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Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach sa stretlo na svojom štvrtom rokovaní

Voľba hlavného
kontrolóra

ZEMPLÍN
VETERÁN
RALLYE
2015
Klub historických vozidiel
a Zemplín Veteran
Club v Michalovciach,
organizujú 10. ročník
rallye historických vozidiel
Zemplín Veterán Rallye
v dňoch 26. – 28. júna 2015.
Zemplín Veterán Rallye je rallye historických vozidiel – automobilov a motocyklov do modelového roku 1975.
Vozidlá musia spĺňať všetky podmienky
prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Musia mať platné doklady
k prevádzke motorového vozidla, ako aj
povinné zmluvné poistenie a musia byť
v historicky správnom stave.
Podujatie začne registráciou účastníkov v piatok 26. júna od 13.00 hod.
na Námestí slobody v Michalovciach.
O 17.00 hod. začne ,,Concours d ́Elegance“ – I. etapa Michalovce – Vinné
– Zemplínska šírava spojená s piknikom. V sobotu 27. júna sa bude konať
výstava vozidiel pri Obchodnom centre
Zemplín v Michalovciach. Po ukončení
výstavy sa historické vozidlá vydajú na
spanilú jazdu po Zemplíne – II. etapa:
Michalovce – Sobrance – Vyšné Nemecké (Shengenská hranica) – Jenkovce –
Lekárovce – Palín – Michalovce – Zemplínska šírava (hotel Chemes). Táto etapa je dlhá 95 km a je plná nenáročných
a zábavných úloh. V nedeľu 28. júna na
účastníkov čaká III. etapa – jazda po
hrádzi Zemplínskej šíravy a zvýhodnený vstup do Thermalparku.
ts

Mestský úrad v Michalovciach
oznamuje váženým klientom,
že z dôvodu skvalitnenia
služieb občanom je od 24. júna 2015

matrika
presťahovaná
do nových priestorov
na prízemí budovy MsÚ,
Nám. osloboditeľov 30
v kancelárii č. 107 sa bude vykonávať
overovanie listín a podpisov
a v kancelárii č. 109 matričná agenda
nové tel. číslo: 056 68 64 109

M

estskí poslanci rokovali v utorok 16. júna v mestskom kultúrnom stredisku. Na programe mali viac ako dvadsať bodov programu. Medzi najdôležitejšie patrila voľba hlavného kontrolóra mesta ale aj prijatie Lokálnej
stratégie pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.
Rokovanie zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Viliam Zahorčák.
V úvode poslanci schváli členov návrhovej a volebnej komisie a tým splnili všetky formálne podmienky v súvislosti s voľbou kontrolóra. Samotná
voľba bola tajná a k volebnej urne
pristupovali poslanci jednotlivo podľa
abecedného poriadku. Voľby hlavného
kontrolóra sa zúčastnili štyria kandidáti, a to Ing. Marta Bobovníková, JUDr.
Peter Borza, Bc. Miroslav Čaga a Mgr.
Gabriela Liptáková. Všetci menovaní
sa poslancom predstavili osobne na
zasadnutí mestského zastupiteľstva vo
svojich vystúpeniach pred samotnou
voľbou. Výsledky zverejnila volebná
komisia po krátkej prestávke. Vo voľbe
hlavného kontrolóra mesta bolo celkovo odovzdaných 23 hlasovacích lístkov,
všetky hlasovacie lístky boli platné.
Počtom hlasov 23 bola za hlavnú
kontrolórku mesta zvolená Ing. Marta
Bobovníková, ktorá túto funkciu zastávala aj doteraz.

Rokovanie mestského zastupiteľstva
pokračovalo informatívnymi správami
o prijatých uzneseniach mestskej rady,
o riešení interpelácií poslancov aj správou o výsledkoch kontroly.
Zasadnutie pléna prerokovalo taktiež zmenu rozpočtu Mesta Michalovce. Uvedená zmena sa okrem iného
týka aj úpravy zázemia a infraštruktúry futbalového štadióna tak, aby
boli splnené všetky podmienky smernice pre najvyššiu súťaž, do ktorej
postúpili naši michalovskí futbalisti.
Finančné prostriedky budú použité
na zriadenie boxu pre televízne stanice, vyhradenie sektoru pre novinárov,
výstavbu oplotenia, zriadenie ďalších
turniketových vstupov, údržbu a nastavenie kamerového systému.
Mestskí poslanci na svojom júnovom zasadaní prerokovali a schválili
aj navrhované zmeny v organizačných
štruktúrach základných škôl a zriadenie športovej triedy florbalu na Základnej škole T. J. Moussona.

Osobitnú pozornosť venovali mestskí zákonodarcovia Lokálnej stratégii
pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín. O tomto dokumente
sme vás v našich novinách informovali
v predchádzajúcom čísle. Pre pripomenutie uvádzame aspoň tú skutočnosť,
že celý strategický materiál pojednáva
o legálnych migrantoch, ktorí v našom
meste už dlhodobo reálne žijú, sú prínosom pre mesto i región, ale majú
aj svoje problémy a ťažkosti.
Rokovanie zastupiteľstva v ďalšej
časti pokračovalo predloženými majetkovo právnymi záležitosťami, prenájmom majetku vo vlastníctve Mesta, informáciou o pripravovaných verejných
súťažiach, doplnením lokalít do zmien
Územného plánu mesta a schválením
zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.
V závere mali poslanci už tradične
priestor pre interpelácie a diskusiu v bode rôzne.
Iveta Palečková

