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O tri roky by mala nová nemocnica privítať prvých pacientov

výstavba
nemocnice
V

utorok 31. marca sa oficiálnym poklepkaním základného kameňa
začala výstavba nemocnice novej generácie v Michalovciach. Trvať by
mala 33 mesiacov a prvých pacientov by mala privítať v januári 2018.
Predpokladaná výška celkovej investície dosiahne 34 miliónov eur.

„Nemocnica novej generácie je dlho
očakávanou investíciou v Michalovciach. Naši obyvatelia si po dlhých rokoch rozpačitých pokusov o zlepšenie
materiálnych podmienok v nemocnici
zaslúžia reálnu nádej na úplne novú,
modernú nemocnicu s najlepším štandardom zdravotnej starostlivosti. Som
rád, že môžem byť osobne prítomný na
začiatku tejto významnej stavby a verím, že o niekoľko mesiacov budeme aj
pri jej úspešnom ukončení. Doterajšia
veľmi dobrá spolupráca so spoločnosťou Svet zdravia ma napĺňa optimizmom v mojich očakávaniach,“ uviedol
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Michalovce.
„Pred 140 rokmi bola podpísaná
zriaďovacia listina okresnej nemocnice
v Michalovciach a následne ministerstvo vnútra Uhorska dalo súhlas na
jej otvorenie. Michalovská nemocnica

bola zriadená ako prvá nemocnica
v regióne Zemplína. Dnes začíname
písať jej novú históriu. Na tomto projekte chceme dokázať, že sme schopní
poskytovať našim pacientom novú
úroveň zdravotnej starostlivosti,“ doplnil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet
zdravia, a. s.
Ako prvé sa začali realizovať stavebné práce na zariadení staveniska,
prekládke inžinierskych sietí a na
príprave územia na výstavbu. Tie
budú prebiehať za plnej prevádzky
nemocnice a skončiť by sa mali v auguste tohto roka. Počas nich je možné očakávať zvýšený hluk a prašnosť,
nemocnica však vyvinie maximálne
úsilie na ich elimináciu (napríklad
kropenie staveniska). Celé stavenisko
bude ohradené, strážené a zabezpečené v zmysle platných pravidiel BOZP.

Pre stavbu novej nemocnice je nevyhnutné odstrániť súčasný nedostavaný pavilón. To sa bude diať postupne
pomocou búracích mechanizmov
v najbližších mesiacoch. Menované
stavebné práce sa budú realizovať iba
počas dňa. Následne koncom leta by
sa mala spustiť výstavba samotnej budovy novej nemocnice.
„Radi by sme poprosili pacientov
a všetkých Michalovčanov o zhovievavosť a trpezlivosť v tomto období. Táto
fáza je totiž nevyhnutná pre výstavbu
vytúženej novej nemocnice“, povedal
Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc
Svet zdravia.
Sieť regionálnych nemocníc Svet
zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s Mestom Michalovce v júni 2014 oficiálne predstavili štúdiu nemocnice novej generácie
v Michalovciach. V novembri 2014
projekt získal právoplatné územné
rozhodnutie a v januári 2015 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Svojím konceptom, flexibilnou organizáciou a komfortom pre pacienta
vytvorí nemocnica nový kvalitatívny
štandard poskytovania zdravotnej
starostlivosti na Slovensku. Celý projekt vychádza z najnovších skúseností
a trendov uplatňovaných pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách.
Pacienti sa tak môžu tešiť na vysoký
počet jednolôžkových izieb, harmonické liečivé prostredie s dostatkom
denného svetla a na moderné technologické vybavenie. V nemocnici sa
počíta aj s novým centrálnym urgentným príjmom.
Tomáš Kráľ

Foto: Štefan Madaras

MsKS Michalovce umožňuje záujemcom
o vstupenky do kina, alebo na kultúrne
podujatia rôzneho druhu

on-line predaj
Vstupenky si záujemcovia môžu zakúpiť
na webových adresách:

www.kultura.michalovce.sk
alebo www.kino.michalovce.sk
Iuventa Michalovce je víťazom
13. ročníka spoločnej slovenskočeskej súťaže v hádzanej žien
(WHIL). Zemplínčanky o svojom
triumfe a obhajobe minuloročného
prvenstva rozhodli v záverečnom
22. kole dlhodobej časti, v ktorom
zdolali na domácej pôde HC Zlín
35:21.
Hráčsky káder:
Brankárky – Lucia Gubiková,
Anastasiia Zyková, Oleksandra
Krebs. Krídelníčky – Terézia
Szollosiová, Sofia Nagyová,
Mária Holešová, Jevgenija
Levčenko. Pivotky – Dominika
Horňáková, Michaela Geci, Patrícia
Wollingerová, Vladimíra Kišiková.
Spojky – Marianna Rebičová, Lucia
Hruščáková, Veronika Habánková,
Laura Gerič, Tatiana Trehubová,
Martina Bačíková, Yullia Kucher,
Radoslava Vargová, Viktória
Krasko, Vladimíra Bajčiová, Jana
Barátová.
Realizačný tím:
Tréneri – František Urban, Borys
Petrovskyj. Asistenti – Katarína
Dlugošová, Matúš Chripák. Lekár
– Ján Džavan. Fyzioterapeut – Peter
Hreha. Športový riaditeľ – Jaroslav
Čúrny. Prezident – Gabriel Dorič.

aktuality
Zemplínske múzeum
v Michalovciach
vás pozýva
na prednáškový cyklus

Kaštiele ako sídla
zemplínskych
múzeí
24. apríla o 17.00 hod.
Malá sála MsKS

MsKS Michalovce
vás pozýva na koncert

Peter Lipa & band
a Šarišanci
26. apríla o 18.00 hod.
Veľká sála MsKS

MsKS uvádza
v rámci 50. výročia
Michalovskej hudobnej jari
laureátov
Krištáľového krídla

Quasars Ensemble
29. apríla o 17.00 hod.
Veľká sála MsKS



aktivity primátora
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
13. 4.
		
