti na základe 
právoplatného osvedčenia o dedič-
stve alebo rozhodnutia o dedičstve. 

POPlatky
U poplatkov za tuhý komunálny 

odpad aj v roku 2015 si poplatník 
uplatňuje zníženie, odpustenie alebo 
vrátenie ešte pred vydaním rozhod-
nutia na základe písomnej žiadosti. 
Mesto z titulu tvrdosti zákona môže 
iba na základe žiadosti poplatníka 
a jej posúdenia pristúpiť k zníženiu 
poplatku. 

Dane a poplatky budú vyrubené 
rozhodnutiami, ktoré budú doručo-
vané zamestnancami MsÚ na prelo-
me mesiacov apríl – máj 2015.

Nové tlačivá pre podanie daňo-
vého priznania právnických a fyzic-
kých osôb, ako aj tlačivá vzťahujúce 
sa k poplatku za TKO, si môžete vy-
zdvihnúť v budove mestského úradu, 
resp. sú zverejnené na web stránke 
mesta. 

Pre rok 2015 bolo prijaté Všeobec-
ne záväzne nariadenie č. 167 pre TKO 
a Všeobecne záväzné nariadenie č. 
168 pre daň z nehnuteľností. Sadzby 
daní a poplatkov zostali nezmenené. 

JUDr. G. Štefanová
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Základné školy 
pozývajú budúcich 

prvákov a ich rodičov na

zápis 
do 1. ročníka zŠ

pre školský rok 
2015/2016

do 15. februára

Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 

vás pozýva 
na výstavu

GENEzis
26. – 30. januára 

v priestoroch knižnice

Mestské kultúrne stredisko
vás pozýva na výstavu

zuzaNa sotáková 
– priestorová 

inštalácia

2. – 27. február
malá galéria

Podávanie 
žiadostí 

o dotáciu

Ide o dotácie z rozpočtu mesta pre 
právnické osoby a fyzické osoby – podni-
kateľov so sídlom, resp. trvalým pobytom 
na území mesta Michalovce, alebo ktoré 
vykonávajú činnosť a poskytujú služby 
obyvateľom mesta Michalovce, a pre kto-
rých zriaďovateľom je mesto Michalovce.

Dotácie môžu byť nasmerované 
do oblastí telovýchova a šport, kultúra, 
rozvoj školstva a vzdelávania, sociálna 
oblasť, cirkev a charita. V roku 2015 bola 
v rozpočte mesta na dotácie vyčlenená 
suma vo výške 52 000 €, z toho 5 200 eur 
tvorí rezervu primátora. 

Žiadosť sa podáva na samostatnom 
formulári, ktorý je k dispozícii na odbo-
re informatizácií a grantov a na interne-
tovej stránke mesta www.michalovce.sk. 
Úplné informácie s potrebnými formu-
lármi nájdete na stránke mesta v časti 
Samospráva – Dotácie mesta. 

Termín uzávierky podávania žiadostí 
je 28. február 2015. V prípade podania 
žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej 
pečiatky. Žiadosti doručené po termíne 
nebudú posudzované. Subjekty, ktoré ne-
zúčtovali dotáciu za predchádzajúci roz-
počtový rok v stanovenom termíne (do 27. 
12. 2014) a ktoré nemajú vyrovnané záväz-
ky voči mestu Michalovce, budú rovnako 
z procesu prerozdeľovania vylúčené.

Bližšie informácie: Ing. Anna Kar-
chová, tel.: 056/6864185, e-mail: anna.
karchova@msumi.sk.

Mesto Michalovce v súlade 
s VZN č. 145/2012, ktoré 
nadobudlo účinnosť 1. 1. 

2013, zverejňuje možnosť 
podávania žiadostí 

o nenávratné finančné 
príspevky.

Úspech mladých slovenských hoke-
jistov na MS hráčov do 20 rokov v Ka-
nade potešil celé Slovensko. Aj v Micha-
lovciach máme hráča, ktorý bol súčasťou 
tohto bronzového tímu. Ide o Dávida 
Okoličányho, hokejového brankára, hrá-
ča HK Dukla Michalovce. Tento výrazný 
úspech neušiel pozornosti primátorovi 
mesta, Viliamovi Zahorčákovi, ktorý 
bronzového medailistu privítal na mest-
skom úrade, aby mu poďakoval za výbor-
nú reprezentáciu mesta. Pred začiatkom 
diskusie sa úspešný športovec podpísal 
do mestskej kroniky a Viliam Zahor-
čák mu následne odovzdal na pamiatku 
malé suveníry. Po úvodnom slove prvé-
ho muža mesta sa následne v príjemnej 
atmosfére preberal najmä šport.

Hokejista 
okoličány 
u primátora



�

Všetci si pamätáme, že mesto Michalovce bolo oslobodené 26. no-
vembra 1944. Dlhé dva mesiace sa boje o Dargovský priesmyk zvádzali 
i v dotyku s naším mestom a regiónom. 19. januára 1945 boli po ťaž-
kých bojoch oslobodené Košice. Uplynulo sedemdesiat rokov od tejto 
udalosti. Je to dávno, či len nedávno? 

Nikto z dnešných ľudí si nevie ani len predstaviť, čo pre vtedajších oby-
vateľov znamenalo prežiť v takejto dobe. Smrť kosila po tisícoch a úmrtie 
jednotlivca nebolo žiadnou udalosťou. Zachrániť si holý život bolo otáz-
kou prežitia každého dňa. Nikto sa nepýtal na vinníkov a zodpovedných. 
Bola jednoducho vojna a úmrtia boli jej dennou súčasťou. Ak dnes pri 
dopravnej nehode niekto príde o život, je to tragédia. Ak sa ale v na-
šom blízkom okolí rozhorel podobný vojnový konflikt, podliehame ilúzii, 
že nás sa to netýka. Pre neschopnosť politikov sadnúť si k rokovaciemu 
stolu a hľadať pomenovanie záujmov a hľadanie kompromisov. 