Postúpili sme do Fortuna ligy!
Michalovským futbalistom sa podarilo získať prvenstvo v DOXXbet lige po triumfe
nad Skalicou 2:0 a prvý krát tak postúpili do Fortuna ligy.
Na hráčov MFK Zemplín Michalovce čaká letná príprava a päť
prípravných zápasov. Prvý odohrajú
doma proti Lokomotíve Košice, ďalšie počas sústredenia vo Vysokých
Tatrách, proti Cracovii Krakow, Popradu a Prešovu. Posledný zápas pred
začiatkom ligy odohrajú na ihrisku
maďarského Debrecínu. Zverencov

Františka Šturmu príjme na radnici aj
primátor mesta Viliam Zahorčák.
S postupom úzko súvisí aj úprava
futbalového štadióna podľa požiadaviek zo smerníc na infraštruktúru pre
štadióny v najvyššej súťaži. Ide však
iba o menšie úpravy ako sú oprava sedadiel, vytvorenie press zóny a priestorov pre televízne štáby, zvýšenie

počtu turniketov, upravenie hracej
plochy, kamerového systému, osvetlenia a podobne. Medzi požiadavky
Slovenského futbalového zväzu patrí
aj zvýšenie počtu tréningových plôch
a vyhrievanie trávnikov. Týmito požiadavkami sa bude Mesto zaoberať
v budúcnosti.
nč

Zvonického
dni

mestské súťažné kolo

aktuality
Letná
turistická súťaž
Kráčaj s rodinou
dolným Zemplínom
www.michalovce.sk
www.dolnyzemplin.sk

pozývame vás
do galérie Zemplínskeho
osvetového strediska
na výstavu
Marika Piatničková

ORIGAMI

japonské umenie
skladania papiera
Výstava v priestore
galérie ZOS potrvá
do 30. júla

Letný
prevádzkový čas
knižnice
od 15. júna
do 31. augusta
pondelok – piatok
8.00 – 16.00 hod.
sobota
zatvorené

MIHAĽOVSKI

DESKI 2015
Začiatok kultúrneho leta v Michalovciach otvára už tradične, toho roku piatykrát, festival divadelných predstavení
v slovenských nárečiach Mihaľovski
deski. V budove Základnej školy Pavla Horova ho otvorili najmladší herci,
naši školopovinní krajania z Vojvodiny.
Hlavný festivalový večer na tribúne na
námestí bude venovaný rýdzo zemplínskemu humoru. S festivalom sa rozlúčime unikátnym hudobno-dramatickým
mystériom v modernom evanjelickom
kostole. Podujatie pripravili Zemplínske
Východoslovenské združenie VALAL,
Zemplínske múzeum v Michalovciach,
Dom Matice slovenskej a Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach. Podujatie finančne podporili Ministerstvo
kultúry SR, Košický samosprávny kraj
a Matica slovenská.
program festivalu:
Piatok 26. júna, Tribúna na Námestí
osloboditeľov
n 18:00 FS Kysčanka (Kysta): Žebi me
u haňbe ňeostaľi
n 18:30 Divadlo pri fontáne (Michalovce): Žimne vre
n 19:30 Kladzanske ľudove divadlo
„KĽUD“: Kraľ Zempľina
Sobota 27. júna, Kostol Evanjelickej
cirkvi a. v.
n 17:00 Záhorácke divadlo (Senica):
Podivuhodný voz boží
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22. 6.
		
23. 6.
26. 6.
26. 6.
27. 6.
		

stretnutie starostov a primátorov regiónov
Michalovce a Sobrance so zástupcami MPaRV SR
a predstaviteľmi KSK
účasť na otvorení Veľkej ceny Michaloviec v džude
účasť na slávnostnej bohoslužbe v kaplnke
sv. Cyrila a Metoda v ZpS
účasť na otvorení LTS 2015
rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce
zasadnutie Rady seniorov
rokovanie Rady zdravotne postihnutých
účasť na športovo-brannom podujatí
zamestnancov mestského úradu
porada primátora
prijatie úspešných športovcov a žiakov
– reprezentantov mesta
účasť na oslavách 50. výročia Základnej školy
na Školskej ulici
zastúpenie mesta na podujatí Jánske ohne nad Šíravou
rokovanie so zástupcami Ministerstva
pôdohospodárstva v Bratislave
rokovanie Rady cirkví
prijatie úspešných žiakov základných škôl
otvorenie 10. ročníka Zemplín Veterán Rallye 2015
účasť na podujatiach 10. ročníka
Zemplín Veterán Rallye 2015

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré
boli predložené na III. zasadnutí MsZ v Michalovciach
28. apríla 2015.
		