14. 4.
14. 4.
15. 4.
16. – 20. 4.
		

porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
rokovanie regionálnej Rady ZMOS
rokovanie so zástupcami partnerov v projektoch EÚ
porada primátora
prijatie florbalového družstva žien, ktoré postúpilo
do najvyššej slovenskej súťaže
otvorenie podujatia Literárne dni seniorov
rokovanie mestskej rady
rokovanie so zástupcami firiem Sladovňa a Kerex
návšteva a podpísanie zmluvy o partnerstve
s francúzskym mestom Cognac

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov,
ktoré boli predložené na II. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach 17. 2. 2015.

(dokončenie)

Marta Horňaková
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo!
Na základe podnetov občanov chcem poukázať na problémy v mestskej časti IBV Stráňany a spýtať sa na ich riešenie. Ide o nedostatočné
verejné osvetlenie autobusovej zastávky mestskej hromadnej dopravy
na Ul. Vila-Real, smerom k Ul. 9. mája. Na Ul. Vila-Real je funkčné
svietidlo na každom druhom stĺpe verejného osvetlenia, avšak táto zastávka sa nachádza medzi dvomi stĺpmi bez funkčných svietidiel. Ide
o stĺp č. 84 a stĺp, ktorý je bez čísla. Nedostatočné osvetlenie zastávky
spôsobuje občanom v nočných hodinách pri vystupovaní z autobusu
problém a došlo tam už aj k úrazu. Dopravno-bezpečnostnú situáciu
žiadajú občania riešiť na výjazde z Ul. staré nábrežie na Ul. partizánsku z dôvodu, že na ľavej strane Ul. partizánskej sú často odstavené
motorové vozidlá, ktoré bránia vodičom vychádzajúcim z Ul. staré
nábrežie vo výhľade a bezpečnom výjazde. Obrátili sa na mňa občania, ktorí poukazujú na problémy vznikajúce v súvislosti s neoznačením začiatku Ul. Janka Borodáča od Ul. Vila-Real. Neoznačením tejto
ulice vznikajú problémy na strane občanov bývajúcich na tejto ulici,
ale aj na strane občanov, ktorí túto ulicu nedokážu nájsť.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Na Vašu otázku týkajúcu sa nedostatočného verejného osvetlenia autobusovej zastávky mestskej hromadnej dopravy na Ul. Vila Real Vám
odpovedáme: Vami spomínané verejné osvetlenie pri autobusovej zastávke na Ul. Vila-Real bolo sfunkčnené v priebehu 10. týždňa.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
Mestská polícia (MsP) v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom (ODI) v Michalovciach monitorovala dopravnú situáciu pri
výjazde z Ulice staré nábrežie na Ulicu partizánsku v rôznych časových intervaloch. Po vyhodnotení tejto činnosti ODI dospelo k záveru, že toho času neodporúča doplnenie dopravného značenia na
Ulici partizánskej. Ako možné riešené navrhuje osadenie dopravného
zrkadla na protiľahlú stranu Ulice partizánskej.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
Ulica Janka Borodáča je označená iba z jednej strany – koniec ulice.
V minulosti Mesto Michalovce zabezpečilo označenie tejto ulice na začiatku aj na konci. Zo skúseností vieme, že po obnove fasády prípadne
po zateplení vlastník nehnuteľnosti tabuľku s názvom ulice späť neosadí
(čo pravdepodobne je aj v tomto prípade). Mesto Michalovce v zmysle
zákona o obecnom zriadení a vykonávacej vyhlášky zabezpečí vyrobenie novej tabule a na základe dohody s vlastníkom nehnuteľnosti,
na ktorej má byť upevnená tabuľka s názvom ulice, túto tabuľku osadí
prostredníctvom správcu mestských komunikácií TaZS.
MVDr. Vladimír Kostovčík
1. V súlade s požiadavkami občanov Ul. krásnovská a Ul. močarianska, žiadame o riešenie situácie pri zabezpečení bezpečného
prechodu cez križovatku vyššie spomínaných ulíc. Táto križovatka
a jej okolie vo večerných hodinách nie je osvetlená a nie je tu vyznačený prechod pre chodcov. Z vyššie uvedených dôvodov prosíme o vytvorenie prechodu ako aj jeho osvetlenie.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
Odbor výstavby ŽP a MR MsÚ Michalovce po spracovaní štúdie zmeny dopravného značenia a riešenia priechodu pre chodcov pripraví
kroky k odstráneniu nedostatkov na tejto križovatke.
2. Občania Ul. topolianskej a Ul. močarianskej žiadajú o opravu
a skultúrnenie zastávok MHD. Krízová situácia je na zastávke Močarianska 28, ktorá je hlavne počas nepriaznivého počasia (sneh, vietor) nepoužiteľná. Zastávky využívajú hlavne starší občania a deti.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Zastávku z Ul. močarianskej č. 28 sme pre jej nevyhovujúci stav odstránili. V súčasnej dobe sa realizuje výroba novej. Po jej ukončení
bude táto následne osadená.
3. Predkladám petíciu občanov Ul. topolianskej so žiadosťou o pomoc pri riešení nedostatočného osvetlenia v úseku od reštaurácie
Top-life smerom k mestu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Poruchu na verejnom osvetlení na Ul. topolianskej TaZS odstránili
v priebehu 10. týždňa.
MUDr. Štefan Lipčák
Na ľavej strane Ul. močarianskej, na širokej krajnici medzi cestou a zastavanou plochou (približne na druhej strane oproti benzínovej pumpe
Slovnaft), v časti medzi nadjazdom a ukončením chodníka vedúceho
po ľavej strane Močarianskej ulice, sú široké a hlboké výtlky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo aj pre chodcov, aj pre vozidlá. Bude sa táto časť
v budúcnosti riešiť systémovo dobudovaním chodníka? Je možné, aby
aj v prípade, že je v budúcnosti plánované dobudovanie chodníka, boli
vyššie uvedené výtlky riešené aspoň nejakou dočasnou technológiou?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Uvedené výtlky na Ul. močarianskej, oproti benzínovej pumpe Slovnaft, budú vyspravené v mesiaci apríl 2015.