Znova nezmyselne zomierajú mladí ľudia a ostatným ide tiež o holý 
život. Ak zas niekto dúcha do pahreby nacionalizmu alebo náboženskej 
neznášanlivosti, kde sú jeho hodnoty?! Viedlo niekedy násilné presadzo-
vanie svojej pravdy k pozitívnemu výsledku? Náboženský fanatizmus 
a terorizmus je výzvou doby. Môžu sa pokúsiť rozvracať spoločnosť. 
Pripraviť o život a zdravie nevinné civilné obyvateľstvo. Narobiť hos-
podárske škody. Určite nevyriešia konflikt ekonomicko-hospodársko-
spoločenský medzi rozvojovými a vyspelejšími krajinami. Tu by mali 
zohrať významnejšiu úlohu medzinárodné organizácie. Riešiť nielen 
humanitárne pomoci, ale i zdroje ekonomickej zaostalosti. Je to i v zá-
ujme vyspelých krajín. Spamätať sa už včera bol najvyšší čas. Dúfajme, 
že potom bude priestor i na riešenie globálnych problémov malej mod-
rej planéty zvanej Zem.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

k 70-tému výrOčiu 
OslObOdenia kOšíc

pobačeňe Miža z varoša

 2. 1.  novoročné stretnutie so zamestnancami TaZS,  
  MsÚ, ZPS, ZOS, MsP
 5. 1.  účasť na zasadnutí Zemplínskej oblastnej  
  organizácie cestovného ruchu
 5. 1.  rokovanie so zástupcami občanov časti Topoľany
 7. 1.  novoročné stretnutia v SMM, KDSD, MsKS,  
  TV Mistral, Domsprav
 9. 1.   porada primátora
 9. 1.  zasadnutie Rady RZ MO Zemplín  
  – michalovský región
 10. 1.  účasť na Plese mesta Michalovce
 12. a 13. 1.  novoročné stretnutia s vedením škôl  
  a školských zariadení
 14. 1.  prijatie Dávida Okoličányho, hokejového brankára, 
  hráča HK Dukla Michalovce, bronzového medailistu 
  z MS hráčov do 20 rokov v Kanade 
 14. 1. rokovanie s vedením KR PZ SR

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Bojovému umeniu sa darí 

Hostia: Tibor ŠIMONIČ a Dominik ENGEL
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Iuventa Michalovce – HK Slávia Partizánske

denne o 14.00 hod. od pondelka 26. 1.

Šestoho januára kuščok prituhlo. Jakbač sebe žima koňečňe pove-
dzela, že teraz je jej čas. Bo cali december i kračun bulo, jak bi mala 
jar prisc. Už mi dumal, že december sebe vibral voľno. Znal mi, že na 
troch kraľoch našo ľudze z Navratov šveca bile vodi laborca. I kec bulo 
bars žimno, ňeznal mi, či tak budze i teraz. Dobre mi naobľikal vnuka. 
Šal, čapku, rukavice i dvojitu vetrovku. Jak dobre, že pri Družboj už ňit 
autobusov. Raz, dva me pres Kertu prišľi gu Laborcu. „Jagbač me prišľi 
skoro o pol jednej“ hutorim vnukoj. 

Na brehu me išče ňikoho ňevidzeli. No ňečekali me dluho.
Takoj za nami prišli chlopi, co sebe hutoria Vranovske vidri. Pozdrav-

kaľi me še. I spuščiľi pomali dolu brehom. Bo tam, dze še druhi raz kupalo 
a jest tam schodi, bul Laborec prik zamarznuti. Pri vodze už buľi domaci.

Zmeriaľi ceplotu vodi. Jak mi čul, že je nula stupňoch, ta zo mnu 
zatraslo. Vzduch – 6 stupňov. No pofukoval ščipaci severak. Dachtore 
ani z vodi ňechceli pre ňoho vichodzic. I ženi medži ňima buľi. Dachtori 
vešli do vodi i druhi raz. Ja zamarznul oblečeni a voňi še u tej vodoj 
čľapkaľi. I na ľad dachtori polihaľi. Jakbač za doterajše ročniki take pod-
mjenki pre ňich ňigda ňebuľi. Kalap dolu pred ňima. 

 Vaš Mižo z varoša 

prijíMačkové kurzy 
Na EkoNoMickú uNivErzitu
Pedagogické pracovisko Podnikovohospodárskej fakulty 
v Košiciach Ekonomickej univerzity Bratislava, so sídlom 
na Masarykovej ulici č. 9 v Michalovciach, organizuje 
prípravné kurzy na prijímacie konanie pre akademický 
rok 2015/16 na ekonomickú univerzitu a iné vysoké školy 
s ekonomickým zameraním:
DLHODOBý jArNý KurZ
Rozsah: 80 hodín, z toho 40 hod. matematika, 16 hod. 
ekonomika, 24 hod. cudzí jazyk (1hod./2,25 €)
Termín: 4. 2. – 17. 4. 2015 (streda a piatok od 15.00 do 18.15 hod.)
INTeNZívNy KurZ
Rozsah: 48 hodín, z toho 24 hod. matematika, 8 hod. 
ekonomika, 16 hod. cudzí jazyk (1hod./2,30 €)
Termín: 7. 3. – 18. 4. 2015 (sobota 8.30 – 16.15 hod.)
Prihlášky: osobne počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod., 
telefonicky 0901 703 863, 0917256211, 056/64 313 33, e-mail: 
eumi@eumi.sk. 