(pokračovanie)
RNDr. Lýdia Sidivárová
1. Na Sídlisku Západ medzi kotolňou K11 a v priestore za bytovkami
HC/A a HC/B boli v roku 2014 realizované výmeny rozvodov vody
a kúrenia. Po ukončení rekonštrukcie zostal terén v spomínanom
priestore neupravený, plný skál, výmoľov a hlbokých jám. Táto situácia môže značne skomplikovať kosenie a jamy v teréne, ktoré zostali
po rekonštrukčných prácach, môžu byť nebezpečné ako zdroj úrazov
a poškodenia techniky. Občania týchto obytných domov sa pýtajú,
kedy budú dokončené terénne úpravy v spomínanom priestore.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Na úpravu spomínaného priestoru sme dostali objednávku a úpravy
zrealizujeme v priebehu 21. týždňa.
2. Na Sídlisku Západ v priestore medzi obytným domom A9 a A1 sa
nachádza detská drevená preliezka, na ktorej sú uvoľnené dosky tak,
že môže dôjsť k vážnemu úrazu detí hrajúcich sa na nej. Je možné
v čo najkratšom čase túto preliezku skontrolovať a opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Oprava preliezky bola vykonaná dňa 15. 5. 2015.
3. Obyvatelia Ulice A.S. Puškina upozorňujú na rozsiahly počet
výtlkov na ceste, a to hlavne od polovice spomínanej ulice smerom
ku križovatke s Ul. M. Nešporu. Bude sa realizovať oprava týchto
výtlkov? Ak áno, v ktorom termíne?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Oprava výtlkov bola zrealizovaná dňa 11. 5. 2015.
4. Ulica P.J. Šafárika je ulicou so značným sklonom. V rámci zimnej údržby je táto cesta posypávaná hrubým posypovým materiálom. Obyvatelia ulice sa zaujímajú, kedy bude tento posypový materiál v rámci jarnej údržby pozametaný?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Komunikácia bola vyčistená a opravená dňa 13. 5. 2015.
5. Na križovatke Ulíc P. J. Šafárika a T. J. Moussona, vrátane priľahlého chodníka sú rozsiahle výtlky. Je možné tieto výtlky vyspraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Komunikácia bola vyčistená a opravená dňa 13. 5. 2015.
6. V mesiaci február 2015 na Ulici P. O. Hviezdoslava oproti futbalovému štadiónu medzi domami č. 40 a č. 42 bola dopravná nehoda, pri ktorej došlo k vytrhnutiu tabule s označením autobusovej
zastávky dopravnej spoločnosti Arriva. Kedy bude spomínaná tabuľa znovu osadená, prípadne odstránená z trávnika?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Mesto Michalovce vyzvalo prevádzkovateľa prímestskej autobusovej dopravy, aby urobilo nápravu, t.j. osadiť označník zastávky Michalovce-štadión.
Ing. Jozef Sokologorský
Obrátili sa na mňa, ako poslanca za 1. volebný obvod, obyvatelia
z Ulice Prof. Hlaváča. Obyvatelia spomínanej ulice žiadajú o úpravu medziblokových priestorov, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, hlavne detské pieskoviská. Momentálne nie je možné,
aby ich využívali rodiny s deťmi. Aj kvôli tomuto stavu nemajú
obyvatelia vhodný priestor na vyplnenie voľného času s deťmi.
Preto žiadam kompetentných o vykonanie úpravy medziblokových
priestorov a hlavne detských pieskovísk tak, aby boli plne funkčné
a k dispozícii všetkým obyvateľom v tejto časti mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Medziblokové priestory v súčasnosti upravujeme v celej lokalite. Nakoľko sa jedná o rozsiahlejšie práce, bude potrebné na realizáciu viac času.

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Na základe stretnutí s občanmi mesta Michalovce a ich dotazov
predkladám nasledovné interpelácie.
Interpelácia číslo 1: Jednou z krásnych dominánt, ako aj miestom
oddychu na michalovskej pešej zóne, bola farebná „Fontána lásky“ s hrajúcou hudbou. Aké sú možnosti opravy tejto fontány, aby
mohla opäť hrať a farebne svietiť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Technológia fontány bola zaplavením poškodená. Z dôvodu morálneho a fyzického opotrebenia jej opravu už nik nezrealizuje.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

z pera viceprimátora

Deň slovanských
vierozvestcov

Sila prírody
Pri mojich potulkách s fotoaparátom v ruke mi pohľad padol na múrik,
ktorý časom kmeň stromu vytlačil. Uvedomil som si akú silu má príroda,
ktorá pomaly, ale isto pôsobí na svoje okolie. Pri sadení tohto stromu si
zrejme človek vôbec neuvedomil čo príroda dokáže. Často sa stretávam
s ľuďmi, ktorí sú presvedčení, že človek vládne prírode a ona mu slúži
podľa jeho potreby. Bohužiaľ aj takýto ľudia sú. Je dobre vidieť, že príroda je veľmi silná a má svoju moc.
Janko

Daruj krv, zachrániš
život
...nie je len fráza, ale skutočnosť, ktorú denne potvrdzuje
zdravotníctvo a široká základňa
bezpríspevkových darcov krvi.
Letné mesiace venované oddychu a cestovaniu prinášajú aj
problém s dostatkom krvi pre
zdravotníctvo, keďže nehody,
úrazy, plánované operácie či
iné život ohrozujúce stavy si
„dovolenky“ nevyberajú. Preto
sa obraciame na všetkých, kto-

rí majú 18 – 60 rokov, sú zdraví a môžu darovať krv, aby tak
urobili a vytvorili dostatočné
zásoby krvi pre ľudí odkázaných
na životodarnú tekutinu. Príďte,
vašu krv potrebujú chorí.
Krv môžete darovať na HTO
Nemocnice Štefana Kukuru v Michalovciach v odberové dni: utorok – štvrtok – piatok od 7.00 hod.
Ďakujeme.
Mgr. Mária Pavluvčíková

