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40. výročie vzniku Základnej školy na Okružnej ulici

Šestka
oslavovala
Otvorenie
tržnice
Rekonštrukcia
trojpodlažnej budovy
v centrálnej časti mestskej
zóny mesta Michalovce je
po 8 mesiacoch oficiálne
ukončená. Tržnica na svoju
obnovu čakala 25 rokov.
Počas tohto obdobia ju
chcela obnoviť spoločnosť
Tatra Real, a.s, ale aj
v dôsledku hospodárskej
krízy sa tento zámer
nepodarilo uskutočniť.

V

70. rokoch 20. storočia na Okružnej ulici v Michalovciach vyrástla pod
rukami stavbárov nová dvadsaťsedemtriedna základná deväťročná
škola. V prvom školskom roku 1974/75 jej brány prekročilo
755 žiakov, o ktorých sa staralo 43 pedagógov. Rekordný počet žiakov
zaznamenala škola v školskom roku 1979/80. Bolo to neuveriteľných 1111
žiakov.
Počas nasledujúcich rokov sa
na „ŠESTKE“ zriadili triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky
a prírodovedných predmetov, triedy
s rozšíreným vyučovaním športovej
prípravy a v neposlednom rade triedy pre intelektovo nadaných žiakov.
Zdokonalilo sa technické a materiálne vybavenie školy, zrekonštruoval
sa športový areál i celkový interiér
a exteriér školy. Počas 40 rokov fungovania tejto školy jej lavice opustilo
množstvo talentovaných a úspešných
mladých ľudí.

Oslava 40. výročia vzniku Základnej školy na Okružnej 17 začala 7. mája veľkolepou slávnostnou
akadémiou, ktorá trvala dve hodiny.
Za tento krátky čas sa mohli diváci
premiestniť v čase a stáť nielen pri
zrode, ale aj raste tohto diela. Pri sledovaní programu niekedy naskakovali divákom zimomriavky. Vedenie
školy môže byť právom hrdé nielen
na pedagógov, ale aj na žiakov, ktorí
svoje predstavenie na javisku bravúrne zvládli. Potvrdiť to môžu aj pozvaní hostia, medzi ktorými nechý-

bali primátor mesta Michalovce V.
Zahorčák, členovia mestského zastupiteľstva, bývalí učitelia, zamestnanci
a žiaci školy, riaditelia základných
a stredných škôl i samotní rodičia
účinkujúcich žiakov. Po slávnostnej
akadémii sa pozvaní hostia zúčastnili recepcie, ktorá sa konala v jedálni
školy.
Vedeniu školy, pedagógom i žiakom prajeme veľa elánu, tvorivého
ducha a úspechov aj ďalších 40 rokov.
M.P.

V auguste 2014 s rekonštrukciou začala spoločnosť Heon, s.r.o.. Tejto firme
sa podarilo obnovu tržnice úspešne dokončiť a 11. mája sme sa dočkali jej slávnostného otvorenia. Čerstvé ovocie a zeleninu si už teda môžeme kúpiť v novej
tržnici. Ostatné prevádzky budú otvorené od 25. mája. V priestoroch tržnice
sa bude nachádzať kvetinárstvo, trafika,
zmenáreň, potraviny, predajňa vajíčok,
pekáreň, predajňa Delikatesa, predajňa
s potrebami pre domácich majstrov, mäsiarstvo a predajňa bio-potravín. Nájdeme tu aj rôzne služby: oprava obuvi, kaderníctvo, oprava hodín, oprava a výroba šperkov. Nebude chýbať ani kaviareň,
raňajkáreň, butiky s textilom, galantéria,
bižutéria a v najbližšej dobe pribudnú aj
tri reštauračné priestory.
V novej tržnici sa na zákazníkov teší
vyše 70 predajcov, ktorí budú svoje tovary
a služby poskytovať vo vnútorných a vonkajších priestoroch tržnice.
nč

Riaditeľka Základnej umeleckej školy,
Štefánikova 20, Michalovce

vyhlasuje

prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného,
tanečného
a literárno-dramatického odboru
základnej umeleckej školy
na školský rok 2015/2016.
Termín konania prijímacích skúšok:
18., 19. a 20. máj 2015
13.30 – 17.00 hod.

Shakespeare´s
Day
súťaž škôl

Metamorfózy
slova
Naše mesto žilo tri dni
umeleckým slovom. Pod
názvom Metamorfózy slova
sa 4. – 6. mája uskutočnila
krajská súťažná prehliadka
v prednese poézie a prózy,
detských recitačných
kolektívov a divadiel poézie.
Zemplínske osvetové
stredisko, kultúrne
zariadenie Košického
samosprávneho kraja,
zorganizovalo jej 21. ročník
v rámci Hviezdoslavovho
Kubína.
Podujatia sa zúčastnilo 108 sólových
interpretov a tri umelecké kolektívy. Odborné poroty konštatovali, že detský umelecký prednes má veľa prívržencov a jeho
umelecké kvality sa zvyšujú. Recitátori
nášho okresu sú toho dôkazom.
V prednese prózy v II. a III. kategórii obsadili Dávid Novák druhé miesto,
Daniel Sunitra a Sára Valisková tretie. Na
treťom mieste sa umiestnila aj Soňa Pasuľková v poézii. Víťazky v prednese poézie
Kristína Schumerová v II. kategórii a Kristína Jurková vo IV. kategórii budú reprezentovať Košický kraj v júni na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Na
61. ročníku tohto podujatia sa predstavia
aj víťazi súťaže detských recitačných kolektívov – DRK Žiaci 4. B triedy /Základná
škola T. J. Moussona, Michalovce/.
Jela Timková

