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Vzhľadom na obmedzenú kapaci-
tu 300-metrového atletického okruhu 
na IV. ZŠ, Komenského 1 je počet štar-
tujúcich limitovaný na 60. Keďže sú tieto 
preteky zaradené do Michalovskej ob-
lastnej bežeckej ligy, zámerom organi-
zátorov je umožniť štart čo najvyššiemu 
počtu domácich bežcov z oblasti Micha-
lovce a Sobrance. Z tohto dôvodu máte 
možnosť zaregistrovať sa v predstihu, 
pred oficiálnym začiatkom registrácie. 
Po zaregistrovaní (a uhradení štartov-
ného) 50-tich bežcov bude on-line re-
gistrácia ukončená. Zvyšných 10 miest 
si organizátori rezervujú na pridelenie 
v deň štartu. 

Všetky potrebné informácie nájdete 
na http://hodinovka.tk/registracia.html. 
Tešíme sa na vašu účasť.

  organizátori

V utorok 15. septembra 
sa už po 23-krát uskutoční 

Michalovská hodinovka.

aktua l i ty

MsKS Michalovce
vás pozýva na 

divadelnú komédiu
Štyria na kanape

9. septembra 
o 19.00 hod 

Veľká sála MsKSVzasadačke mestského kultúrneho strediska sa v utorok 25. augusta stretli 
poslanci mestského zastupiteľstva na svojom piatom rokovaní. V progra-
me zasadania nechýbala monitorovacia správa k rozpočtu mesta za prvý 

polrok, návrhy na mestské ocenenia ale aj prerokovanie petície občanov za za-
chovanie lesa Biela hora.

Mestskí poslanci sa zišli na svojom piatom zasadaní

Rokovanie 

zastupiteľstva

V úvode schôdze poslanci prero-
kovali správy o prijatých uzneseniach 
mestskej rady, informáciu o riešení 
interpelácií z predchádzajúceho za-
sadnutia mestského zastupiteľstva 
aj správy hlavnej kontrolórky.

Ďalším bodom rokovania bola pe-
tícia obyvateľov mesta za zachovanie 
lesa Biela hora. Petícia bola na mest-
ský úrad doručená v júli a na rokova-
nie zastupiteľstva ju predložila hlavná 
kontrolórka Ing. Bobovníková. V ap-
ríli tohto roku schválili poslanci ob-
staranie zmien a doplnkov územného 
plánu mesta, ktoré zahŕňa aj žiadosť 
vlastníkov Bielej hory o zmenu les-
ných pozemkov v tejto lokalite na sta-
vebné.

Rozhodnutie zastupiteľstva o za-
čatí posudzovania žiadosti bolo pod-
netom pre skupinu obyvateľov, ktorí 
spustili petíciu s názvom Zachráňme 
Bielu horu. Obsahom petície bolo 
vylúčenie požiadavky vlastníkov lesa 
z procesu obstarania zmien a dopln-
kov územného plánu. Na rokovaní 
zastupiteľstva sa poslanci obozná-
mili s petíciou a umožnili vystúpiť 
s diskusným príspevkom ako zá-
stupcom občanov tak aj majiteľom 
lesa. Po prerokovaní plénum zobralo 
petíciu na vedomie. O zmene územ-
ného plánu budú poslanci rokovať 
na niektorom z budúcich zasadnutí, 
a to až po tom, keď navrhované zme-
ny územného plánu prejdú všetkými 

legislatívnymi postupmi, vrátane ve-
rejného prerokovania, kde budú mať 
možnosť vyjadriť svoj názor všetci, 
ktorí o to prejavia záujem. Zatiaľ 
je schválené len to, aby sa kompetent-
ní mohli zaoberať možnými zmenami 
územného plánu. Pri definitívnom 
hlasovaní poslanci budú mať na zre-
teli aj petíciu, ktorú prerokovali na 
svojom augustovom zasadaní.

Zasadnutie pokračovalo preroko-
vaním navrhovaných úprav v prevádz-
kovom poriadku pohrebísk na území 
mesta a úpravou rozsahu poskytova-
ných sociálnych služieb v Zariadení 
pre seniorov na Hollého ulici.