Dvere k finančnej
gramotnosti dokorán
Pod týmto názvom realizovali žiaci SOŠ sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach projekt podporený Nadáciou detí Slovenska,
ktorý bol zameraný na zvýšenie
finančnej gramotnosti absolventov učebných odborov. Žiaci sa
oboznámili s bankovými inštitúciami, vyskúšali si výhody internetbankingu, získali základné
vedomosti z oblasti poisťovníctva, miezd, práce a ochrany. V situačných hrách si vyskúšali aj
prácu bankového pracovníka.
Pod vedením odbornej lektorky sa žiaci venovali najmä
téme rodinného rozpočtu, vreckového, sporenia a účelného
využívania vlastných finančných

prostriedkov. Aj prostredníctvom
mnohých ďalších aktivít prenikali žiaci do tajomného sveta financií, učili sa niesť zodpovednosť
a robiť dobré rozhodnutia o svojich financiách, o svojom rodinnom či osobnom živote. Mnohé
rodiny našich žiakov zápasia
s finančnými problémami. Práve
takéto rodiny s nízkou bonitou
môže nepremyslená manipulácia s peniazmi dostať do vážnych
existenčných problémov, preto
sa vedomosti a zručnosti z finančnej oblasti stali nevyhnutnosťou, ktorá sa implementuje postupne do všetkých vyučovacích
predmetov v školách.
Ing. Jozefína Javorská

Veto prelomené
Začiatok júna bol na Slovensku horúci. Podobne tomu bolo
aj pre poslancov v Národnej rade
SR. V pôvodnom programe rokovania mali 99 bodov. Potom
pribudla mimoriadna schôdza na
prerokovanie postupu prokuratúry pri vyšetrovaní spisu Gorila, vystúpenie prezidenta o stave
republiky a ešte návrh vlády na
zrýchlené prijatie zákona o investičnej pomoci.
Prvým prerokovaným bodom
bola prezidentom vrátená novela
Zákona č. 461/2003 o sociálnom
poistení. Novela uvedeného zákona bola do parlamentu predložená v marci, ako návrh vlády.
Napriek tomu návrh získal širokú
podporu a za návrh po prvom čítaní hlasovalo 122 zo 129 prítomných poslancov. Bolo to tým, že
v návrhu definovaný minimálny
dôchodok zabezpečoval poistencovi dôchodkový príjem na takej
úrovni, aby nebol ako jednotlivec
odkázaný na pomoc v hmotnej
núdzi. Nárok na minimálny dôchodok budú mať dôchodcovia
po dovŕšení dôchodkového veku,
ktorí odpracovali minimálne 30
(kvalifikovaných) rokov. Výška

minimálneho dôchodku bola
stanovená na 269,50 €. S počtom
odpracovaných rokov sa výška
minimálneho dôchodku zvyšuje.
Zákon rieši aj dôchodcov, ktorí
pracovali v Čechách prípadne pre
české firmy. Zákon o minimálnom
dôchodku sa samozrejme netýka
dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa vypočítala vyšší dôchodok.
Pred hlasovaním o definitívnom texte zákona predložili vládni
poslanci také pozmeňujúce návrhy,
že pre dôchodcov, ktorí boli sporiteľmi v II. dôchodkovom pilieri sa
výška ich minimálneho dôchodku
bude krátiť. S takýmto návrhom
opoziční poslanci nesúhlasili.
Za konečný návrh zákona potom hlasovalo zo 138 prítomných
poslancov iba 77 poslancov. Pán
prezident mal k schválenému zákonu 7 konkrétnych výhrad, preto
zákon nepodpísal a vrátil zákon
na opätovné prerokovanie. Národná rada vrátený zákon prerokovala
16. júna. Za pôvodný text zákona
hlasovali všetci vládni poslanci
a jeden opozičný poslanec z klubu
OĽaNO. To znamená, že zákon
bude účinný od 1. júla 2015.
Ing. Jozef Bobík

Tohto roku vychádza piaty júl na nedeľu. Súčasne to bude i štátny
sviatok. V rokoch, keď je štátny sviatok dňom pracovného pokoja uprostred týždňa, si aspoň niekto položí otázku a prípadne sa aj zaujíma,
prečo je to tak. Zvlášť to platí pre najmladšiu generáciu. Dôvodov na
položenie si tejto otázky pri nedeli je menej. Nedeľa je nedeľa. Je dňom
pracovného pokoja, a že má aj inú sviatočnú hodnotu, to asi splynie
s nedeľou. Preto nezaškodí si pripomenúť význam tohto sviatku nielen
pre nás Slovákov, ale pre celú Európu. Rozmer významu misie bratov
zo Solúnu je minimálne európsky.
Pre kultúrne napredovanie a náboženské priblíženie sa obyvateľov
vtedajšej Veľkej Moravy vytvoril Konštantín – Cyril nové písmo hlaholiku, grafický systém špeciálne uspôsobený pre slovanský jazyk. Spolu
s Metodom pred odchodom na Veľkú Moravu a i po ňom zhotovili viacero prekladov a vlastných textov v tzv. staroslovienčine – stará cirkevná slovančina. Staroslovienčina počas veľkomoravskej misie získala veľa
prvkov západoslovanských (od 10. storočia slovenských a moravských)
nárečí používaných na Veľkej Morave. Napríklad vtedajšia verzia hlaholiky obsahuje aj jedno písmeno (hlásku dz), ktorá sa vtedy používala
len na území dnešného Slovenska.
Vďaka tejto činnosti sa bratia Cyril a Metod považujú za zakladateľov
slovanskej literatúry. Okrem toho Konštantín priniesol so sebou na Veľkú
Moravu symbol byzantského dvojkríža, ktorý je dnes v slovenskom znaku. Roku 863 Konštantín založil tzv. Veľkomoravské učilište, v ktorom sa
vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci a ktoré
sa stalo centrom slovanskej literatúry.
Keďže obaja bratia pochádzali z Byzantskej ríše, no Veľká Morava spadala do cirkevnej sféry Ríma, vybrali sa v roku 867 so súhlasom veľkomoravských panovníkov Rastislava (v dnešnej Morave) a Svätopluka (v Nitrianskom kniežatstve) do Ríma, aby získali súhlas pápeža k používaniu
staroslovienčiny ako liturgického jazyka.
Toľko z historických faktov. Nielen na uvedenú dobu, ale najmä pre súčasnosť, sa pokladajú uvedené skutky za historický prelomové, spoločensky
zásadné a pre šírenie kresťanského smerovania obyvateľov rozhodujúce.
Preto dátum príchodu bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorý sa
traduje na 5. júl roku 863, je aj dnes hodné sláviť. Tento krok uvedených
vierozvestcov sa stal prelomovým nielen ich príchodom, ale i výchovou
generácie žiakov, ktorí pokračovali v ich diele. Je to jeden zo základných
koreňov hodnôt, na ktoré by mali byť hrdé i nasledujúce generácie. Preto
si pripomínajme cyrilo-metodskú tradíciu a nikdy na ňu nezabúdajme.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Hosť: PaedDr. Martin MOLNÁR, kronikár mesta a historik ZM
Téma: KRONIKA MESTA
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