aktuality
MsKS uvádza
detetektívnu komédiu

Šialené
nožničky
23. mája o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

MsKS Michalovce
uvádza

Prerozdelenie dotácií na rok 2015
Mesto Michalovce na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácií
v celkovom objeme 52 000 €. Na základe zmien a doplnkov k VZN tvorí rezerva
primátora 10 % z tejto sumy, t.j. 5 200 €. Na prerozdelenie jednotlivým komisiám
bolo teda vyčlenených 46 800 €.
V tomto roku sme zaevidovali celkovo 110 subjektov, ktoré predložili
žiadosť o dotáciu mesta. Z nich 106
splnilo všetky podmienky predmetného všeobecne záväzného nariadenia. Celkový objem požadovaných
finančných prostriedkov bol vo výške
169 163,90 €.
V marci jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva (komisia sociálnych vecí a rodiny, komisia kultúry,
komisia školstva, mládeže a športu)

prerokovali žiadosti v súlade s VZN
č. 145/2012. Na základe ich rozhodnutia boli pridelené finančné prostriedky na konkrétne projekty.
V sociálnej oblasti bolo podporených 17 projektov z celkového počtu 19 žiadateľov vo výške 6 700 €.
V oblasti kultúry bolo podporených
27 projektov z celkového počtu 28
žiadateľov vo výške 17 000 €. Cirkevné
subjekty získali podporu pre 11 projektov z celkového počtu 12 žiadate-

ľov vo výške 4 900 €. V oblasti športu
bolo podporených 22 projektov z celkového počtu 23 žiadateľov vo výške
10 800 €. Školstvo získalo podporu
pre 28 projektov z celkového počtu
28 žiadateľov vo výške 11 300 €.
Zoznam podporených žiadateľov
o dotáciu mesta pre rok 2015 môžete
nájsť na webovej stránke www.michalovce.sk, v časti Samospráva – Dotácie mesta.
Anna Karchová

Radošinské naivné
divadlo
v hre

Sčista-jasna

29. mája o 19.30 hod.
veľká sála MsKS
Hvezdáreň
v Michalovciach
pozýva deti na

LETNÝ
ASTRONOMICKÝ
TÁBOR – LAT 2015
12. – 18. júla
v hoteli CHEMES
na Zemplínskej šírave
Info: 056 636 21 03
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rokovanie so zástupcami štátnej správy v Bratislave
účasť na pietnom akte kladenia vencov
na Cintoríne ČA na Hrádku
reprezentácia mesta na oslavách 40. výročia
založenia ZŠ na Okružnej ulici
účasť na pietnom akte Kancelárie prezidenta SR
– zapálenie Sviečky vďaky na Cintoríne ČA
na Hrádku
účasť na otvorení novej tržnice
rokovanie mestskej rady
stretnutie k príprave výstavy Dolný Zemplín v Košiciach
účasť na zasadnutí Okresnej rady zdravotne
postihnutých Michalovce
účasť na podujatí Vďaka Vám
účasť na stretnutí zástupcov samospráv PSK, KSK
a Zakarpatskej Ukrajiny
účasť na valnom zhromaždení Spolku sv. Cyrila
a Metoda

Krátke správy samosprávy
n V dňoch 30. 4. – 1. 5. 2015 sa v našom meste konal 15. jarný
jurmarok, ktorý sa niesol v znamení hudby, tanca, dobrého jedla
a zábavy. Počas predĺženého víkendu zavítali do centra mesta tisícky
návštevníkov, ktorí sa tešili najmä na pestrý a bohatý program. Lákali vystúpenia folklórnych skupín, dychovej hudby, virtuóza Michala Červienku, tradičné stavanie mája v podaní nášho folklórneho
súboru Zemplín, súťaž detí v rybolove, jazdecké preteky, maratón
a polmaratón, či koncert Simy Martausovej a široký výber tovarov
v nákupných stánkoch. Toto všetko a ešte viac ponúkol jubilejný
Jarný jurmarok v srdci Zemplína.
n Ján Várady (KDH) vystriedal na poslaneckej stoličke Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce poslankyňu Zlatušu Popaďákovú (SmerSD). Poslankyňa sa svojho mandátu vzdala z dôvodu obsadenia postu
riaditeľky v Zariadení pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je Mesto.
Stredoškolský učiteľ Ján Várady bol už v minulosti poslancom počas
dvoch volebných období. Po jeho príchode bude zloženie zastupiteľstva
– Smer-SD má 18 poslancov, KDH má 4 poslancov a traja sú nezávislí.
n Nové denné centrum pre seniorov, v poradí už ôsme, bude sídliť
v časti Močarany v priestoroch bývalej materskej školy na Ul. A. Šándora. Bude slúžiť seniorom ako spoločenské stredisko, miesto zábavy
a oddychu. Seniori sa vďaka takýmto centrám jednoduchšie začleňujú do spoločenského života a dostávajú priestor pre rozvoj svojich
záľub a záujmov. Mesto Michalovce podporuje zriaďovanie a rozvoj
denných centier v rámci svojej komunálnej sociálnej politiky.
n Okresný súd v Michalovciach začal s rozsiahlou rekonštrukciou
a prístavbou svojej budovy, a to hlavne z dôvodu kapacitne nedostačujúcich, funkčne a hygienicky nevyhovujúcich priestorov. Zhotoviteľom stavby je michalovská spoločnosť Scorp, s.r.o. a predpokladaný
termín ukončenia stavebných prác bol stanovený na december 2016.
Rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky súdu, teda aj počas
pracovných dní, ale až po 14.00 hod. Rekonštrukciou pribudnú nové
kancelárie, pojednávacie miestnosti, eskortná miestnosť, archív, ale
aj nové sociálne zariadenia pre klientov.