Zároveň vás pozývame na INFOrMAČNý DeŇ, 
ktorý sa uskutoční na pedagogickom pracovisku PHF EU 
v Michalovciach, Masarykova ulica č. 9, dňa 5. februára 2015 od 
8.00 – 15.30 hod. – hlavná prednáška o 13.00 hod.

Obnova turistickej 
trasy na Morskom oku
Návštevníci Morského 
oka v posledných 
mesiacoch roka si 
nepochybne všimli 
vylepšenie turistickej 
vybavenosti na náučnom 
chodníku okolo 
Morského oka. 

Pre úplnosť chcem turistickú 
verejnosť poinformovať o úpra-
vách a aj spôsobe, ako sme v let-
ných mesiacoch popracovali. 

Náš Prvý michalovský klub 
slovenských turistov bol oslo-
vený Štátnou ochranou prírody, 
správou CHKO Vihorlat, aby sa 
zapojil do programu švajčiarsko-
slovenskej spolupráce. V prvom 
kole bolo treba vybrať, čím pris-
pejeme. Prihlásili sme sa s pro-
jektom “Vylepšenie značenia tu-
ristických trás v okolí Morského 
oka”, nakoľko vieme, čo tu chýba.  
Do projektu sme dali vyznačenie 
náučných trás, ktoré vedú mimo 
trasy spravované, Klubom sloven-
ských turistov, vrátane jedného 
smerovníka. Trasa vedie po obvo-
de Morského oka. Návštevník si 

tu chce aj posedieť a oddýchnuť, 
najmä pri rodinných výletoch 
s malými deťmi. Preto sme na 
trase postavili 14 nových lavičiek 
a jeden stôl. Staré prehnité lavičky 
boli odstránené. Mimo Morského 
oka, na zelenej trase z parkovis-
ka Krivec na Strihovskú poľanu, 
sme umiestnili na brode potoka 
Krivec lávku. Materiálové zabez-
pečenie bolo zaistené z švajčiar-
sko-slovenskej spolupráce a prá-
cu vykonali dobrovoľníci nie len 
z prvého michalovského klubu 
ale aj priatelia zo Zamutova a ne-
organizovaní priatelia prírody.

Neboli sme v aktivite jediní. 
Program švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce umožnil urbárskej spo-
ločnosti v Porube pod Vihorlatom 
postaviť jeden stôl a päť lavičiek 
na trase Poruba pod Vihorlatom 
– Poľana, na rázcestí Stará konia-
reň, a vylepšiť prostredie na Poľa-
ne pod Vihorlatom. Tiež finančne 
pokryl rekonštrukciu prístreška 
nad parkoviskom Krivec – smer 
Morské oko, ktorú realizovali Lesy 
SR OZ Sobrance a Štátna ochrana 
prírody SR, CHKO Vihorlat.

Zdenek Šteliar

Postreh poslanca NR SR
Vážení čitatelia dvojtýždenní-

ka Michalovčan, aj v roku 2015 
vám chcem sprostredkovať dia-
nie v Národnej rade Slovenskej 
republiky tak, aby ste sa vedeli 
rýchlejšie zorientovať v legis-
latíve, ktorá sa pomerne často 
mení a upravuje. Pre obmedzené 
možnosti v novinách, to nebudú 
podrobné informácie. Myslím si, 
že aj krátke poznámky môžu byť 
užitočné pre rýchlu orientáciu. 
Podrobnosti sa potom dajú vy-
hľadať v špecializovanej literatú-
re, prípadne na internete.

Už dlhší čas sa na Slovensku 
boríme s vysokou nezamestna-
nosťou. Jedným zo spôsobov 
zníženia nezamestnanosti má 
byť zvýšenie minimálnej mzdy 
na 380 € mesačne. Samozrejme 
navýšenie minimálnej mzdy zvý-
ši náklady zamestnávateľov. Aby 
tomu tak nebolo, bola schvále-
ná novela niekoľkých zákonov 
(napr. o zdravotnom poistení), 
ktorá znižuje odvody za zamest-
nanca do Sociálnej poisťovne. Pri 
mesačnej mzde do 380 € bude 
odvod nulový. Pri vyššej mzde sa 
bude odvod postupne zvyšovať 
a pri mesačnej mzde nad 570 € 
bude výška odvodu rovnaká ako 

doteraz. Výpadok rozpočtu So-
ciálnej poisťovne bude hradený 
zo štátneho rozpočtu.

V decembri poslanci parla-
mentu na dvakrát novelizovali 
zákon o platových pomeroch 
ústavných činiteľov. Prvýkrát 
rozhodli, že prezident republiky, 
členovia vlády, predsedovia VÚC, 
predseda a podpredsedovia NKÚ, 
generálny prokurátor a poslanci 
Národnej rady budú mať v ro-
ku 2015 platy vo výške určenej 
v roku 2011. Sudcom Ústavného 
súdu bude v roku 2015 patriť plat 
vo výške určenej v roku 2012. Ten-
to mechanizmus by mal platiť až 
do doby, kým Slovenská republika 
nebude mať vyrovnaný rozpočet. 
Druhýkrát rozhodli, že poslanci 
NR SR, ktorí vykonávajú aj iné 
funkcie vo verejnej správe, napr. 
funkciu starostu obce, primátora 
mesta, predsedu samosprávneho 
kraja, štatutára alebo člena štatu-
tárneho orgánu verejnoprávnej 
inštitúcie, budú dostávať za tieto 
funkcie príjem najviac vo výške 
minimálnej mzdy.

Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ
P.S. Všetkým želám pevné 

zdravie, veľa správnych rozhod-
nutí a naplnených zámerov.