AKÁ SI MI KRÁSNA, RODNÁ ZEM MOJA
15. ročník Festivalu tanca
denne o 14.00 hod.

OZNAM
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., prevádzkovateľ distribučnej
sústavy elektriny na východnom Slovensku, uskutočňuje v týchto mesiacoch
dozber údajov o podzemných a nadzemných elektrických vedeniach nízkeho
napätia po vykonanej rekonštrukcii.
Pri výkone prác budú pracovníci na označenie trás podzemných káblov
používať ekologicky neškodné spreje. Označenia sa preto môžu objaviť na
chodníkoch alebo na zemi. Sprejové značky neznamenajú následné výkopové
práce či iné obmedzenia pre obyvateľov a po dvoch až troch mesiacoch sami
zmiznú. Súčasťou zberu údajov je aj odčítavanie sériových čísel elektromerov
odberateľov elektriny (bez odčítavania stavu elektromerov).
Prosíme občanov o toleranciu a trpezlivosť.
VSD

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a

Oslavi peťki

Šicko možne mi už vidzel, no toto, co še mi podarilo vidzec u piatok dzevetnastoho u našej kulture, še ľem tak skoro bizovňe ňestaňe.
Ňeznace o čim vam chcem diškurovac? Jedna z mihaľovskich zakladňich
školov oslavovala pejdzešatku. Nachodzi še na Straňanoch na Školskej
uľici. Okrem toho, že ju prišľi pozdravic a povinšovac jej gu tomu viročju jej skorši škoľare, bi ňebulo ňič prekvapujuce. I kec to buľi dňeška
ľudze ňeľem popularne, no i toti, co už daco dobroho i šumnoho ukazaľi. Herečki, moderatorki, hokejisci, umeľci, ľem toto najľepši vinšovaľi.
I starši učiteľe še ňedaľi zahaňbic. Častušku poskladaľi, zašpivaľi i calu
salu do varu dostaľi. No najľepši buľi toti, co teraz chodza do školi. Cvičeňa na javisku jak u ťelocvičňi. Žiňenki, trampoľini, premeti, kotuľe
a po ňich hokej na koľiskovich korčuľoch, jak na hokejovim štacijoňe.
I mi še šmial i cešil z toho, co šicko še na tej škoľe da naučic. Ozdaľ vijdze i vinš pana primatora, žebi še podarilo i totu školu kuščok vinovic.
Vaš Mižo z varoša


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

Chóry Zemplína
prehliadka cirkevných zborov
5. 7. o 17.00 hod., tribúna pri MsÚ
V programe sa predstavia: Zbor sv. Jozefa pri Bazilike minor,
Zbor sv. Rastislava pri katedrálnom chráme, Spevácky zbor Peniel

Sebastián Cibere
Nela Uhľárová
Ivo Lajčák
Samuel Hreha
Sebastián Fedor
Richard Jacko
Ján Pažinka

Michalovský organ
9. ročník organových koncertov
Ana Marie Ospina – organ (Kolumbia)
9. 7. o 19.00 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie
Špacirki po varošu
netradičné poznávanie Michaloviec
10. 7. o 17.00 hod., parkovisko pred MsKS

Výstavy
Jaroslav Šobák – Obrazy v klasike (maľba)
do 30. 6., malá galéria MsKS
Ľudmila Lakomá – Dedičstvo otcov (maľba)
do 30. 6., galéria ZOS
Obrazy z trezoru Zemplínskeho osvetového strediska
do 30. 6., galéria ZOS
Výstava z depozitu (maľba)
1. 7. – 31. 7., malá galéria MsKS

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák odovzdával v pondelok 15. júna ceny
víťazom výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí. Tohtoročnou témou prác bolo „Moje ja – ja som!“. Vo výtvarnej súťaži sa umiestnili aj žiaci zo ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce. Žiak 4.C triedy Gabriel
Kuriľak svojou prácou „To som ja“ získal 4. miesto. Jeho spolužiačka
Karin Petruňová obsadila 7. miesto s prácou „Zrkadlo budúcnosti“.
Vyučujúcou výtvarnej výchovy oboch žiakov je PaedDr. Katarína Berešíková. Súťaž sa koná tretí rok a zapojilo sa do nej 393 základných
škôl a osemročných gymnázií. V súčasnosti sú ocenené práce vystavené
na zastupiteľských úradoch SR a kultúrnych inštitútoch v zahraničí.
Mgr. Erika Kuriľaková