z pera viceprimátora
Ekumenický pašiový
sprievod
Pozvánka
na Jarný jarmok
Veľký piatok 3. apríla
pripomenutie si
ukrižovania Ježiša Krista,
nás spojil do jedného
ekumenického pašiového
sprievodu, ktorý už
má v našom meste
niekoľkoročnú tradíciu.

Viedol od Baziliky minor na
michalovský Hrádok. Na jednotlivých zastaveniach sa čítali pašie
z Písma, Evanjelium Jána. Spievali sa piesne jednotlivých zúčastnených cirkví. Množstvo veriacich
neodradilo ani premenlivé aprílové počasie. Na našej ceste fúkal
chladný vietor, pršalo aj snežilo,
ale svietilo i slnko. Do sprievodu
tak ako aj po minulé roky sa zapojil primátor Michaloviec Viliam
Zahorčák, zástupca primátora
mesta Benjamín Bančej, mestský
poslanec Ján Ďurovčík.

Na ekumenickom sprievode
sa zúčastnili cirkvi: Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Rímskokatolícka cirkev – saleziáni, Rímskokatolícka cirkev – pallotíni,
Gréckokatolícka cirkev, farnosť,
Gréckokatolícka cirkev – redemptoristi, Evanjelická cirkev
metodistická, Evanjelická cirkev
a.v., Apoštolská cirkev, Cirkev
bratská, Reformovaná kresťanská cirkev.
Na Hrádku sa k zúčastneným
prihovoril rímskokatolícky dekan
Stanislav Pavúk, primátor Viliam
Zahorčák. Účastníci si pozreli
Hrádok, ktorý je cirkevným objektom a dominantou Michaloviec.
Ekumenický pašiový sprievod sa stal pre nás vyjadrením
obdivu a súhlasu s dielom Ježiša
Krista, ukrižovaného a vzkrieseného.

Juraj Gajdošoci

Deň narcisov 2015
V piatok 27. marca sme mali
možnosť po celom Slovensku už
po devätnástykrát pripnúť si na
odev neprehliadnuteľnú ozdobu
– narcis, symbol nádeje a porozumenia. Žltým kvietkom nádeje sme mohli podporiť všetkých,
ktorí bojujú s rakovinou.
V uliciach Michaloviec sme
stretali dobrovoľníkov zo stredných škôl s pokladničkami. Každý, kto chcel prispieť, vložil dobrovoľný finančný príspevok na je-

dinú prospešnú finančnú zbierku
Ligy proti rakovine. K tejto zbierke sa pripojili aj členky klubu Venuša a za podpory všetkých ľudí
dobrej vôle, ktorí prispeli, sa vyzbieralo v našom okrese 12 067,89
eur. Tento deň mal MOC spojiť
ľudí pre dobrú vec, zamyslieť sa,
vyjadriť podporu a pomôcť tým,
ktorí to najviac potrebujú – onkologickým pacientom. Všetkým
vám patrí veľké ĎAKUJEME.
IM

Kam po maturite?
Čo po skončení školy?
Otázka, ktorá trápi
v tomto období nás
maturantov. Ako, kam
ďale? Ktorým smerom
sa ubrať? Dobre zvolené
povolanie robí život
plnohodnotnejším a je
fakt dosť smutné, že
málo ľudí robí prácu,
ktorá ich aj baví.
Vysoká škola nám môže
umožniť robiť prácu, pri ktorej
sa budeme realizovať v niečom,
čo nás zaujíma, čo je zároveň aj
naším koníčkom a je aj lepšie
finančne ohodnotené. Pri výbere školy sa treba pozerať nielen
na to, či práca v danom odbore
je dobre zaplatená, ale aj na to
či nás to štúdium bude aj tešiť a
napĺňať. Nie je totiž nič horšie,
keď sa nútite robiť a učiť sa niečo,
v čom nevidíte žiadny zmysel, čo
vás nebaví. Tiež je dobré položiť
si otázku: Kde vidím sám seba
tak o päť, desať rokov? Štúdium
na vysokej škole je dobrým riešením, keď nemáte ani potuchy, čo
by ste mohli so svojou strednou
školou robiť, aké by mohlo byť
vaše povolanie.

Vysoká škola ale neláka každého. Pre tých, ktorí majú už plné
zuby večného učenia sa a skúšania, je tu možnosť hneď po maturite sa zamestnať. Keďže lákavých
pracovných miest je veľmi málo,
je ťažké sa na trhu práce presadiť. Avšak všetko záleží od vašich
schopností a priebojnosti. Mnohí berú prvú robotu, ktorá príde,
pretože v malých mestách si nemožno vyberať a mzdy sú nízke
a asi aj práve preto viacerých
zlákala možnosť ísť pracovať do
zahraničia. Je to zaujímavá skúsenosť, ktorá nás naučí samostatnosti, zdokonalíme sa v cudzom
jazyku a získame nové pracovné
skúsenosti, spoznáme nových
ľudí, získame nové kontakty. Avšak treba byť opatrný a predtým,
ako človek vycestuje, by sa mal
o všetkom dôkladne informovať,
hlavne si preveriť agentúru, ktorá
mu prácu poskytla.
V ostatnej dobe mnohí využívajú možnosť štúdia v zahraničí.
Kvalita škôl je vyššia ako na SR,
tiež je tu možnosť poberať štipendium, pričom sa dá uhradiť
aj školné a nájsť si pri štúdiu aj
nejakú brigádu.
Možností je veľa, už len správne sa rozhodnúť.
Alena Trachanovičová