Týždeň modrého gombíka 2015
Tohtoročná zbierka sa bude niesť v duchu hesla „Deti deťom“.
Keďže 25. apríla postihlo Nepál tragické zemetrasenie,
prevažná časť výťažku zo zbierky bude venovaná
na pomoc deťom z Nepálu.
Týždeň modrého gombíka 2015 sa uskutoční
od pondelka 18. mája do nedele 24. mája 2015.
www.unicef.sk

Zhoda na vyhlásení
Pre poslancov Národnej rady
sa 5. mája začala 51. schôdza.
Program je pomerne náročný, pretože obsahuje 89 bodov.
Vzhľadom na významné výročie ukončenia druhej svetovej
vojny schválili poslanci v úvode
rokovania Vyhlásenie. Národná
rada SR v ňom považuje víťazstvo nad nacizmom a fašizmom
v druhej svetovej vojne za najvýznamnejšiu udalosť v dejinách
20. storočia, ktorú je potrebné si
s úctou a vďakou pripomínať. NR
SR tiež vyzvala predstaviteľov európskych štátov, aby podporovali
kroky smerujúce k udržaniu mieru v Európe a aby mieru, ako najvyššej civilizačnej hodnote, podriadili všetky rozhodnutia a činy.
V praktickej časti rokovania
bol schválený zákon, ktorý dopĺňa zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Predmetným návrhom
zákona sa upravuje základný
právny predpis v oblasti účtovníctva. Zámerom novely zákona
o účtovníctve je prijatie legislatívnych opatrení vyplývajúcich zo

smerníc Európskeho parlamentu
a Rady Európy. Novela sa dotýka subjektov verejného záujmu
s viac ako 500 zamestnancami,
upravujú sa podmienky pre vznik
povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, dopĺňa
sa udelenie pokuty za nevedenie
účtovníctva alebo jeho vedenie
v rozpore s týmto zákonom.
V uvedenej novele bol doplnený aj zákon č. 106/2004 Z.z.
o spotrebnej dani z tabakových
výrobkov a zákon č. 530/2011 Z.z.
o spotrebnej dani z alkoholických
nápojov. Zákon flexibilne reaguje
na potreby odberateľov kontrolných známok tak, že bude možné
dohodnúť aj iný termín prevzatia
kontrolných známok v tlačiarni
ako tomu bolo doteraz.
Súčasťou novelizovaného zákona o účtovníctve je aj novela
zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice. V tomto zákone je
riešená úprava tržieb prijatých
bezhotovostne.
Ing. Jozef Bobík

z pera viceprimátora

Otvorenie tržnice

Cena Nadácie Orange INTEGRE, o. z.
V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange za rok 2014 v kategórii Sociálna inklúzia získala 1. miesto organizácia – Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z. v Michalovciach za výsledky dlhodobej činnosti
pri poskytovaní starostlivosti ľuďom s duševnými poruchami. Ocenenie
bolo vyhlásené a odovzdané na slávnostnom galavečere 28. apríla v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave. Prevzala ho Jana
Hurová, riaditeľka združenia, ktorá je vo vedení organizácie 13 rokov.
Ocenenie Nadácie Orange je pre Integru významným celoslovenským
ocenením. Vidieť, že problematika duševného zdravia už nie je tak na
konci spoločnosti, ako tomu bolo v minulosti, ale čím ďalej, tým viac sa
o nej hovorí. Ocenenie je spojené i s finančnou odmenou vo výške 8 000
eur. Aj táto suma organizácii výrazne pomôže pri skvalitňovaní práce
pre ľudí s problémami duševného zdravia.

Z návštevy Jána Figeľa
Podpredseda NR SR a
predseda KDH Ján Figeľ
navštívil v pondelok
4. mája srdce Zemplína
Michalovce. Počas celého
dňa ho sprevádzali
poslanec NR SR Jozef
Bobík a predseda OC
KDH Michalovce Andrej
Hajduk.
Program návštevy začal v Sladovni, a.s., ktorá patrí k najväčším producentom sladu na Slovensku.
Ďalšou zastávkou bola spoločnosť Kerex, s.r.o., ktorá sa špecializuje na výrobu výmenných
nadstavieb, návesov a prívesov,
kontajnerov pre kombinovanú
prepravu s hlavnými exportnými trhmi v Nemecku, Rakúsku,
Holandsku a Francúzsku.
Nasledovala prehliadka Thermalparku Šírava v sprievode starostu obce Kaluža Jána Čuchrana,
ktorý predstavil priestory areálu,
ponuku služieb a informoval
o ďalších zámeroch.
Popoludní sa v Okresnom centre KDH v Michalovciach usku-