Galéria umeleckého
slova

Origami Mariky Piatničkovej
japonské umenie skladania papiera
do 30. 7., galéria ZOS

Program kina Centrum
27. – 28. 6. sobota, nedeľa o 16.00 hod (2D), o 18.00 hod (3D)
MIMONI
animovaný
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €, 3D: 6 €, deti: 5 €
Mládeži prístupný 	

2015
USA
Slovenský dabing

28. 6. nedeľa o 19.45 hod.
DÁMA V ZLATOM
životopisný
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
České titulky
26. 6. piatok o 20.30 hod.
27. 6. sobota o 19.45 hod.

MISIA: PREZIDENT
dobrodružný, akčný
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
FÍNSKO/GB
České titulky
30. 6. utorok o 18.30 hod.

LADÍME 2
hudobná komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2015
USA
České titulky
30. 6. utorok o 20.30 hod.

POLTERGEIST
horor
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Repríza
2015
USA
Český dabing
1. 7. streda o 18.45 hod.

SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV
rozprávka
Vstupné: 3 €
Mládeži prístupný 	

Repríza
2015
SR/ČR
Originál verzia
1. 7. streda o 20.30 hod.

INSIDIOUS: KAPITOLA 3
horor
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Repríza
2015
USA
Slovenské titulky

2. – 6. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 20.00 hod.
MACÍK 2
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

5. 7. nedeľa (2D) o 16.00 hod.
6. – 8. 7. pondelok (3D), utorok (2D), streda (3D) o 18.00 hod.
12. 7. nedeľa (2D) o 16.15 hod.
MIMONI
animovaný
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €, 3D: 6 €, deti: 5 €
Mládeži prístupný 	

Repríza
2015
USA
Slovenský dabing

5. 7. nedeľa o 18.00 hod.
7. – 8. 7. utorok, streda o 20.00 hod.
NAVŽDY MLADÁ
romantický
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

do stavu manželského vstúpili...

2015
USA
České titulky

9. – 11. 7. štvrtok (3D), piatok (2D), sobota (2D) o 19.30 hod.
TERMINATOR: GENISYS
2015
akčné sci-fi, thriller
Vstupné 2D: 4 €, študent: 3,50 €, 3D: 6 €, študent: 5,50 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky

V Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach sa 17. júna konal koncert organizovaný Súkromnou základnou umeleckou školou
Talent-Um pod názvom Galéria
umeleckého slova, ktorý patrí do
dlhodobo predstavovaného cyklu poézia trochu inak, a s ktorým
sa za posledné roky nádejní herci
predstavili vo viacerých mestách
východného Slovenska. Tohto roku
sa koncert tvorený prednesom
a hudobným sprievodom niesol
v symbolike galérie obrazov, ktoré
po uvedení moderátorom Tomášom Ilečkom, predstavujúcim kurátora výstavy, ožili a vyrozprávali
publiku svoj príbeh. Účinkovali
herci Divadla poézie Čiapka pri
SZUŠ Talent-Um a prizvaní hostia z Divadla pri fontáne – Jelka
Timková, Miriam Adamíková, Iva
Burášová, Sidónia Semanová, Kristína Jurková, Michaela Mihaľová,
Františka Basarabová, Šimon Čižmár, Soňa Pasuľková a Alžbeta Bu-

rašová. O hudbu a spev sa postarali
Ľudmila Kolesárová, Antónia Nováková a Radoslav Gajdoš. Režisérsku a dramaturgickú taktovku
prevzala Otília Semanová.
Herci vystúpili počas dňa
na javisku dvakrát. Prvýkrát pre
žiakov z Gymnázia Pavla Horova
a druhýkrát sa predviedli vo večernom predstavení pre verejnosť. Obe publiká ich s nadšením
prijali a vychutnali si do poslednej bodky programu to, čo im
táto pomyselná galéria ponúkla.
Rozhodne sme radi, že aj v dnešnej dobe sa nájdu zástupcovia
každej z troch generácii, ochotní
venovať sa kultúrnym činnostiam
na úkor svojho voľného času.
Veríme, že toto vystúpenie v netradičnom formáte ponúklo príjemný kultúrny zážitok pre obe
strany a už vopred sa tešíme na
najbližšie predstavenie, o ktorom
budeme určite včas informovať.
Šimon Čižmár

Oznámenie pre rodičov
Odbor školstva, kultúry
a športu v Michalovciach
oznamuje, že počas
letných prázdnin bude
zabezpečená prevádzka
v materských školách
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta
Michalovce takto:
Od 1. 7. do 17. 7. 2015: MŠ na Ul.
školská 5, MŠ na Ul. Komenského
2, MŠ na Ul. Masarykova 30, MŠ na
Ul. okružná 19, MŠ na Ul. Vajanského 5, MŠ na Ul. leningradská 1, MŠ
na Ul. J. Švermu 8.

Od 20. 7. do 31. 7. 2015: MŠ na Ul.
školská 5, MŠ na Ul. J.Švermu 8.
Od 3. 8. do 21. 8. 2015: MŠ na Ul.
Fraňa Kráľa 78.
Od 24. 8. do 28. 8. 2015 nebude
v prevádzke žiadna materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka. Školský rok začína
2. 9. 2015.
Pokyny týkajúce sa prevádzky
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky,
u ktorých sa môžete informovať.
Obmedzenie prevádzky je nutné
z dôvodu čerpania dovoleniek
zamestnancov materských škôl
a príprav nového školského roka.