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 nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce),
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis),
Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (bývalé Stredisko služieb škole).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 4. mája 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Už tradične organizuje Mesto tri jarmoky v roku. Ten najbližší Jarný jarmok bude na prelome apríla a mája. Spojenie ľudových tradícií
a ich pripomínanie si obohatia prvý deň jarmoku. V podvečer to bude
stavanie mája v podaní členov súboru Zemplín. No hneď pri otvorení
jarmoku pošteklia chuťové poháriky návštevníkov vône ingrediencií súťažiacich vo varení kotlíkového guláša.
Tam sa ukáže naplno kuchárske umenie súťažiacich družstiev. Nejeden návštevník jarmoku bude mať možnosť sledovať nápaditosť tvorby
tohto obľúbeného pokrmu jarných piknikov. I tu platí, že väčšinou je to kolektívne dielo a preto je i táto súťaž súťažou družstiev. K otvorenie Jarného jarmoku neodmysliteľne patria nádherné zemplínske pesničky spojené
s týmto obdobím vítaním jari. Obohatením tohtoročného jarmoku bude
tradičná ulička umeleckých remesiel. Už v predvečer jarmoku je v mestskom kultúrnom stredisku úvodný koncert Michalovskej hudobnej jari.
Nemenej bohatý program je pripravený na Prvého mája. V dopoludňajších hodinách bude vyčlenený priestor pre politické subjekty na pripomenutie si historického i súčasného významu Prvého mája. Po ňom koncert
dychovej hudby. V Parku študentov bude otvorený prebor v parkúrovom
skákaní O pohár primátora mesta Michalovce. V odpoludňajších hodinách sa uskutoční už tradičný Podvihorlatský maratón a Michalovský polmaratón. Program jarmoku je bohatý a môže osloviť návštevníkov nielen
samotný jarmok, ale i uvedené podujatia. Tohto roku to vychádza na predĺžený víkend, keď vznikajú ideálne podmienky na oddych a relaxáciu.
Verím, že i pripravený program prispeje k obohateniu života v meste a naplneniu podmienok strávenia príjemných chvíľ s rodinou a priateľmi.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Téma: Nájomné mestské byty
Hostia: MUDr. Ľubomír Rohoň, člen komisie bývania MsZ,
JUDr. Vasil Danko, referát správy bytového fondu MsÚ,
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

MFK Zemplín Michalovce – FK Slovan Duslo Šaľa
zápas z 11. 4. 2015
denne o 14.00 hod.
Vážená redakcia,
o mestskej polícii som nemala bohvieakú mienku. Svoj názor som
však zmenila v noci zo 16. na 17. marca. Bolo pol tretej nad ránom, keď
zazvonila hliadka mestskej polície a zavolala si syna. Z nášho zaparkovaného auta chýbali dve kolesá a na ďalších dvoch už bola uvoľnená
väčšina skrutiek. Policajti sa pustili do prehľadávania okolia, pričom
objavili dvoch mladých páchateľov, ktorí v odstavenom aute predstierali spánok. V kufri ich auta sa našli naše ukradnuté kolesá. Vďaka
pozornosti a poctivej práci pánov ml. inšpektora M. Barana a ml. inšpektora M. Demčáka, príslušníkov mestskej polície sa zlodejom nepodarilo dokončiť, čo začali. Chcela by som sa týmto verejne poďakovať
spomínaným pánom za to, že svoju prácu robia dôkladne a dobre.
s vďakou Darina Serugová
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce,
oznamujú záujemcom o predajné miesta na trhovisku
Ul. Masarykova, moskovská, špitálska a Ul. nad Laborcom, že
21. apríla o 12.30 hod. sa uskutoční

dražba predajných miest

na trhoviskách pre predaj ovocia, zeleniny, kvetov
a okrasných drevín
v zasadačke TaZS, Partizánska 55, Michalovce

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a

Stavebni ruch
u mihaľovcoch
Ňeznam, co še šicko zbudovalo za ostatňe roki. No kec še dňeš
prejdzem, ta ľem oči otviram. Bo dze še dňeš rušim, ta same dočasne
oploceňa stavbov. Už daľi plot dolu pri bradatej stavboj tržnice. Zato
ľem co ňedavno poklopkaľi na perši kameň novoho špitaľu. O tri dňi
še stracila stara budova bivaloho kožnoho i dočasnoho predaja nabitku. Išče še aňi ňeskončila prestavba infekčnoho pavilonu a už u calim
dvore bulo čuc motorovo pili, co začaľi richtovac mesto na novi monoblok. Jagbač koňečňe zaduľi novo vitri a ozda še dočekame i novoho špitaľu. Prejdzem še kuščok daľej od špitaľu a daľši stavebni ruch
pri budove sudu. I z budovu hotela Jalta jagbač skoro skonča. Ľem
tota bivala veterina... Ozda še i tu dočekame dačoho, co ukaže, že ma
ňeľem gazdu, no ten i zna, co z ňu chce robic. Pritim plakac prichodzi
pri bivalim prekrasnim Elane. Či dospravdi še u tim ňič ňeda zrobic,
ľem čekac, kedi calkom spadňe? Ozdaľ še zobudza toti, co jim patri.
Šak už načaše, žebi rozum dostaľi i s tim daco zmajstrovaľi.
Vaš Mižo z varoša