V bloku tzv. ekonomických bodov 
programu bolo zastupiteľstvu pred-
ložené vyhodnotenie rozpočtu tech-
nických služieb, mestského kultúrne-
ho strediska i monitorovacia správa 
k rozpočtu Mesta za prvý polrok toh-
to roka. Monitorovacia správa je prie-
bežným vyhodnotením rozpočtu a je 
spracovaná v súlade s metodickým 
pokynom MF SR. Z jej záverov vyplý-
va, že  Mesto v hodnotenom období 
dosiahlo priaznivé hospodárske vý-
sledky, v bežnom rozpočte prebytok 
3,3 mil. €, v kapitálovom rozpočte bol 
dosiahnutý schodok 89 tis. €. Pri ka-
pitálovom rozpočte je uvedené, že 
vyššie čerpanie bude v II. polroku, 
nakoľko v I. polroku prebiehali pro-
cesy verejného obstarávania a uzat-
váranie zmluvných vzťahov, čo má 

vplyv aj na čerpanie rozpočtu. Mes-
to vykázalo za prvých šesť mesiacov 
tohto roka prebytok hospodárenia, 
vrátane finančných operácií, vo výške 
1,3 mil. €. Mestský parlament moni-
torovaciu správu zobral na vedomie. 
Na monitorovaciu správu nadväzo-
valo rozpočtové opatrenie č. 5. Pred-
loženou zmenou rozpočtu dochádza 
k zmene príjmovej a výdavkovej časti 
– tak v bežnom ako aj v kapitálovom 
rozpočte a vo finančných operáciách. 

Zasadanie pokračovalo preroko-
vaním majetkovoprávnych záležitostí, 
zmien a doplnkov územného plánu 
aj správou o činnosti mestskej auto-
busovej dopravy.

Augustové zasadanie poslancov 
malo na programe aj schválenie ude-
lenia mestských ocenení. V tomto 
roku naši zákonodarcovia schváli-
li udelenie čestného občianstva pre 
JUDr. Zdenka Trebuľu a ceny mesta 
pre Mgr. Vieru Džoganovú, Tomáša 
Jakubču in memoriam, SCORP, spol. 
s r.o. Michalovce, Mestské kultúrne 
stredisko Michalovce a Zemplínsku 
knižnicu Gorazda Zvonického. Záro-
veň primátor mesta informoval prí-
tomných o udelení cien primátora. 
Ocenenia si všetci prevezmú na sláv-
nostnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva v decembri.

Záver zasadnutia patril tradične 
interpeláciám poslancov a diskusii.

Iveta Palečková

Výročie Slovenského národného povstania sme si pripomenuli aj v Michalovciach. Ozbrojené vystúpenie 
protifašistického odboja na Slovensku na konci druhej svetovej vojny malo zásadný význam pri obnove 
Československa a Slovensko sa vďaka Slovenskému národnému povstaniu zaradilo k víťazným krajinám 
druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sa na Bielej hore stretli zástupcovia štátnej správy, 
samosprávy, ale aj vzácni hostia, účastníci povstania a mnohí ďalší, ktorí si prišli uctiť pamiatku tých, 
ktorí sa postavili na odpor voči diktatúre a neľudskosti. Pamätník na Bielej hore nám pripomína, 
že aj v našom meste a jeho okolí žili odvážni ľudia, ktorým záležalo na našej budúcnosti a chceli veci 
zmeniť k lepšiemu. Česť ich pamiatke.

Český spolok Košice a ZOS
vás pozývajú na program

SWinGOVÝ kLaVÍr 
Otakara 

krÁSenSkÉHO
spieva Gabika Kozmová

10. septembra o 18.00 hod.
Galéria ZOS 

ZO SZZP
vás pozýva na

4. ŠpOrtOVú 
OLympiÁdu 
zdraVOtne 

pOStiHnutÝcH
11. septembra o 9.00 hod.