Zvonického dni
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa 5. júna
uskutočnilo mestské kolo súťaže Zvonického literárne dni.
Organizátorom súťaže je Základná škola T. J. Moussona
a zemplínska knižnica. Vyhlasovateľom tejto súťaže je primátor mesta Viliam Zahorčák.
Zvonického literárne dni je jednokolová mestská prehliadka
recitácií umeleckého prednesu
poézie a prózy regionálnych
autorov, propagácia ich života a tvorby formou projektov

a prezentácia regionálnych tradícii v pripravovanom pásme.
Víťazstvo v I. kategórii nebolo
udelené, druhé miesto obsadila
Michaela Balogová a tretie Sára
Dzurjová. V próze prvé miesto
získal Boris Andrišov. Víťazom
II. kategórie v poézii sa stala
Kristína Schumerová, v próze
pre II. kategóriu prvé miesto
nebolo udelené, druhou sa stala
Nina Gombitová a Viera Vasiľová. Prvé miesto v III. kategórii
v poézii získala Soňa Pasuľková
a v próze Viktória Pradová.

Ing. Martin Kovaľ
a Mgr. Jana Ščigulinská
Ing. Ján Sedilek
a Ing. Tatiana Vargová
Mgr. Michal Klima
a MDDr. Adriana Mihaľovová
Vlastimil Varga
a Michaela Lajtmanová
Pavol Tomko
a Katarína Kováčová
Martin Ondko
a Bc. Martina Maciková

Mestské kultúrne stredisko uvedie v septembri
zaručene vtipnú komédiu o peripetiách rozpadu manželstva

Št yria na kanape
Účinkujú:
Petra POLNIŠOVÁ, Henrieta MIČKOVICOVÁ, Emil HORVÁTH, Richard
STANKE, Ľuboš KOSTELNÝ / Michal KUBOVČÍK
Vstupenky sú už v predaji a môžete si ich zakúpiť
na 3. poschodí MsKS od 8.00 do 15.30 hod. alebo v pokladni Kina Centrum
(od 15.30 hod.) a online na www.kultura.michalovce.sk
FILANTROPIA Michalovsko-košickej eparchie za finančnej pomoci
Mesta Michalovce a Úradu Košického samosprávneho kraja
organizuje Letný detský tábor

BEZ ROZDIELU IV.
17. – 22. 8. 2015 (1. turnus) • 24. – 29. 8. 2015 (2. turnus)
v penzióne HEDERA na Zemplínskej šírave (Kamenec)
ubytovanie, 5x denne strava a pitný režim, výlety, aqua-park, bazény,
doprava MI-Zemplínska šírava a späť, poistenie
Informácie: 0915 958 321, email: filantropiamke@gmail.com
www.filantropiamke.orthodox.sk

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach,
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce),
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis),
h) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (bývalé Stredisko služieb škole).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 10. júla 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. 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. 682/74 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 a č. 682/81 o výmere 21 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, 13. júla 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.

w

dva týždne v športe
O pohár primátora mesta
Letná prázdninová futbalová liga uličných družstiev
6. – 10. 7., 8.00 hod., kategória žiakov – 1. 9. 2000 a mladší
Info: Mgr. Jozef Marec, tel.: 0915 205 383


spoločenská rubrika

navždy sme sa rozlúčili...
Barbora Kenderešová (70)
Blažena Gregušiaková (81)
Mária Bednárová (87)
Marta Ondillová (60)
Michal Haluška (86)
František Mach (73)
Jaroslav Ferko (46)
Oto Balogh (71)

Basketbal
Letný denný tábor 2015
1. – 3. 7., veková kategória 8 – 12 rokov
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Bojové umenia

spomienky

WFMC Slovakia Open Cup
6. 7., M. Gorkého 4
Info: T. Šimonič, tel: 0915 964 842

Šach
Zemplínska veža Fide Open 2015
27. 6. – 3. 7., 9.00 hod., medzinárodný turnaj
Info: M. Lašanda, tel.: 0917 642 250

Turistika
Splavovanie zemplínskych riek
3. – 5. 7., 7.00 hod.
Info: www.navraty.szm.sk, tel.: 0948 497 132

20. ročník

Memoriálu Štefana Nadzama
Michalovce – Prešov (starí páni)

1. júla 2015 o 16.30 hod.
futbalový štadión MFK Zemplín Michalovce
Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe 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, 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 služby na Ul. Masarykovej súpisné
číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej 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 naparcele 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.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,
E) novovytvorených pozemkov C-KN, p.č. 2714/1 o výmere 56 m2 záhrada, p.č. 2714/2 o výmere 56 m2, záhrada a p.č. 2714/3 o výmere 17 m2,
záhrada, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu
č. 14328810-24/2014, zo dňa 19. 5. 2014.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 13. júla 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.