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

Peter Lipa band a Šarišanci
26. 4. o 18.00 hod., Veľká sála MsKS

Liliana Fryková

MHJ 2015 – Quasars Ensemble
koncert laureátov Krištáľového krídla
29. 4. o 17.00 hod., Veľká sála MsKS

Ema Antoničová
Nina Hocmanová

Petnasti jarni jurmarok
30. 4. – 1. 5., tribúna pri MsÚ

Peter Štefanko

Výstavy
Stanislav Orolín a František Demský – fotografia
do 30. 4., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
19. 4. nedeľa o 19.30 hod.
Premiéra
PRÍBEHY Z LESOV	
muzikál, dobrodružná komédia, fantasy
2015
Vstupné: 4 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
17. 4. piatok (3D) o 17.40 hod.
KONEČNE DOMA	
animovaná dobrodružná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Mládeži prístupný

Repríza
2015
USA
Slovenský dabing

17. – 18. 4. piatok, sobota o 19.30 hod.
VZKRIESENIE DÉMONA
horor
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA
České titulky

17. – 18. 4. piatok, sobota o 21.15 hod.
RÝCHLO A ZBESILO 7
akčný
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

18. – 19. 4. sobota, nedeľa o 17.30 hod.
POPOLUŠKA + Krátky film: Ľadová horúčka
rodinný, dobrodružný
2015
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
22. 4. streda o 19.30 hod.
DIPLOMACIA
dráma, vojnový
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
FRAN. / NEM.
České titulky
23. 4. štvrtok o 19.30 hod.
24. 4. piatok o 20.50 hod.

S TVÁROU ANJELA
2014
dráma
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €
V. BRITÁNIA / TAL. / ŠPAN.
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
Slovenské titulky
24. 4. piatok o 17.10 hod.
25. 4. sobota o 16.30 hod.
OVEČKA SHAUN
2015
animovaný, komédia, dobrodružný, rodinný
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €
V. BRITÁNIA / FRAN.
Mládeži prístupný 	
Slovenský dabing
24. 4. piatok o 18.45 hod.
25. 4. sobota o 18.10 hod.
V KRÁĽOVÝCH ZÁHRADÁCH
romantický, historický
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
V. BRITÁNIA
České titulky
25. 4. sobota o 20.15 hod.

ŽENA V ČIERNOM 2: ANJEL SMRTI	
horor, thriller
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Repríza
2014
V. BRITÁNIA
České titulky

29. 4. streda o 19.30 hod.
PROTI PRÍRODE
komédia, dráma
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
NÓRSKO
České titulky
30. 4. štvrtok o 17.30 hod.
3. 5. nedeľa o 15.45 hod.

MALÝ PÁN
rozprávka, rodinný, bábkový
Vstupné: 3,50 €
Mládeži prístupný 	

2015
ČR / SR
Originál verzia

30. 4. štvrtok o 19.00 hod. /2D/
1. 5. piatok o 20.30 hod. /2D/
2. 5. sobota o 18.15 hod. /3D/
3. 5. nedeľa o 19.15 hod. /2D/
AVENGERS 2: VEK ULTRONA
akčný, dobrodružný, fantasy
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 6 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

V posledných dvoch marcových dňoch ožívali hračky v priestoroch Základnej umeleckej školy (Štefánikova 20). V dopoludňajších hodinách
sa žiaci školy predstavili malým žiakom materských škôl výchovným koncertom s názvom „Keď hračky ožívajú“. Príbeh o zatrpknutom nočnom
strážnikovi z hračkárstva, ktorý s odbitím polnoci sledoval čarovné udalosti a postupne spoznával silu priateľstva, si pozrelo približne 250 detí.

Koncert Martausovej
Prvý máj bude dňom,
keď sa Michalovčanom
so svojim koncertným
programom predstaví
Sima Martausová.
Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici a je členkou
Radošínskeho naivného divadla.
Mladá herečka a speváčka si texty
piesní píše sama. Jasne číta dobu,
v ktorej žije. Disponuje tak potrebným nadhľadom a veci, ktoré
nezmení, dokáže odľahčiť vhod-

nou dávkou humoru. Vnímanú
realitu ktorú vníma však nepodceňuje. Ak v texte piesne tvrdí,
že: „Zuby majú byť len biele”, tak
si myslí, že je pre človeka náročné prijať zmenu v živote. „Vraždy
sú aj v leporele”, to je skutočnosť
násilia a prevrátených hodnôt.
Možno povedať, že S. Martausová
sa vo svojej tvorbe vracia k hodnotám, ktoré rozvíjajú ducha.
Koncert Simy Martausovej sa
uskutoční o 18.00 hodine vo veľkej sále MsKS.
IM

Exkurzia v ReSocia
Študenti 1. ročníka
magisterského štúdia
odboru sociálna
práca z detašovaného
pracoviska bl. M. D. Trčku
v Michalovciach Vysokej
školy zdravotníctva
a sociálnej práce
sv. Alžbety, pod vedením
PhDr. Tatiany Hrindovej,
PhD., navštívili
resocializačné stredisko
ReSocia v Petrovciach
v sobranskom okrese.
ReSocia bola ako nezisková
organizácia založená za účelom
poskytovania všeobecne prospešných služieb pre závislých klientov. Úlohou ReSocie je v rámci
štvorfázového resocializačného
programu vytvoriť podmienky
pre začlenenie závislých osôb do

aktívneho občianstva. Študenti sa
počas návštevy oboznámili s chodom resocializačného strediska,
ako aj zariadenia podporovaného
bývania. Mali možnosť diskutovať s klientmi, ale aj s odborným
tímom pracovníkov. Program
aktivít resocializácie klientov je
indikovaný individuálne.
V diskusii po návšteve Petroviec, študenti pozitívne zhodnotili
kontinuitu služieb, ako aj kooperáciu odborníkov pôsobiacich v resocializačnom stredisku a kohéziu
prejavujúcu sa spoločným životom
v komunite. Diskutovalo sa aj o lokalizácii zariadení v Petrovciach.
Tieto sú síce umiestnené v odľahlej časti východného Slovenska,
s menším dosahom na infraštruktúru a väčšie mestá, avšak táto izolácia je prínosná pre závislých ľudí,
ktorých by mohli vo väčších mestách opätovne ohrozovať nástrahy,
pred ktorými sa snažia ujsť.
Bc. Vladimír Dobda