točnila tlačová konferencia s podpredsedom NR SR a predsedom
KDH Jánom Figeľom, poslancom
NR SR a poslancom mestského
zastupiteľstva v Michalovciach
Jozefom Bobíkom a predsedom
OC KDH Michalovce Andrejom
Hajdukom. Počas konferencie
predseda KDH načrtol možnosti rozvoja, ktoré spočívajú hlavne v zlepšení podnikateľského
prostredia, v podpore investícií,
ale aj projektov cestovného ruchu s následnou tvorbou nových
pracovných príležitostí. Jednou
z možností podpory podnikania
je aj pripravovaný zákon o rodinnom podnikaní, ktorý predkladá
KDH na rokovanie NR SR. Predseda KDH predstavil prítomným
i stratégiu KDH.
Vo večerných hodinách sa
predseda KDH Ján Figeľ stretol
s členmi Okresnej rady KDH Michalovce, so starostami za KDH
z okresu Michalovce a poslancami mestského zastupiteľstva za
KDH. Pri tejto príležitosti boli
ocenení medailou a ďakovnými
listami zaslúžilí členovia KDH,
ktorí sa podieľali na založení
KDH v okrese.
L. Pčolinská

Určite viacerí skôr narodení Michalovčania si spomenú, že myšlienka
vybudovať v meste tržnicu, vznikla pred dávnymi tridsiatimi rokmi. Jej
rozostavaná stavba po deväťdesiatom roku prešla do majetku mesta. Novovzniknutá samospráva zdedila viaceré rozostavané objekty. Rozhodnúť
o tom, ktoré si ponechať a dokončiť, nebolo jednoduché. Aj dovtedy fungujúce „socialistické“ podniky boli zo zákona určené na malú privatizáciu,
likvidáciu, vlastnícku transformáciu. Nedokončené objekty sa zdali skôr na
ťarchu rozpočtu mesta, ako na ich zmysluplné dokončenie a využitie. Spoločenská objednávka bola postavená k naštartovaniu trhu. Ten mal všetko
vyriešiť. Nielen objekt rozostavanej tržnice, ale i objekt nedokončeného
kultúrneho strediska a zdravotníckeho strediska boli predmetom predaja.
Práve objekt „Tržnica“ po prvom predaji a krachu s jeho dokončením
bol dôvodom, že sa znova dostal do majetku mesta. Znova sa objavila
myšlienka na jeho dokončenie mestom. Ani druhý pokus nebol úspešný.
Znova ostal objekt nedokončený, oplotený, strážený. Mesto sa pokúsilo
znova o jeho predaj. V medzinárodnom tendri uspela spoločnosť, ktorá
ho znova pre nástup hospodárskej a ekonomickej krízy nevedela dokončiť a ponúkla ho mestu na odkúpenie. Keď mestské zastupiteľstvo
nesúhlasilo s jeho kúpou, ponúkla ho iným subjektom. Toľko krátka rekapitulácia tridsaťročnej histórie.
Dnes je po tridsiatich rokoch objekt dokončený a pripravený prijať
spokojných predávajúcich a kupujúcich. Zvlášť od trhovníkov, ktorým
mesto doteraz poskytovalo skromné podmienky v priestoroch nedokončeného zimného štadióna, počujeme otázniky o ich budúcnosti. Tu treba pravdivo povedať, že pôvodný projekt z osemdesiatych rokov počítal
s trhovými priestormi v priestoroch tržnice vonku. Pripravené priestory
sú určite kultúrnejšie, ako to bolo svojho času na mieste, kde dnes stojí
tenisový štadión. Nedajú sa porovnávať ani s priestorom na Triede prof.
Hlaváča. Nakoniec i priestor zimného štadióna bol len núdzovým riešením. Rozumieme tomu, že každá zmena vyvoláva nové otázniky. Nájsť
si svojho zákazníka je pre uvedenú skupinu drobných podnikateľov bytostné dôležité. Obava a pocit neistoty je oprávnený.
Každý, kto navštívil nedávne „Jarné trhy“ a videl dokončený objekt,
sa na nás obracal s otázkou: kedy bude objekt otvorený a kedy tam
nájdu pri stoloch aj predávajúcich s ich tovarom. Dnes nastal čas aj
na uvedenie tohto objektu do života v meste. Prajeme mu množstvo
spokojných predávajúcich, ale i kupujúcich nielen Michalovčanov, ale
aj občanov zo širokého okolia.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Hovory z Bruselu

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA
II. časť
denne o 14.00 hod.

Mládežnícke
zastupiteľstvo mesta
Kto sme?
Mládežnícke
zastupiteľstvo
mesta Michalovce funguje na základe jednotlivých členov a členiek, ktorí sú vo väčšine prípadov
činní na svojej škole, sú členmi
študentskej samosprávy, no sú to
aj študenti vysokých škôl. Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce pravidelne organizuje rôzne
aktivity, na ktorých sa členovia
a členky podieľajú a zúčastňujú.
Čo je naším cieľom?
Cieľom Mládežníckeho zastupiteľstva mesta Michalovce je
zapojiť mladých Michalovčanov,
žiakov základných a stredných
škôl, do rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania,
umožniť im zorganizovanie ich
vlastných nápadov, podporovať
ich všestranný rozvoj organizovaním rôznych aktivít a hlavne
pôsobiť ako reprezentant mladých ľudí v našom meste.
S kým spolupracujeme?
Mládežnícke zastupiteľstvo je
najvyšším poradným orgánom primátora mesta Michalovce pre oblasť mládeže. Aktívne spolupracuje