5. ZŠ, Školská ulica 2

MsKS vás pozýva na 

výstavu
Podkarpatský klub 

nadšencov maliarstva
ČO nÁm HrÁ V duŠi 

(maľba)
do 30. septembra
Malá galéria MsKS

Zväz diabetikov 
Slovenska, ZO DIAMI, 
Stredná zdravotnícka 

škola a Mesto Michalovce
vás pozývajú na

Xi. micHaLOVSkÝ 
dia deŇ

26. septembra o 8.00 hod.
MsKS

kareL GOtt
daSHa a bOOm ! band 

JiŘÍHO dVOŘÁka

4. októbra o 19.00 hod
Chemkostav Aréna

Pod záštitou primátora 
Viliama Zahorčáka

MESTO MICHALOVCE A MsKS
vás pozýva na podujatie

Michalovce 
s MichalMi, 
MichaloM 

a MichaeláM 
hudobno-zábavný program venovaný 

všetkým Michalom a Michaelám 

26. septembra 2015
tribúna pri MsÚ

pokúsime sa prekonať rekord spred 

dvoch rokov v počte Michalov a Michael 

v rovnakom čase na jednom mieste 

Michalovia, Michaely – príďte podporiť 
svoje mesto!

oznamuje účastníkom letnej 
turistickej súťaže 

KRÁČAJ S RODINOU 
DOLNÝM ZEMPLÍNOM, 

že uzávierka prihlášok 
je 11. septembra.

Žrebovanie víťazov sa uskutoční 
25. septembra o 14.00 hod. 

pred budovou MsÚ Michalovce



�

Dlho bol v povedomí každého spojený so začiatkom nového školské-
ho roka. Tak tomu bolo aj prvého septembra v roku 1992. V uvedený 
deň zasadala aj Slovenská národná rada a o 22. hodine a 26. minúte 
počtom 114 hlasov prijala hierarchicky najvyšší právny predpis platný 
v Slovenskej republike – Ústavu Slovenskej republiky. Bol to prvý krok 
k príprave rozdelenia dovtedy existujúcej Československej federatívnej 
republiky. Prvého januára 1993 sa naplnili ambície Slovákov a vznikla 
samostatná Slovenská republika. Dvadsiateho októbra 1993 bo schvále-
ný zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 
dňoch, v ktorom bol prvý september vyhlásený za štátny sviatok. Toľko 
história, i keď nie veľmi vzdialená, no aj pre mnohých z nás pripomenu-
tia hodná. Ako každý medzník, i tento mal od začiatku svojich tvrdých 
obhajcov, ako aj odporcov. 

Snáď len budúcnosť a história zhodnotí významnosť uvedených po-
činov pre oba národy. Dnes ich vnímame ako míľniky a dávame im ten-
to atribút uznaním za štátne sviatky. Preto od roku 1994 začína na Slo-
vensku každý nový školský rok druhého septembra. Po jedenástykrát 
bolo tomu aj teraz. V uvedený deň sa každoročne zmení letný dovolen-
kový rytmus dňa a školské areály sa premenia na miesta koncentrácie 
veľkého počtu deti, rodičov a školských pracovníkov. Začne nový cyklus 
fungovania školského vzdelávacieho programu na základných školách. 
Pre deti a ich rodičov nastane zmena denného harmonogramu. Pre uči-
teľov pracovné povinnosti. 

Fenomén zvládnutia základného učiva nie je automatický a ani jed-
noduchý. Potrebuje, aby tri základne piliere v tomto procese fungovali 
čo najlepšie. Aby žiak mal predpoklady a chcel, učiteľ aby vedel a mal 
zručnosti naučiť to všetkých, no a rodič aby z tohto procesu nevypadol 
a zhostil sa svojej nenahraditeľnej úlohy podporovateľa toho, čo vytvára 
priaznivé podmienky doma. Vieme, že nič nie je stopercentné. Napriek 
tomu sa Mesto snaží z pozície zriaďovateľa základného školstva vyt-
várať čo najpriaznivejšie podmienky podporovaním všetkých projektov 
pre rekonštrukcie škôl, školských areálov, telocviční, jedální, školských 
učební, ihrísk či školských projektov na učebné pomôcky. Zhodnotila 
to aj porada primátora s riaditeľmi základných škôl, materských škôl 
a základnej umeleckej školy pred začiatkom nového školského roka 
2015/16. 

Najväčšie bohatstvo Slovenska je v jeho ľudských zdrojoch. Preto vzde-
lanie a úroveň vedy a techniky budú naším najperspektívnejším rozvojo-
vým programom. Privítajme preto nový školský rok ako šancu na naplne-
nie smelých plánov v oblasti vzdelávania nového školského vzdelávacieho 
programu. 