Noc s Andersenom
V Zemplínskej knižnici
Gorazda Zvonického
v Michalovciach sa
27. marca konalo
medzinárodné
podujatie pre deti Noc
s Andersenom.
Od 17.00 hod. prichádzali
malí spáči do knižnice, kde ich
už knihovníčky a knihovník netrpezlivo očakávali. Na podujatie
prišlo 55 detí a 5 pani učiteliek zo
ZŠ na Ulici okružnej 17 a zo ZŠ
Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach.
Noc s Andersenom odštartovala a spáčov za všetkých knihovníkov privítala knihovníčka
z detského oddelenia Mgr. Iveta
Majvitorová. Nasledovalo otvorenie výstavy Marionety a iné bábky
z Bábkového divadla Košice. Malý
spáč zo ZŠ z ulice Okružnej 17
z Michaloviec za všetkých zložil
sľub spáčov. Nasledovalo bábkové
divadlo s krásnou rozprávkou Janko a Mrakohrad. Rozprávka všetky deti veľmi zaujala a tie najmenšie z marionet nespustili oči, keď-

že ešte bábkové divadielko nemali
možnosť vidieť. Na záver predstavenia sa aj ony zahrali na malých
bábkových hercov. Po takomto
nádhernom zážitku sme sa všetci
presunuli do neďalekej reštaurácie
na kráľovskú večeru. Na stoloch
okrem výborného jedla nechýbali zlaté dukáty a veľké svietniky
so zapálenými sviečkami.
Po večeri sa malým spáčom
predstavil vynikajúci spisovateľ
detských kníh Peter Gajdošík,
ktorý nám na besede predstavil
svoje knihy a dostal mnoho zaujímavých otázok od našich spáčov.
Po besede deti čakalo ďalšie príjemné prekvapenie, a to tvorivé
dielne. Nasledovala hygiena a spánok medzi obľúbenými knihami.
Na druhý deň ráno bol budíček a kým si deti stihli spraviť
rannú hygienu už ich na stoloch
čakali raňajky a teplý čaj.
Deti z knižnice odchádzali
s úsmevom na tvári, s množstvom
krásnych zážitkov, nových kamarátov a samozrejme, keďže odchádzali z knižnice, nesmela v ruke
chýbať kniha.
Mgr. Lenka Gamecová

blahoželania
Dňa 23. apríla sa dožíva krásneho veku
94 rokov milovaný otec, dedko a pradedko

JÁN DANKO

rodák zo Senného
Veľa zdravia a Božieho požehnania
prajú dcéry Anna a Marta s rodinami.

Flat Stanley navštívil
našu školu
Flat Stanley je medzinárodný
projekt, ktorého cieľom je spoznávanie krajín a kultúr po celom
svete. Aj k nám nedávno pricestoval až z ďalekej Ameriky Flat
Stanley. Je to malý chlapec, ktorý sa čírou náhodou, keď naňho spadla nástenka, scvrkol a je
plochý. Pretože je taký sploštený
môže sa posunúť popod dvere, lietať ako šarkan a cestovať
v obálke. Práve takto, v obálke,
k nám pricestoval aj náš Stanley
z Pittsburghu, USA. Poslalo ho
malé dievčatko, Jullianne, ktoré si prečítalo knihu (napísal ju

Jeff Brown) a rozhodlo sa vyslať
malého kamaráta spoznávať svet.
My sme mu urobili program
na celý týždeň. Najprv sme mu
ukázali našu Základnú školu na
Okružnej ulici, potom sme sa
s ním vybrali do mesta, kde sme
pozorovali zatmenie Slnka ďalekohľadom, neskôr nás navštívil
doma. To, čo videl a zažil, teraz
vyrozpráva deťom v South Fayette Elementary School v Pittsburghu, v USA. Práve je na ceste
domov.
Mgr. Anna Bardzaková,
ZŠ Okružná

Deň zápasu
za ľudské práva
25. marec je dňom,
kedy si naša spoločnosť
pripomína zápasy
za ľudské práva aj na
našom malom území
Slovenska.
V tomto roku sme si pripomenuli už 27. výročie Sviečkovej manifestácie. Šlo na nej o dovolávania
sa základných ľudských práv v spoločnosti. Ľudia, ktorým záležalo na
budúcnosti tejto krajiny, odvážne
vyšli do ulíc so sviečkami v rukách
a s modlitbou na perách. Sviečková
manifestácia sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. I keď účastníkov
rozohnali prúdy vody, ich sviece
nezhasli. Svojou odvahou položili
základ boja proti komunistickému
režimu v Československu. Jeho
pád prišiel o rok a pol neskôr.
Dnes žijeme v slobodnej spoločnosti. No i v dnešnej dobe

máme niekedy problém slobodne vyjadriť svoje názory, či svoju
vieru. Za pokoj a spravodlivosť,
za život (už od počatia) je potrebné bojovať i dnes. Hodnota
života je nevyčísliteľná, no predsa
sa k nemu veľakrát ľudstvo stavia
ľahostajne a bez rešpektu.
25. marec je aj Dňom počatého dieťaťa. Vedie nás k uvedomeniu si, že život je potrebné chrániť
od momentu počatia. Všetci sme
takto prišli na svet. Ak by nám
naše mamy nepovedali „ÁNO“
ešte keď sme boli v ich lone, neboli by sme tu.
To, aký je život každého z nás
výnimočný, si pripomenuli aj
kresťanskí demokrati v Michalovciach ponukou filmového večera pre verejnosť 24. marca 2015.
Film, poukazujúci na dôležitosť
a hodnotu života, silu odpustenia
a to, že nás presahuje Boží plán
s nami, dojal prítomných k slzám.
Lenka Pčolinská