s Mestským úradom Michalovce,
Mestskou políciou Michalovce, základnými a strednými školami na
území mesta Michalovce, Iuventa –
Slovenský inštitút mládeže a pod.
Aké akcie organizujeme?
Akcie organizované v meste
Michalovce Mládežníckym zastupiteľstvom: čistenie lesoparku
Kerta, besedy s primátorom mesta
Michalovce, prednášková činnosť
s mestskou políciou, Battle – Súboj kapiel, reprezentačné plesy
MzM Michalovce, turistické výjazdy, športové podujatia a pod.
Kto sa môže stať členom?
Členmi sa môžu stať všetci
mladí ľudia v meste Michalovce,
ktorí majú záujem a chuť podieľať sa na aktívnom živote mladých ľudí.
Sme jediná mládežnícka organizácia pracujúca aktívne s mladými ľuďmi v meste Michalovce.
Sídlo máme v Michalovciach na
Základnej škole, Krymská ul. 5,
071 01 Michalovce. Viac informácií nájdete na www.mzmmichalovce.estranky.sk
Tomáš Doležal

Michalovčania druhí
Už do 10. jubilejného ročníka súťaže Mladý Európan sa zapojilo 13
stredných škôl z Trebišova, Michaloviec, Sniny, Vranova nad Topľou,
Sobraniec, Humenného, Sečoviec a Veľkých Kapušian. V peknom prostredí Mestského úradu Trebišov privítal žiakov a pedagógov primátor
Marek Čižmár. Víťazmi sa stali žiaci Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou. Družstvo z Gymnázia na Ulici Ľ. Štúra
z Michaloviec v zložení Anna Blachová, Jana Tomková a Miroslav Makuch skončilo druhé.

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a

Stavjaňe majov
Mam jednoho bratranca, co še vola Andriš. Kec še teraz stavjaľi
pred peršim majom večar z tricatoho apriľa na peršoho maja všadzi
maje, ta mi sebe na ňoho spomenul. Kec me parobčiľi, ta tiž me chodziľi
stavjac maje. Neľem totim, co še nam ľubiľi, no šickim dzivkom, co me
znaľi, našim rovesničkom. Vun z nami ňechodzil. I nam nakazal, žebi
joho frajirkoj ňichto maja ňestavjal. Kec bulo po peršim majoj, ta večar
še Andriš vibral, no ňe z brezku, jak buľi maje postavjane, no s fijomakom. Tak še vola borjevka u nas. I postavil a pantľikami ozdobil na kapurku svojej milej. Po majoj še ho pitame, čom ňestavjal maja z nami.
„Znaš Mižu, ta žebi šicke znaľi, že to moja frajirka.“ I veru še vidala, až
do Prahi a za druhoho, ňe za našoho majovoho Andriša. Ňeznam, mušim še na našoho Andriša prepitac, či teraz ňerobi poradcu tiš Andrišoj
u prezidentskim palacu.
Vaš Mižo z varoša


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

Festival kultúrnych činností žiakov
základných škôl mesta Michalovce
19. – 21. 5., veľká sála MsKS

Jakub Vajda
Matúš Meško

Šialené nožničky
detetektívna komédia
23. 5. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

do stavu manželského vstúpili...

Andy Warhol – Návraty ku koreňom
27. 5. o 18.00 hod., veľká sála MsKS
Sčista-jasna
Radošinské naivné divadlo
29. 5. o 19.30 hod., veľká sála MsKS

Prvý májový víkend sme my tanečníci CVČ ZŠ T. J. Moussona roztlieskali
ruky vyše 1200 účastníkom finálového kola tanečnej súťaže Pohyb bez bariér v Bratislave. Jagavé sukničky, pestrofarebné topy, množstvo rekvizít,
to všetko pridávalo k neopísateľnej atmosfére tanečnej súťaži. Vo veľkej
konkurencii profesionálnych tanečných súborov sme obstáli na výbornú.
My ,mladší, s naším Žabacím tangom sme vytancovali 2. miesto a naši
veľkí spolužiaci s choreografiou Sochy 3.miesto. Moderátor Milan Junior
Zimnýkoval určite našiel veľa talentov, ale tentokrát nás bol povzbudiť
ako kamarát a bývalý slniečkár.
Zuzka, Katka, Riško

Výstavy
Renáta Fialová – Jarné inšpirácie
maľba a kvetinová výzdoba
do 29. 5., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
15. 5. piatok (2D) o 19.30 hod.
16. 5. sobota (3D) o 20.40 hod.
17. 5. nedeľa (2D) o 19.45 hod.
MAD MAX: ZBESILÁ CESTA
thriller
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA
Slovenské titulky
16. 5. sobota o 18.30 hod.
17. 5. nedeľa o 17.40 hod.

LADÍME 2
hudobná komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky
17. 5. nedeľa o 16.00 hod.