Dňa 15. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko

V Nových Zámkoch sa v polovici júna uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v atletike žiakov a žiačok základných škôl. ZŠ, Krymská ul. 5 reprezentovali títo žiaci – Peter Jelinský v hode kriketovou loptičkou (získal 6. miesto) a Marko Tirpák v skoku do výšky (9. miesto). Martina Pustá zvíťazila
v hode kriketovou loptičkou výkonom 69,48 m. Stala sa tak Majsterkou
Slovenska. Úspešným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a mesta.
Vedenie ZŠ

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám rodinný dom v obci Sliepkovce, cca 10 km
od Michaloviec. Tel.: 0917 317 877
n Predám pekný 2-izbový byt s balkónom v Michalovciach, Sídlisko
Juh. Byt je kompletne zrekonštruovaný + roll door, všetko nové,
1. poschodie vo vynovenej bytovke. Tel.: 0911 160 380
n Priestory na prenájom. Tel.: 0949 236 950
n Predám lacno garáž s pozemkom na Ulici okružnej pri
Zekone. Tel.: 0905 475 903
n Dám do prenájmu garáž na Ulici okružnej za blokom J2
(nie oproti Tescu). Tel.: 0944 230 981
n Predám 6-árový pozemok v centre Michaloviec. Tel.: 0905 473 191
n Predám chatu na Zemplínskej šírave, Medvedia hora. Cena
dohodou. Tel.: 0907 959 441
n Ubytovanie na Zemplínskej šírave. Tel.: 0907 959 441
n Predám stavebný pozemok v obci Jastrabie, okres Michalovce.
Tel.: 0907 164 840
n Ponúkam na predaj murovanú chatu na Vinianskom jazere
pod hotelom Jazero s možnosťou celoročného využitia ako
rodinný dom. Cena dohodou. Tel.: 0905 420 221

Rôzne
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 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 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 Babetu, typ 210, pojazdná, zachovalá + doklady
majiteľa. Tel.: 0904 823 486
n Thajské masáže Michalovce. Tel.: 056 6281000
n Predám Mitsubishi Lancer – 1,3 b, rok výroby 2007.
Tel.: 0918 449 123
n Predám malé prasiatka, odstavčatá, vykastrované, zaočkované.
Cena 60 €/ks. Tel.: 056 6522190, Tel.: 0949 125 494
n Predám ošípané. Váha 100 – 190 kg. Cena 1,60 €/kg.
Tel.: 0949 125 494, Tel.: 056 6522190
n Predám Volkswagen Passat, rok výroby 1997, dovezený
z Anglicka. Výborný technický stav, aj na náhradné diely.
Cena dohodou. Tel.: 056 6522190, Tel.: 0949 125 494
n Darujem dve čierne štvortýždňové mačiatka – mačičky.
Tel.: 0918 639 109
n Predám jednofázové vodovodné čerpadlo 1,5 kW
po generálnej oprave. Tel.: 0907 349 166
n Kúpim plynové kachle 2 kW. Tel.: 0907 349 166

Služby
n Ponúkam fotoslužby – svadobné, rodinné, tehotenské
fotografie. Tel.: 0905 958 580
n Poskytujem pedikérske služby dôchodcom so zľavou,
v pohodlí vášho domova. Tel.: 0948 996 290

prerušenie distribúcie elektriny
n 29. júna 2015 od 7.20 do 15.30 hod.,
úsek: Ulica Štefániková č. 2 – 18 párne
n 8. júla 2015 od 7.40 do 16.00 hod.
úsek: osada Betlenovce
n 13. júla 2015 od 6.30 do 17.30 hod.
úsek: Ulica B. S. Timravy, Ulica Vajanského č. d. 56 – 82
párne, č. d. 49 – 63 nepárne
n 15. júla 2015 od 9.00 do 16.30 hod.
úsek: Ulica močarianska č. d. 29 – 117 nepárne,
č. d. 16 – 128 párne, Ulica krásnovská č. d. 2 – 30 párne,
č. d. 3 – 11 nepárne, Ulica Barč Ivana č. d. 2 – 22

VIKTOR LAPŠANSKÝ

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami

Dňa 26. júna uplynie 20 rokov,
čo nás opustil milovaný manžel a ocko

NURI KAMBEROVIČ

S úctou a láskou stále spomíname.
Tvoja jediná manželka a synovia

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc
všetkých, čo si rada mala. Za všetky Tvoje trápenia
a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej mladosti.
Dňa 5. júla si pripomenieme 1. výročie úmrtia

HELENY KOČANOVEJ
spomína manžel a deti s rodinami
Dňa 29. júna uplynie 5 rokov,
kedy nás navždy opustila drahá mamka a babka

ANNA PAZIČOVÁ

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

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

zverejňuje

zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
1. Časť pozemku p. C-KN č. 1080/2, k. ú. Michalovce do výmery 19 m2
na Námestí osloboditeľov v Michalovciach, za účelom osadenia ochranných prvkov záhradnej architektúry.
2. Časť pozemku p. C-KN č. 1568/2, k. ú. Stráňany do výmery 100 m2, ktorý sa nachádza na Ulici jedľovej v Michalovciach za účelom zriadenia
pridomovej záhradky.
3. Časť pozemku p. C-KN č. 768/1, k. ú. Stráňany o výmere 65 m2 na záhradkárske účely.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 10. júla 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej 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
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:
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-109/2010, zo dňa
1.3.2010 p.č. 4103/1 o výmere 84 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,
D) novovytvorený pozemok C-KN v k.ú. Stráňany, p.č. 1427 o výmere 119 m2,
zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 3483400135/2012, zo dňa 23. 11. 2012,
E) novovytvorený pozemok C-KN, parcelné číslo 5304/11 o výmere 2 m2, ostatné plochy, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č.
14328810-24/2015, zo dňa 1. 4. 2015.
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehota,
13. júla 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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