Amfo 2015
Fotografia je úžasný
spôsob komunikácie a je
to skutočne univerzálny
jazyk. Prostredníctvom
fotografie sa nám
prihovoria aj autori na
súťažnej výstave fotografií
s názvom Amfo 2015.
Amfo je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti
amatérskej fotografickej tvorby
na Slovensku. Hlavným vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré
je zároveň garantom celoštátnej
súťaže. Pre rok 2015 vyhlasuje
Národné osvetové centrum tema-

tickú kategóriu: RODINA. Poslaním súťaže je vytvoriť podmienky
pre porovnanie a zhodnotenie
výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku.
Verejnou prezentáciou súťažných
prác na výstavách je motivovať
záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho
pôvodu, tematického, žánrového
zamerania, formálneho a technického spracovania.
Po skončení výstavy ocenené
a vystavené fotografie postupujú
na krajskú súťaž Amfo, ktorá sa
uskutoční v Košiciach.
Súťažná výstava bola sprístupnená vernisážou 13. apríla a potrvá do konca mesiaca.
Mgr. Adela Vojnová

dva týždne v športe
Basketbal
O pohár primátora mesta
Žiacka basketbalová liga žiakov
21. 4., 9.00 hod., finálová skupina – ZŠ, Ul. krymská 5
I.BK D – Bardejov
18. 4., 15.00 hod., Vihorlatská liga – kadeti
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK Michalovce – ŠKP Banská Bystrica
18. 4., 14.00 hod., dorastenecká liga Východ juniori, telocvičňa GPH
I.BK Michalovce – Inter Bratislava
19. 4., 11.00 hod., dorastenecká liga Východ juniori, telocvičňa GPH
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Futbal
MFK Zemplín – Partizán Bardejov
18. 4., 11.00 hod., Dôvera I. liga starší dorast U19
MFK Zemplín – Senec
25. 4., 11.00 hod., Dôvera I. liga starší dorast U19
MFK Zemplín „B“ – MFK Slovan Sabinov
26. 4., 10.30 hod., III. liga Východ muži – 23. kolo
MFK Zemplín – FK LAFC Lučenec
25. 4., 15.00 hod., II. liga ženy Východ – 14. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK Topoľany – TJ Slavoj Kráľovský Chlmec
18. 4., 14.00 hod., III. LSD Zemplínska – 18. kolo, Topoľany
AFK Topoľany – TJ Ptrukša
19. 4., 16.00 hod., VII. liga Západ muži – 18. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ Sokol Močarany – OŠK Tušice
19. 4., 16.00 hod., VI. liga mužov – 18. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Pohybová zdatnosť materských škôl
O pohár primátora mesta
22. 4., 9.00 hod., 4. kolo, Mestská liga materských škôl
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
ŠKST“C“ – KST plus 40 Trebišov“A“
18. 4., 17.00 hod., IV. liga mužov Zemplínsko – Košická – 22. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Strelectvo
Strelecký trojboj – kvalifikačný pretek
25. – 26. 4., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe,
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
Za poznaním okresu na bicykli
19. 4., 8.00 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926
Výstup na Veľký Milič
25. 4., 8.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Volejbal
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých
21. 4., 17.30 hod. – II. liga – 20. kolo, ZŠ, J. Švermu 6
VK Michalovce – Poprad
26. 4., 10.00, 12.00 hod., MSR oblasť Východ – kadetky – 15. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

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 Uznesení
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24.4.2012 a č. 189, zo dňa 4. 9. 2012

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 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. 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
C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 4. mája 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.



Úspech lukostrelcov
Na tohtoročných Majstrovstvách
Slovenska v halovej lukostreľbe
2015, ktoré sa konali v Liptovskom
Mikuláši 20. až 22. marca, získali
lukostrelci z Michaloviec historický
úspech. V kategórii muži nad 50 rokov, v divízii olympijský luk, získal
Mgr. Matej Hospodár striebornú
medailu. V kategórii muži, v divízii
dlhý luk, získal Ing. Dezider Szabó
striebornú medailu. A najväčšiu

radosť nám urobil v kategórii starší
žiaci, v divízii holý luk, najmladší
člen výpravy Matej Berešík, ktorý
domov priniesol zlatú medailu.
Krásny úspech, najmä preto, že celá
trojčlenná výprava, ktorá sa majstrovstiev zúčastnila, stála vo svojich kategóriách na stupňoch víťazov. Nádherný príklad skromnosti
a cieľavedomosti našich športovcov.
M. Hospodár

Vydarené športové
dopoludnie
Basketbalový klub 1. BK Michalovce v spolupráci s o.z. Zober loptu zorganizoval v utorok
31. marca podujatie pod názvom
„Bav sa basketbalom a neber drogy“. Vydarené športové dopoludnie sa uskutočnilo v telocvični ZŠ
na Krymskej ulici. Zúčastnilo sa
ho sedem zmiešaných družstiev
chlapcov a dievčat zo základných
škôl v meste a družstvo CVČ zo
Strážskeho. Prvú časť tvorili súťaže družstiev v slalome s loptou,
bez lopty, podávanie lôpt a streľba, ktorá bola zaujímavá pre sú-

ťažiacich i prítomných divákov.
V druhej časti nasledovali basketbalové zápasy, ktoré odohrali
družstvá na základe náhodného
žrebu. Najviac bodov získali žiaci
zo ZŠ na Školskej ulici.
Akcia mala pozitívny ohlas
a splnila svoj cieľ. Všetky družstvá
boli odmenené a organizátori súťaže veria, že v blízkej budúcnosti
pripravia podobné podujatie.
Chceme sa poďakovať vedeniu
ZŠ, Krymská 5 v Michalovciach
za vytvorenie výborných podmienok a bezproblémový priebeh.