Premiéra
PIESEŇ MORA
rozprávka, detský, rodinný
2014
Vstupné: 3,50 €, deti: 3 €
Belgicko/Dánsko /Francúzsko
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Český dabing
19. – 20. 5. utorok, streda o 19.30 hod.
ZABIJACI
krimi, thriller
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Continental film
2015
DÁNSKO
České titulky

21. – 22. 5 štvrtok, piatok o 17.00 hod.
24. 5. nedeľa o 16.45 hod.
KRAJINA ZAJTRAJŠKA
Sci-Fi, fantasy
Vstupné: 4 €, deti 3,50 €
Mládeži prístupný

2015
USA
Slovenský dabing
21. 5 štvrtok (3D) o 19.30 hod.
22. 5. piatok (2D) o 21.00 hod.
24. 5. nedeľa (2D) o 20.40 hod.

POLTERGEIST
horor
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA
Český dabing
22. 5. piatok o 19.10 hod.
24. 5. nedeľa o 19.00 hod.
26. 5. utorok o 19.30 hod.
27. 5. streda o 19.45 hod.

ŽIVOT JE ŽIVOT
komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
ČR
Originál verzia

28. 5. štvrtok o 17.00 hod.
30. – 31. 5. sobota, nedeľa o 16.15 hod.
SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV
rozprávka
Vstupné: 3,50 €
Mládeži prístupný

2015
SR/ČR
Originál verzia

28. 5. štvrtok o 18.40 hod.
30. – 31. 5. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
DIVOKÁ DVOJKA
akčná komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Český dabing

28. 5. štvrtok (2D) o 20.40 hod.
30. – 31. 5. sobota (3D), nedeľa (2D) o 18.00 hod.
SAN ANDREAS
katastrofický
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Michalovce
v pozornosti žiakov
Dňa 6.mája 2015 sa v priestoroch Zlatého býka rozliehalo súťažné zápolenie medzi tímami základných škôl. Trojčlenné družstvá (I.,
II., III., IV., a VI. ZŠ) si merali svoje
vedomosti z histórie aj súčasnosti
Michaloviec. Mestská vedomostná
dejepisná súťaž „Michalovce – naše
mesto, jeho minulosť a súčasnosť“
sa konala už desiatykrát v spolupráci s vyhlasovateľom súťaže primátorom mesta a Zemplínskym múzeom. Organizáciou bola poverená
Základná škola T. J. Moussona. Jej
cieľom je prispieť k hlbšiemu poznaniu minulosti, tvorcov historických premien rozvíjajúcich sa Michaloviec až po súčasnú podobu.

Predmetom súťaže boli: história mesta, súčasné Michalovce,
osobnosti Zemplína, identifikácia múzeálnych prameňov s akcentom na ich funkciu a využitie.
Záverečné 5. kolo bolo tematicky
zábavné, každý rok je iné.
Veľmi dobre si počínali súťažné družstvá IV. ZŠ (1. miesto), I. ZŠ (2. miesto) a II.ZŠ (3.
miesto).
Snahou organizátorov každého súťažného ročníka je upevňovať hrdosť žiakov na regionálne
dejiny, na pamiatky mesta, ktoré
vytvorili a zanechali pre nás naši
predkovia.
Daniela Rudášová

Nový projekt
MC Drobec
Materské centrum Drobec
od začiatku tohto roka zorganizovalo niekoľko vydarených
akcií. Vo februári sa uskutočnil
Valentínsky karneval MC, kde
sa v klasických aj v netradičných
kostýmoch predviedlo šesťdesiat
detí z Michaloviec a okolia. Počas jarných prázdnin si deti mohli
užiť Prázdninové kino s drobcami
– navštívili kino Centrum v Michalovciach a pozreli si rozprávku
Cililing a zver – nezver. Deň žien
oslávili členky MC v čokoládovni
a v herni materského centra, pred
sviatkami jari sa uskutočnili veľkonočné tvorivé dielne. Mamičky
si boli zaplávať s deťmi v bazéne
penziónu Juliana na Zemplínskej šírave a v apríli bol v rámci
Grantu mesta Michalovce 2015
schválený projekt Drobci spoznávajú hrady, zámky – históriu,
ktorého cieľom je umožniť deťom

rôznych vekových kategórií spojiť
poznávacie aktivity s pohybom
a pobytom na čerstvom vzduchu
v rámci nenáročných turistických
výstupov na zrúcaniny hradov
na Zemplíne. Okrem toho MC
plánuje zrealizovať dva celodenné výlety na Ľubovniansky hrad
a Spišský hrad (výlet bude spojený s návštevou ZOO v Spišskej
Novej Vsi). V Michalovciach
zorganizuje MC prehliadku centra mesta s návštevou Turisticko-informačnej kancelárie mesta.
Súčasťou projektu bude bábkové
divadielko v herni MC a tvorivé
dielne pre deti. Časový harmonogram aktivít v rámci projektu
nájdete na stránke www.mcdrobec.sk. Priatelia MC Drobec nájdu informácie o aktivitách MC aj
na Facebooku: materskécentrum.
drobec
Mgr. Adriana Jacečková

Martin Kočiško
a Mgr.Alena Demčišáková
Michal Gríb
a Renáta Ščamborová
Erik Matarazzo
a Mgr.Dominika Biľová
Marián Palovčák
a Ing.Martina Zahumenská
Marek Pastirik
a Ing.Lenka Hadeková
Michal Hudák
a Martina Luteránová
Tomáš Tkáč
a Ivana Nagyová

blahoželania
V týchto dňoch oslávil 10. narodeniny

MATÚŠKO KRATKA

a 20. narodeniny

JANÍK KRATKA
Prajem im všetko najlepšie,
pevné zdravie, veľa lásky, šťastia a úspechov.
teta Janka

Žiaci navštívili Viedeň
V rámci projektu Erasmus +,
TRILINGUABLOG sme spolu
so žiačkami druhého a tretieho
ročníka navštívili hlavné mesto
Rakúska, Viedeň. Našou partnerskou školou bolo osemročné Goethe Gymnázium. Na celý týždeň
bol naplánovaný náročný program, ktorý pozostával nielen z rôznych aktivít zameraných na zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku
a spoznávaní sa navzájom, ale aj
z návštevy historických pamiatok,
ktorých je v tomto prekrásnom
a malebnom meste mnoho.