Zápis prvákov
Na základných školách sa 

začal zápis prvákov pre školský 
rok 2015/2016. Zápis potrvá do 
15. februára 2015.

Mestské zastupiteľstvo určilo 
školské obvody pre jednotlivé 
školy vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Rodič má však právo 
na výber podľa zamerania, ktoré 
škola ponúka. Rodič je povinný 
prihlásiť na plnenie povinnej 
školskej dochádzky dieťa, ktoré 

do 31. augusta 2015 dovŕši šiesty 
rok veku.

Zápisy sa konajú v pracovných 
dňoch na riaditeľstvách základ-
ných škôl. k zápisu je potreb-
né priniesť občiansky preukaz 
rodiča (zákonného zástupcu) 
a rodný list dieťaťa. Bližšie in-
formácie o školách môžu rodičia 
získať na internetových strán-
kach škôl a na stránke mesta pod 
základnými školami.

ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 4  www.zsmoumi.edupage.org
ZŠ, Ul. J. Švermu 6  www.zssvermumi.edupage.org
ZŠ, Ul. moskovská 1  www.zsmosmi.edu.sk
ZŠ, Ul. Komenského 1  www.zskommi.edupage.org
ZŠ, Ul. školská 2  www.5zs.sk
ZŠ, Ul. okružná 17           www.zsokruzna.sk
ZŠ, Ul. krymská 5 www.zskrymska.sk
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16   www.zsphorova.sk

Nedajme sa pomýliť 
ani odradiť

Vážení spoluobčania, denne 
sme svedkami, zvlášť v „Topkách“, 
že niekto by chcel manipulovať 
s naším právom, naším rozhod-
nutím podsúvaním poloprávd... 
V tomto čase sa nás snažia mno-
hí pomýliť aj o potrebe referenda 
o rodine. V rámci demokracie 
má každý z nás možnosť vyjadriť 
svoj názor. 

Škoda, že niektorí toto právo 
zneužívajú proti prírode, proti 
životu, proti rodine a úmyselne 
nehovoria o zákonných prakti-
kách v západných štátoch, kde už 
zákony proti rodine uzreli svetlo 
sveta. Alebo, že by o tom neve-
deli? Neznalosť zákona nikoho 
neospravedlňuje.

Najdôležitejší zákon má kaž-
dý z nás vtlačený Stvoriteľom vo 
svojom srdci, vo svojom svedo-
mí. Je to zákon lásky. 

Ježiš Kristus, Boží Syn a náš 
Brat, Priateľ, Advokát aj Vykupiteľ, 
pri Poslednej večeri svojim apošto-
lom pre nás tento zákon lásky jasne 
zadefinoval: „Milovať budeš Pána, 
svojho Boha nadovšetko a svojho 
blížneho ako seba samého“.

Keby človek nikdy nepočul 
o desiatich Božích prikázaniach 
a riadil sa iba zákonom lásky, ctil 
by autority a nikomu by neublí-
žil, ani sebe ani druhým.

Morálka podporuje vieru 
a viera chráni morálku. Obidve: 
viera aj morálka nás chránia pred 
ubližovaním komukoľvek.

Výrok Fultona J. Sheena „Na 
dobré manželstvo sú potrební traja: 
ON, ONA a BOH“ je veľkým návo-

dom na správny život a maximál-
nu ochranu nás, našich detí a tým 
aj dobra celej spoločnosti. Vieme 
však, vidíme, počujeme a zažívame, 
že mnohé manželské zväzky ne-
vpustia Boha do svojho stredu. Niet 
sa čo čudovať, že pri prvých prob-
lémoch sa nemajú o KOHO oprieť, 
nepožiadajú o pomoc toho správ-
neho, všetko chcú vyriešiť sami a na 
to nemajú síl ani schopnosti. 

V knihe kníh je návod na 
všetko. Napríklad: na svadbe 
v Káne prichádza k Ježišovi jeho 
matka a hovorí „Nemajú vína“. 
Aj v našich rodinách a manžels-
tvách často chýba „víno lásky“. 
Koľko dobra aj dnes prichádza 
cez sprostredkovanie tohto od-
kazu Ježišovi jeho a našou mat-
kou Máriou. Práve jemu, Božie-
mu Synovi a nášmu Bohu. 

Pán Ježiš nám zanechal ešte 
jeden múdry návod na naše ko-
nanie: „Vaše áno, nech je áno, vaše 
nie, nech je nie“. V tom by sme 
mali byť dôslední. 

Na to myslime už teraz. Mys-
lime na to aj v súvislosti s refe-
rendom o rodine.

„Čo je cisárove, dajte cisárovi. 
Čo je Božie, dajte Bohu“.

Zúčastniť sa referenda o rodi-
ne 7. februára je naša občianska 
povinnosť. 

Áno rodine, je áno životu 
a zároveň áno Bohu a jeho plánu 
s rodinou v budúcnosti.

Spoločnými silami pre dobro 
rodiny, ktorá je základnou bun-
kou spoločnosti.

Anna Ivanišová

JanuarOvO kuPaňe 
u labOrcu

Zbierka pre ženy 
Občianske združenie Pomoc 

rodine organizovalo charitatívnu 
zbierku pre deti s cieľom pomôcť 
ženám, na ktorých je páchané 
násilie v partnerských vzťahoch, 
a ich deťom. 

Zbierka prebiehala v období 
od 3. do 19. decembra v okruhu 
troch konkrétnych aktuálnych 
udalostí, začínajúc kampaňou 16 
dní aktivizmu proti násiliu pá-
chanému na ženách, prelínajúc 
sa súčasne s Mikulášom a kon-
čiac najkrajším obdobím v roku, 
Vianocami.