Mesto Michalovce

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 Uznesení MsZ v Michalovciach
č. 357, zo dňa 25. 2. 2014, č. 383, zo dňa 17. 6. 2014 a č. 372, zo dňa 29. 4. 2014

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Štefan Dobrovolský (84)
Milan Vaško (65)
Anna Dudášová (88)
Zuzana Čačková (81)
Helena Brecková (82)
Mária Serenčeová (63)

spomienka
Keby sa tak dal vrátiť čas, dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť zas Tvoj hlas.
Dňa 7. apríla uplynulo 5 rokov od smrti
drahého manžela, otca, dedka

Ing. EMILA MICHALOVČÍKA
spomínajú manželka, dcéry, vnúčence
a celá rodina

Do práce na bicykli
Celoslovenskú súťaž Do práce
na bicykli 2015 vyhlásil národný
cyklokoordinátor Peter Klučka.
Súťaž podporuje využitie bicyklov na pravidelné dochádzanie
do práce a už niekoľko rokov sa
organizuje aj v okolitých krajinách podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy.
Občianske združenia: Občianska cykloiniciatíva Banská
Bystrica, PBS Kostitras Prešov a TBS JUS Martin sa spojili a vďaka získanej finančnej

ODPREDAŤ PriamyM preDAjom

malý oznamovateľ

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 určením 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) jednotlivé novovytvorené pozemky C-KN v k.ú. Michalovce:
p.č. 4100/1 o výmere 17 m2, p.č. 4100/2 o výmere 5 m2, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810-109/2010, zo dňa 1. 3. 2010 p.č. 4103/1
o výmere 84 m2, p.č. 4103/3 o výmere 7 m2, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-8/2014, zo dňa 4.3.2014, a pozemky C-KN v k.ú.
Michalovce: p.č. 4104/2, ostatné plochy o výmere 48 m2, p.č. 4107, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 56 m2, p.č. 4115/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 54 m2, p.č. 4119/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2.
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehote, 4. mája 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.

podpore vytvorili web stránku,
ktorá ponúka: pravidlá súťaže,
registračný formulár, nástroj na
evidenciu dát, automatické vyhodnocovanie a komunikačný
priestor pre zapojených účastníkov súťaže, ako aj aktuálne
informácie z domova a zo sveta
v oblasti cyklodopravy.
Súťaž Do práce na bicykli sa
uskutoční od 1. do 31. mája 2015
a zapojiť sa do nej môžete aj vy.
Bližšie informácie nájdete na
www.dopracenabicykli.eu.

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž na Ulici B. S. Timravy. Cena dohodou.
Tel.: 0907 997 743
n Predám alebo prenajmem 2-izbový byt v Michalovciach, Ulica
nad Laborcom. Tel.: 0915 366 811
n Dám do prenájmu 2-izbový byt na Ulici Čajkovského v
Michalovciach. Byt je kompletne zrekonštruovaný, plne
zariadený, výmera 57 m2, vlastné kúrenie. Cena 370 €/
mesačne, dostupný od 1. júna 2015. Tel.: 0918 800 032
n Dám do prenájmu zariadený 1-izbový byt blízko centra
v Michalovciach pre 1 – 2 osoby. Tel.: 0949 684 536
n Predám stavebný pozemok 2 000 m2, Ulica močarianska.
Tel.: 0918 360 300
n Predám záhradku s murovanou chatou v ZO Bogdanky,
vysporiadanú. Informácie na tel.: 0948 032 666

Rôzne
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 Kúpim ornú pôdu pri ceste. Tel.: 0902 644 555
n Kúpim Škoda Felícia. Tel.: 0905 224 993
n MUDr. Kveta Aszalayová, praktický lekár pre dospelých,
oznamuje všetkým pacientom, že od 1. apríla 2015
je presťahovaná do nových priestorov na Ulici Štefánikova 14,
Michalovce.
n Predám klavír, zn. Petrof. Cena 1 050 € + dohoda.
Tel.: 0902 104 364
n Predám multifunkčný retro prehrávač DS 168 nový,
nepoužívaný. Je v drevenej skrinke v retro štýle, rozmer I
50 cm, š 34 cm, v 25 cm. Obsahuje: prehrávač vinylových
(gramofónových) platní LP, rádio FM a AM, CD prehrávač,
prehrávač s USB vstupom, prehrávač magnetofónových kaziet.
Cena dohodou. Tel.: 0901 708 275
n Predám elektrický vertikutátor Wolf – Garten na
prevzdušnenie trávnika. Málo používaný, v dobrom stave.
Cena 70 €. Tel.: 0901 708 275
n Piesky, štrky, kamenivo – dovoz zdarma. Realizujeme strojové
potery a omietky. Tel.: 0948 300 988
n Predám Mitsubishi Lancer – 1,3 b, rok výroby 2007.
Tel.: 0918 449 123
n Predám rohovú sedaciu súpravu – ľavá + kreslo + taburetka,
poťah je svetlosivej farby, vzorovaná. Rozmery: š x h x v:
240 cm x 175 cm x 80 cm. Výška sedu je 35 cm. Cena je 250 €
alebo dohodou. V prípade záujmu volať na tel.: 0917 199 952
n Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha.
Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185
n Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov.
Tel.: 0907 534 726
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