Žiaci mohli vidieť katedrálu
Stephansdom, Schonbrunn, Belveder, zábavný park Práter a navštívili aj muzikál Mary Poppins.
Popri návšteve mesta dievčatá
pracovali spolu s francúzskymi,
španielskymi a rakúskymi študentmi v skupinách. Vypĺňali dotazníky, vytvárali komiksy, zúčastnili sa na vyučovacích hodinách,
kde mohli pozorovať vyučovací
proces študentov osemročného
gymnázia a porovnať ho s naším
školským systémom.
SOŠ OS

Shakespeare´s Day
Rok prešiel ako voda a opäť
sme si pripomenuli slávneho anglického spisovateľa a dramatika
W. Shakespeara podujatím, ktoré
pod hlavičkou Mestského úradu v Michalovciach zrealizovala
predmetová komisia anglického
jazyka na ZŠ T. J. Moussona za
pomoci vedenia školy.
Škola je vyhlasovateľom, ale aj
realizátorom súťaže, prehliadky
pod názvom Shakespeare´s Day.
Žiaci všetkých michalovských ZŠ,
CZŠ a 8-roč. Gymnázia na Ul. Štúra môžu prejaviť svoje umelecké
vlohy v prednese poézie a prózy,
vo vlastnej tvorbe a divadelnom
predstavení v anglickom jazyku.
Svoj talent prejavilo 67 žiakov
zo ZŠ – ZŠ T. J. Moussona, ZŠ,
Švermova 6, ZŠ, Komenského 1,
ZŠ, Krymská 5 a ZŠ Pavla Horova.

Žiaci sa prezentovali, ako najlepšie vedeli. Odborná porota ocenila najlepších súťažiacich v kategórii prednes. V kategórii vlastná
tvorba a divadelné predstavenie
boli udelené ceny poroty, pretože
žiaci boli tak pripravení, že bolo
ťažké z nich vybrať len najlepších. Žiaci vyjadrili svoje pocity
a uplatnili vedomosti v písaní na
tému: Hlboko v mojom srdci je...
Vydarené divadelné predstavenia prezentovali žiaci štvrtého
ročníka zo ZŠ T. J. Moussona, Michalovce (Zákon mravcov a Gruffalo) a žiaci zo ZŠ Krymská (Mačka v klobúku).
Z tohto krásneho podujatia odchádzali všetci plní dojmov, obohatení krásnym slovom a umeleckými zážitkami.
predmetová komisia

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. 53, zo dňa 28.4.2015

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj pozemkov v lokalite ulíc Moskovská – Volgogradská,
určených 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 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, 1. júna 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.


dva týždne v športe
mestska športová olympiáda žiakov
michalovských základných škôl
33. ročník, kolektívne športy a atletika
28. – 29. 5., 8.30 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
Mestská športová olympiáda seniorov
18. – 19. 5., 13.00 hod. – stolný tenis, streľba (Ul. partizánska 23)
20. 5., 9.00 hod. – atletika (4. ZŠ, J. A. Komenského 1)

Futbal
MFK Zemplín – ŠK Senec
16. 5., 19.30 hod., DOXXbet liga muži, nadstavbová časť o postup – 7. kolo
MFK Zemplín – ŠKF Sereď
26. 5., 19.30 hod., DOXXbet liga muži, nadstavbová časť o postup – 9. kolo
MFK Zemplín – FK Dukla Banská Bystrica
20. 5., 14.00 hod., Dôvera I. liga starší dorast U19
MFK Zemplín – 1. FC Tatran Prešov
23. 5., 11.00 a 13.15 hod., Dôvera I. liga mladší dorast U17,U16
MFK Zemplín „B“ – MFK Vranov nad Topľou
24. 5., 10.30 hod., III. liga Východ muži – 27. kolo

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE 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

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 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 pozemky C-KN v k.ú. Michalovce: 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 lehota, 1. júna 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.

MFK Zemplín – MFK Tatran L. Mikuláš
23. 5., 15.00 hod., II. liga žien Východ – 18. kolo
MFK Zemplín – Partizán Bardejov A
17. 5., 10. 30 hod., I. liga žiačok Východ – 13. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK Topoľany – OFK Vojčice
23. 5., 14. 00 hod., III. LSD Zemplínska – 23. kolo, Topoľany
AFK Topoľany – FK Roma Trhovište
17. 5., 17.00 hod., VII. liga Západ muži – 22. kolo, Topoľany
AFK Topoľany – OcŠK Pozdišovce
24. 5., 17.00 hod., VII. liga Západ muži – 23. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ Sokol Močarany – OFK Hatalov
17. 5., 17.00 hod., VI. liga mužov – 22. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK Iuventa – HK partizánske
16. 5., 17.30 hod. – 1. zápas play - off
17. 5., 10.30 hod. – 2. zápas play – off
HK Iuventa juniorky – HK Štart Trenčín
20. 5., 14.00 hod., I. liga žien – 22. kolo
HK Iuventa – HK Štart Trenčín
20. 5., 16.00 hod., I.LMD – 22. kolo
Info: www. Iuventa–zhk.sk