V rámci mesta Michalovce sa 
do zbierky zapojili školy Obchod-
ná akadémia, Stredná zdravotníc-
ka škola, Vysoká škola sv. Alžbety, 
ďalej Orange Slovensko, a.s., Zem-
plínska knižnica Gorazda Zvonic-

kého, klientky a klienti Azylového 
domu, ako aj široká verejnosť vo 
forme poskytnutia trvanlivých 
potravín, sladkostí, hygienických 
potrieb a školských pomôcok.

Obsah zbierky bol v dňoch 
22. – 23. decembra odovzdaný 
klientkam a ich deťom v sídle 
OZ Pomoc rodine. Kolektív OZ 
Pomoc rodine ďakuje všetkým za 
pomoc pri jej zrealizovaní. 

Veríme, že aj vďaka vám, s va-
šou pomocou a podporou sa nám 
podarilo týmto ženám aspoň 
čiastočne spríjemniť sviatočné 
obdobie, ktoré je pre nich veľakrát 
finančne veľmi náročné a v ne-
malej miere vyčarovať úsmev na 
tvárach ich detí darčekom, ktorý 
ich potešil.

Mgr. Juliana Žabková



�

VítAMe MedZI NAMI NAšIch NAjMeNších...

Tamara Kováčová

Zuzana Molnárová

Filip Kravec

Mária Džubáková

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

dO StAVu MANželSKéhO VStúPIlI...

Konstantinos Delaportas 
a Mgr. Petra Mindžáková

Výročie narodenia 
tarasa ševčenka
Rok 2014 sa niesol 
v znamení 200. výročia 
narodenia geniálneho 
ukrajinského básnika 
tarasa ševčenka, ktorého 
jubileum uNeScO zaradilo 
v roku 2014 do svojho 
kalendára významných 
svetových jubileí.

Aj členovia Mestskej organi-
zácie Zväzu Rusínov-Ukrajincov 
(ZRUS) v Michalovciach nechceli 
ostať bokom. Preto 18. decembra 
2014 v reštaurácii Chemkostav 
Aréna zorganizovali literárno-hu-
dobný večer venovaný tomuto ge-
niálnemu ukrajinskému básnikovi.

V priebehu večera podľa sce-
nára Mgr. Valérie Černak, odzneli 
najznámejšie Ševčenkove básne, 
ktoré umelecky stvárnili Ing. Má-

ria Černak a Mgr. Valéria Černak. 
Umelecky prednes Ševčenkovej 
poézie harmonicky podfarbil 
spevom piesní na slová Tarasa 
Ševčenka JUDr. Svätoslav Niro-
da s akordeónovým doprovodom 
Mgr. Janky Iliškovej z folklórnej 
skupiny „Zaričanka“ zo Stakčína.

Na podujatí sa zúčastnili zástup-
ca predsedu Ústrednej rady ZRUS-u 
Mgr. Viktor Bandurčin, akademická 
maliarka Ľudmila Lakomá-Krauso-
vá a básnik MUDr. Jozef Zbihlej.

Toto úspešné podujatie, na kto-
rom sa zúčastnilo viac ako tridsať 
ľudí, by sa nemohlo uskutočniť 
bez podpory sponzorov, ktorými 
boli primátor Michaloviec Viliam 
Zahorčák a poslanec Košické-
ho samosprávneho kraja MUDr. 
Jozef Makohus, ktorým vedenie 
Mestskej organizácie ZRUS-u aj 
touto cestou ďakuje.

sn

Klíma nás spája
Vedeli ste, že obyčajné 
rifle, ktoré každý z nás 
nosí takmer denne, prejdú 
počas výroby približne 
64000 km, kým sa dostanú 
k nám spotrebiteľom? 
... že všetka voda, ktorú tu 
máme, je tá istá voda, ktorá 
tu je už milióny rokov, 
je to voda, ktorú kedysi 
pili dinosaury? ... že voda 
nepozná hranice štátov, 
že je len jedna voda?

Odpovede na tieto otázky 
a mnohé ďalšie sa žiaci ZŠ Teodo-
ra Jozefa Moussona v Michalov-
ciach dozvedeli v rámci tematic-
kého dňa Klíma nás spája. V škole 
už od júna 2014 prebieha projekt 
EcoSapiens in EcoSchool, ktorý 
je financovaný z grantov Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska prostred-
níctvom Finančného mechanizmu 
EHP a zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky. Cieľom projek-

tu je informovať a vzdelávať žiakov 
v oblasti klimatických zmien. Žiaci 
strávili v škole netradičné vyučo-
vacie dopoludnie. Interaktívnymi 
metódami sa oboznámili s prob-
lematikou klimatických zmien 
z rôznych uhlov pohľadu. Formou 
premietania videofilmov videli 
napríklad výrobu 100 % bavlny 
a jej dopad na klimatické zmeny. 
Pomocou chemických pokusov si 
ukázali znečistenie vody ako celo-
svetový problém. To, že aj odles-
ňovanie má vplyv na klímu, si vy-
skúšali na vlastnej koži. Aktivitou 
Uhádni, ktorá krajina sa dozvedeli 
zaujímavé fakty o krajinách sveta 
a ich globálnom prepojení. V zá-
vere si porozprávali niečo aj o ob-
čianskej zodpovednosti.

Veríme, že takýto spôsob vyu-
čovania zanechá v našich žiakoch 
dlhodobejšie poznatky a porozu-
menie faktov, ktoré prenesú aj 
do svojich domácností a hlavne 
do svojho správania sa voči prí-
rode a našej planéte Zem.

Mgr. Lenka Paľová

blahoželanie
Dňa 14. januára 2015 sa dožila krásneho 
veku 80 rokov milovaná mamička, babička 
a prababička 

MÁRIA MELNIČÁKOVÁ
Do ďalších rokov veľa zdravia prajú dcéra 
Darina s rodinou, syn Ján a vnúčatá Peter, 
Lucia, Patrik a pravnučka Petra, ktorá 
oslávenkyňu za všetkých bozkáva.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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

OBchOdNú VeRejNú SúŤAž
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:
ul. partizánskej č. 23 v michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 9. február 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ 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 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, urče-
ných na individuálnu výstavbu garáží 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 vý-
mere 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, 9. februára 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Infor-
mácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.

Genesis a Majster 
ján hus
Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
vás pozýva na putovnú 
vzdelávaciu výstavu 
GeNeSIS s filmovou 
projekciou a verejnými 
vedecko-populárnymi 
prednáškami.

„Súčasťou výstavy je premieta-
nie unikátnych prírodovedeckých 
a spoločenskovedných dokumen-
tov, večerné prednášky s modero-
vanou diskusiou, takmer 30 in-
formačných panelov naplnených 
samými skvelými informáciami, 
jedinečná zbierka viac než 50-
tich skamenelín z celého sveta, 
lebky tzv. predchodcov človeka 
v životnej veľkosti, viac než 120 
svetovo ojedinelých knižných ti-
tulov a takmer 50 DVD a Blu-ray 
filmových titulov z oblasti vedy, 
histórie, ekológie, sociológie a ná-
boženstva, vzťahujúcich sa k téme 
výstavy. Každý návštevník ktorej-
koľvek večernej prednášky dosta-
ne zadarmo 2 brožúrky a  DVD. 

Pre deti je pripravený kútik s uni-
kátnymi motívmi puzzle a pexe-
sa, ktoré inde nezoženiete. Ste 
všetci srdečne pozvaní! Vstupné 
je dobrovoľné, aby mohol prísť 
naozaj každý!“ Mgr. Libor Voto-
ček, spoluautor, odborný garant 
a realizátor výstavy.

Výstava v knižnici bude sprí-
stupnená od 26. do 30. januára 
s prednáškami pre verejnosť od 
14.00 do 18.00hod. Bližšie infor-
mácie môžete získať na webovej 
stránke knižnice (www.zkgz.sk) 
alebo na telefónnom čísle 056-
6441141. Podujatie sa realizuje 
v spolupráci s OZ ENTRÉE pri 
ZKGZ v Michalovciach a Nadá-
ciou Tatra Banky.

Majster Ján Hus, jeho učenie 
a význam pre český národ je ná-
zov prednášky na ktorú vás do 
knižnice pozýva Miestny klub 
Českého spolku Košice v ponde-
lok, 2. februára 2015 o 16.00 hod. 
Prednáška s besedou sa uspora-
dúva pri príležitosti 600. výročia 
upálenia Majstra Jána Husa.

Janka Váradyová

Astra talent 

zemplínske osvetové stredisko
kLuB vENuŠa
3. 2., klubovňa ZOS

výstavy 
MatúŠ NiEMEc – výBEr z tvorBy
do 30. 1., malá galéria MsKS

odEvNý dizajN soŠoas MicHaLovcE
výstava študentských prác
14. – 29. 1., galéria ZOS

zuzaNa sotáková – priEstorová iNŠtaLácia
2. – 27. 2., malá galéria MsKS

MirosLav potoMa
autorská výstava insitnej výtvarnej tvorby
4. – 19. 2., galéria ZOS

Hvezdáreň
strEtNutiE záujEMcov o astroNóMiu
29. 1. o 17.00 hod., budova hvezdárne
Súčasťou stretnutia bude prednáška “ČAS A KALENDÁR” 
a za priaznivého počasia aj pozorovanie oblohy.

program kina centrum
23. 1. piatok o 16.45 hod. (2D) 

24. – 25. 1. sobota (3D), nedeľa (2D) o 15.45 hod.

vEĽká ŠEstka  + Krátky film: Hostina
dobrodružná animovaná komédia  2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

23. 1. piatok o 18.45 hod.
24. – 25. 1. sobota, nedeľa o 18.00 hod.

BaBovŘEsky 3
komédia  2014
Vstupné: 4 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

23. 1. piatok o 20.30 hod. 
24. – 25. 1. sobota, nedeľa o 19.40 hod.

HackEr
akčný, krimi, dráma 2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

27. 1. utorok o 19.30 hod.

Návrat do HoriacEHo doMu  Premiéra
Kreatívny dokument 2014
Vstupné: 3 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

28. – 29. 1. streda, štvrtok o 19.30 hod.

E.a.poE: arcHa BLázNov Premiéra
mysteriózny thriller 2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

30. – 31. 1. piatok, sobota o 19.30 hod. 
1. 2. nedeľa o 19.30 hod.

cHarLiE MortdEcai
akčná komédia 2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

31. 1. sobota o 17.00 hod. (3D) 
1. 2. nedeľa o 17.00 hod. (2D) 

HoBit: Bitka piaticH arMád  Repríza
fantasy 2014
Vstupné 3D: 5 €, 2D: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov 2D a 3D Český dabing – zvuk 7.1

31. 1. sobota o 15.00 hod. (2D)
1. 2. nedeľa o 15.00 hod. (3D)

vEĽká ŠEstka  + Krátky film: Hostina
dobrodružná animovaná komédia 2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

3. – 4. 2. utorok, streda o 19.30 hod.

kód ENiGMy
životopisný  2014
Vstupné : 3,50 €  UK/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

5. – 6. 2. štvrtok (3D), piatok (2D) o 19.3 hod.
7. – 8. 2. sobota (3D), nedeľa (2D) o 20.00 hod. 

jupitEr Na vzostupE
sci-fi / akčný  2015
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

6. 2. piatok (2D) o 17.30 hod. 
7. – 8. 2. sobota (2D), nedeľa (3D) o 16.00 hod.

spoNGEBoB vo FiLME: HuBka Na sucHu 
animovaná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 € 2014
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

Od 1. októbra 
do 30. novembra 2014 
vyhlásil usporiadateľ 
spoločnosť AStRA cee 
Sp. z o.o výtvarnú súťaž 
AStRA talent 2014. 