Plávanie
Michalovský Orcáčik
16. 5., 9.00 hod., 4. ročník, plavecká súťaž žiakov
Info: Mgr. Katarína Hamadejová, tel.: 0907 946 673

Strelectvo
Kvalifikačný pretek – strelecký viacboj
24. 5., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
Výstup na Makovicu
16. 5., 8.00 hod.
Cyklotúra okolo Šíravy
16. 5., 8.00 hod., 25. ročník, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603
Poď na Podhoroď – 27. ročník
16. – 17. 5., 8.00 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

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, 1. júna 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty
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
n Predám rodinný dom v obci Sliepkovce, cca 10 km
od Michaloviec. Tel.: 0917 317 877
n Predám menší rodinný dom v Hažíne. Tel.: 0948 443 787
n Dám do prenájmu 3-izbový byt na sídlisku Východ
v Michalovciach. Tel.: 0908 090 490
n Predám murovanú poschodovú chatu v dobrom stave
v peknej lokalite na Zemplínskej šírave, Medvedia hora.
Vhodná aj na podnikanie ako penzión. Zavedený plyn,
elektrická energia, mestská kanalizácia, prístupová cesta. Cena
dohodou. Tel.: 0907 935 042, tel.: 0905 645 880
n Predám dvojgeneračný dom v Michalovciach s dvomi
samostatnými vstupmi. Vhodný aj na podnikanie pri firmy,
prípadne súkromné ambulancie. Záhrada, garáž. Cena
dohodou. Tel.: 0905 645 880, tel.: 0907 935 042
n Dám do prenájmu plochu v rodinnom dome v Michalovciach
cca 100 m2 na rôzne účely. Tel.: 0905 473 191

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 Predám klavír, zn. Petrof. Cena 1 050 € + dohoda.
Tel.: 0902 104 364
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
n Predám ošípané. Váha – 100 – 160 kg. Cena 1,60 €/kg.
Tel.: 0949 125 494
n Predám Volkswagen Passat, rok výroby 1997, dovezený z Anglicka,
aj na náhradné diely. Cena dohodou. Tel.: 0949 125 494
n Predám novú piecku s výmenníkom tepla, zn. Diana 13 kW,
v záruke. Cena dohodou. Tel.: 0902 727 149
n Predám nepoužívanú ručnú kosačku Florabest. Cena 35 €.
Tel.: 0905 252 026

Služby
n Ponúkam akreditované Ministerstvom školstva SR
jednoduché a podvojné účtovníctvo. Certifikát uznáva okrem
iného aj ÚPSVaR. Tel.: 0907 308 142
n Upratovacia firma prijme muža na upratovacie práce
v Michalovciach. Tel.: 0903 604 033
n Ponúkam fotoslužby – svadobné, rodinné, tehotenské
fotografie. Tel.: 0905 958 580

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
PhDr. Ján Biačko (77)
Mária Janočková (59)
Ján Vojník (90)
Mária Borovská (75)
Anna Markovičová (91)
Mária Čenčariková (86)
Mária Smolárová (92)

Alexander Zálešák (52)
František Schmidt (78)
Juraj Smoliga (53)
Mária Činčárová (66)
Viera Tamášová (59)
Antónia Monhartová (77)
Mária Kozáková (82)

poďakovania
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli
dňa 24. apríla rozlúčiť s milovaným manželom,
oteckom a dedkom

Ing. JÁNOM SEMANOM

ktorý nás opustil vo veku 74 rokov.
manželka, dcéra Jana a syn Peter s rodinami
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, kolegom, známym, susedom,
ktorí sa prišli dňa 17. apríla rozlúčiť s drahým
a milovaným manželom, otcom a dedkom

MVDr. MICHALOM EŠTOKOM

manželka a deti s rodinami

spomienky
Dňa 18. mája uplynie 5 rokov,
čo nás opustil milovaný manžel, otec a dedko

MIKULÁŠ TIRPÁK

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
s láskou v srdci spomínajú manželka,
syn, dcéra a vnučky
Dňa 8. mája uplynulo 5 rokov,
čo nás vo veku 75 rokov
navždy opustila drahá mamička a babička

ALŽBETA SLIVKOVÁ

Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
s láskou spomína syn Ján s rodinou
Dňa 17. mája uplynie 5 rokov
od smrti drahej mamičky,
babičky, sestry a priateľky

MÁRIE NOVYSEDLÁKOVEJ
S úctou a láskou na ňu spomínajú
jej najbližší.

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, č. 189, zo dňa 4.9.2012,
č. 309, zo dňa 3.9.2013, č. 383, zo dňa 17.6.2014, č. 53, zo dňa 28.4.2015

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,
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 výmere 785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
D) 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. Michalovce, 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 výmere 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.CKN 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
E) hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele C-KN č. 1093 a pozemok p.CKN č. 1093, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce,
ktorá vznikla určením Geometrického plánu č. 14328810-24/2012, zo dňa 25.4.2012
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 1. júna 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.
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