Cieľom bolo zapojiť do nej 
deti vo veku 8 až 15 rokov, aby 
prostredníctvom kresby, maľby 
navrhli plagát propagujúci sate-
litné služby. Súťažné príspevky 
boli zverejnené na webovej strán-
ke súťaže www.astratalent.eu, kde 
prebiehalo aj on-line hlasovanie.

Súťaže sa mohli zúčastniť deti 
v deviatich krajinách strednej 
a východnej Európy.

Ocenených a odmenených 
hodnotnými cenami bolo celkovo 

18 súťažných príspevkov v dvoch 
kategóriách. Odborná medziná-
rodná porota, zložená zo skúse-
ných výtvarníkov, vybrala a oce-
nila 12 najlepších prác. Ostatných 
6 súťažných príspevkov vybrala 
široká verejnosť v on-line hlaso-
vaní na stránkach súťaže. Veľkým 
úspechom je prvé miesto, ktoré 
vyhodnotila odborná porota. Zís-
kal ho 8-ročný Lukáš Jankovik, 
žiak 3. ročníka ZUŠ na Štefáni-
kovej ulici, ateliéru Mgr. Eriky  
Frankovičovej. Prostredníctvom 
podpory v on-line hlasovaní sa na 
6. mieste umiestnila Saška Puch-
ľáková, Lukáškova spolužiačka.

Súťažné práce máte možnosť 
pozrieť si na web stránke: www.
astratalent.eu, v sekcii galéria.

E.F.
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dva týždne v športe

NAVždY SMe SA ROZlúčIlI...

spoločenská rubrika

Jolana Valkovičová (73)
Ľubomír Bratinka (42)
Ján Knežo (81)
Jolana Stankovská (90)
Emília Halická (62)
Juraj  Bán (71)
Vladimír Puškár (66)
Zuzana  Matiová (90) 
Karel  Krajnikovec (63)
Dušan Stuľák (67)

poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
známym a susedom, ktorí sa prišli dňa 
2. januára 2015 rozlúčiť s manželom, otcom, 
dedkom 

PaedDr. GABRIELOM HVIZDOM
Zároveň ďakujeme za slová útechy, prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
manželka, dcéry Miriam a Martina

spomienky
Dňa 30. januára 2015 uplynie 5 rokov, 
čo nás opustil 

ANDREJ PORVAZ
Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne.
smútiaca rodina

Dňa 15. januára 2015 uplynulo 20 rokov, 
čo nás opustil drahý manžel, otec, dedko

 ŠTEFAN BÉREŠ
Kto ho mal rád, nezabudne.

s láskou v srdci spomínajú manželka Mária, 
dcéry Alena, Anna, Mária a vnučka Katka

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám 1-izbový byt v Michalovciach a prenajmem priestory 

cca 100 m2 v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191
n	Predám garáž pri OC NAY, elektrina, montážna jama, regál. 

Cena dohodou. Tel.: 0918 222 808

Rôzne
n	Predám TV Sony a kožuch - zajac, č. 42. Tel.: 0905 837 438
n	Predám úplne nový, ešte nepoužitý smoking pre pána (č. 64, pás do 

118 cm) na ples, svadbu, stužkovú pre rodiča. Tel.:  0905 837 436
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm. 

Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %, 

veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n	Inštruktor metódy Pilates vás pozýva na pravidelné cvičenie 

na VII. ZŠ, Ulica krymská. Každý pondelok a štvrtok od 16.30 
– 17.30 hod. Informácie na tel. č.: 0908 489 750

n	Kúpim ornú pôdu pri ceste. Tel.: 0902 644 555

Služby
n	Ponúkame vedenie účtovníctva – jednoduchého účtovníctva, 

podvojného účtovníctva, mzdy a vypracovanie daňových 
priznaní. Tel.: 0918 925 126     

malý oznamovateľ

vErEjNé korčuĽovaNiE Na ziMNoM ŠtadióNE
25. január 16.00 – 18.00 hod.
1. február 16.00 – 18.00 hod.

Dňa 6. januára 2015 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil milovaný otec, manžel 
a starý otec 

ŠTEFAN KUCO
Kto ho poznal, venujte mu spomienku.
spomína manželka, syn a dcéra

Dňa 8. januára uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil 

Ing. JOZEF INKÁB
S láskou a úctou spomínajú manželka, 

dcéra a syn s rodinami.

Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 6. januára 2015 uplynul rok, 
čo nás opustila drahá manželka, mama, babka

ANNA BECOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
spomína manžel a synovia s rodinami

Dňa 29. decembra 2014 nás navždy opustila 
milovaná sestra a teta 

EMÍLIA CHMELENSKÁ
rod. Vatahová

Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

s láskou spomínajú brat, sestra s rodinami

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVeRejňuje
zámer, podľa ust.§ 9a. zák.č. 138/1991 zb. o majetku obcí, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
Časť pozemku p. C-KN č. 2764/1, k. ú. Michalovce do výmery 5,00 m2, 
na Ulici Andreja Sládkoviča v Michalovciach, za účelom umiestnenia 
drobného predajného zariadenia (novinový stánok), ktoré vybuduje ná-
jomca na vlastné náklady. Znenie súťažných podmienok a lehoty na pred-
kladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 9. februára 2015 
do 9.oo hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na inter-
netovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVeRejňuje ZÁMeR
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 357, zo dňa 25. 2. 2014 a č. 383, zo dňa 17. 6. 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, 1783/9 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 urče-
ním Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012,
b) pozemok, v k.ú. Stráňany, C-KN, parcelné číslo 768/5, záhrady o výmere 278 
m2 a novovytvorený pozemok C-KN, parcelné číslo 768/8 o výmere 65 m2, ktorý 
vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-13/2014, zo dňa 21. 3. 2014,
c) pozemok, v k.ú. Michalovce, E-KN, parcelné číslo 6390/2, orná pôda 
o výmere 109 m2.
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna 
lehote, 9. februára 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. 
tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYhlASuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zá-
konníka, 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. 309, 
zo dňa 3. 9. 2013, 383, zo dňa 17. 6. 2014

OBchOdNú VeRejNú SúŤAž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta michalovce:
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 vý-
mere 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. 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 súpisné-
ho 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. Micha-
lovce, 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 C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
c) objektu Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na Ul. Masarykovej, 
súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532 a pozemkov p.C-KN 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,
d) novovytvorených a novourčených pozemkov C-KN v k.ú. Michalovce (plo-
chy v areáli autoškoly na Ul. okružnej): p.č. 3937/4 o výmere 850 m2, p.č. 3937/1 
o výmere 1409 m2, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 40122662-
06/2014, zo dňa 4.2.2014, a pozemkov C-KN v k.ú. Michalovce: pozemku p.č. 
3936/1 o výmere 613 m2, ostatné plochy, pozemku p.č. 3936/4 o výmere 272 
m2, ostatné plochy, pozemku p.č. 3936/5 o výmere 286 m2, ostatné plochy, po-
zemku p.č. 3936/7 o výmere 191 m2, ostatné plochy, pozemku p.č. 3936/8 o vý-
mere 240 m2, ostatné plochy, pozemku p.č. 3937/3 o výmere 135 m2, zastavané 
plochy a nádvoria, pozemku p.č. 3939 o výmere 1175 m2, ostatné plochy,
e) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele p.č. 4950, 
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej 
na parcele p.č. 4949, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. 
(vrátnica), postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Mi-
chalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na 
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele 
p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), 
postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby 
bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie o celkovej vý-
mere 1 372 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 26 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4952, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 9. februára 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informá-
cie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.

Basketbal
i.Bk d – saBiNov 
1. 2., 10.00 hod., II. liga Východ – muži 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
o poHár priMátora MEsta
Mestská florbalová liga mužov

FBk MicHaLovcE – MLadá Matica 
29. 1., 17. 40 hod., IV. ročník – 4. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

FBo FLorpédo Ba – EastErN WiNGs Mi
31. 1., 9.00 hod., I. liga žien – 8. kolo

FLorko kE B – FBk MicHaLovcE
31. 1., 7.30 hod., II. liga mužov – 8. kolo

FBk MicHaLovcE – GaMa kE
31.1., 18.00 hod., II. liga mužov – 8. kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Hádzaná
ENjoy HaNdBaLL cup
23. – 25. 1., 8. 30 hod., turnaj ml. a st. žiačok

Hk iuvENta – vEsELí
7. 2., 17. 30 hod., WHIL žien – 14. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

kickbox
katsudo opEN LiGa
2. kolo Katsudo Open ligy SZKB (Slovenský zväz kickboxu)
31. 1., 10.00 hod., Info: Ľuboš Takáč, tel.: 0904 435 429

Ľadový hokej
Hk dukLa – BEMaco 46 BardEjov 
28. 1., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 42. kolo

Hk dukLa – p. H. k. prEŠov 
3. 2., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 44. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Hk MLádEž – ŠHk 37 piEŠťaNy s. r. o. 
25. 1., 10.30 hod., I. liga juniorov - 36. kolo

Hk MLádEž – Hk ružiNov 99 Ba   
7. 2., 14.00 hod., I. liga juniorov - 39. kolo

Hk MLádEž – Hk ružiNov 99 Ba 
8. 2., 10. 30 hod., I. liga juniorov - 40. kolo

Hk MLádEž – dEBrEcEN Hoki 
25. 1., 10. 30 hod., I. liga dorast – 38. kolo

Hk MLádEž – Hc 46 BardEjov   
7. 2., 14.00 hod., I. liga dorast – 41. kolo

Hk MLádEž – Hc 46 BardEjov 
8. 2., 10.30 hod., I. liga dorast – 42. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

softtenis
o poHár priMátora MEsta
Mestská softtenisová liga mužov
27. – 30. 1., 18.30 hod., I. liga – 10. kolo
3. – 6. 2., 17.00 hod., I. liga – 11. kolo
27. – 30. 1., 17.00 hod., II. liga – 7. kolo
3. – 6. 2., 17.00 hod., II. liga – 8. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

volejbal
o poHár priMátora MEsta
Mestská volejbalová liga dospelých
27. 1., 17.30 hod., II. liga – 10. kolo
3. 2., 17.30 hod., II. liga – 11. kolo
29. 1., 19.00 hod., I. liga – 10. kolo 
5. 2., 19.00 hod., I. liga – 11. kolo 

o poHár priMátora MEsta
Mestská volejbalová liga študentov a študentiek SŠ
28. 1., 13.00 – 14.00 hod., 6. kolo (študenti)
26. 1., 10.00 hod., 3. turnaj (študentky)
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

vk MicHaLovcE – sNiNa
25. 1., 10.00, 12.00 hod., kadetky – 9. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185