MUDr. Benjamin Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Prvý sePtember
 24. 8.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 25. 8.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 26. 8.  účasť na porade riaditeľov základných  
  a materských škôl a ZUŠ pred začiatkom nového 
  školského roka
 26. 8.  rokovanie so zástupcami ČSOB
 26. 8.  prijatie účastníkov aktivity Do práce na bicykli
 27. 8.  účasť na oslavách 71. výročia SNP
 29. 8.  účasť na otvorení 6. ročníka medzinárodnej súťaže 
  športovcov vo varení guľášu
 29. 8.  odovzdávanie ocenení na podujatí MY sme MI
 31. 8.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 2. 9.  otvorenie nového školského roka  
  v Základnej škole na Komenského ulici
 6. 9.  účasť na odpustovej slávnosti Narodenia Panny Márie 

aktivity primátora

NoviNy Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
téma: Jubileum legendy

Hosť: Fridrich Bliščák, bývalý futbalista a tréner
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

repríza Žihadla z júna 2015

PrEMiÉrovÝ ZáZNaM 
ZEMPlÍNsKE slávNosti �015 

 U MiHaĽovCi taK…
denne o 14.00 hod. 

pobačeňe miža z varoša

U štredu podvečar mi sebe zaš višol na špacirku. Bo pres dzeň bulo 
na muj vkus kuščok ceplejši. Kec še viberem von, ta ňikda ňeobijdzem 
našu jardu. Popatrec, co novoho, i furt dakoho štretnuc. Kuščok pota-
rakac, dac sebe dobroho maloho pivka dagdze na teraše. Išče ľem dag-
dze pri Družboj čujem dajaku muziku. Ozdaľ mi zaš daco uceklo, co še 
u mejsce robi. No u štredku tiždňa? Ta pridzem bľižši a na tribunoj 
kapela. Na lavočkoch i po boku ľudze sluchaju i patra. Prišol mi bľižši, 
bo še mi to začalo bačic. Pitam še tich, co tam staľi: „To co za kapeľi?“ 
Take male dzivčatko mi odpovedzelo: „Ta, striku, to ňeznace? To miha-
ľovska zuška ma taku kapelu. No počekajce išče, bo budu hrac i tote, 
co prišli z Novak, Žilini, Košic.“ Kuščok mi stal i sluchal. Calkom še mi 
bačila tota muzika i kec ozda to bulo pre mladšu generaciu, jak moja. 
Bo jagbač nas staršich tam bulo vecej jak totich mladich. No i calkom 
roztatareni mi še pozdno večar domu pobral. I na pivko mi zabul zajsc. 
Jak tote našo krasne Mihaľovce žiju! Až človeku šerdečko zatrepe.

Vaš Mižo z varoša

ZemPlin PoP

Letný camp 2015
Svet zdravia v polovici 
augusta 2015 
zorganizoval pre 20 
vybraných študentov 
lekárskych fakúlt prvý 
ročník odborných stáži 
Letný camp 2015. 

Počas 5 pracovných dní absol-
vovali medici prax v 4 východoslo-
venských nemocniciach. Cieľom 
projektu bolo budúcim lekárom 
vytvoriť priestor na praktické skú-
senosti priamo na oddeleniach už 
počas ich štúdia a zároveň im pri-
blížiť pozadie dobre fungujúcich 
nemocníc. 

„Naším záujmom je udržať 
mladých absolventov lekárskych fa-
kúlt pracovať na Slovensku. Projekt 
ideovo nadväzuje na súťaž o najlep-
šieho Medika roka práve v tom, že 
budúcim lekárom poskytuje novú 
optiku na slovenské zdravotníctvo. 
Je potrebné, aby vedeli, že aj v našej 
krajine sú nemocnice, ktoré im vedia 
zabezpečiť odborný rast, motivačné 
podmienky a možnosť vykonávať 

kvalitné medicínske výkony,“ upres-
nil Ľuboš Lopatka, generálny riadi-
teľ siete nemocníc Svet zdravia.

V humenskej nemocnici me-
dici stážovali na oddelení neona-
tológie, vo vranovskej na chirurgii 
a v trebišovskej v oftalmologickom 
kompetenčnom centre. V micha-
lovskej nemocnici si prax vyskúšali 
na onkologickom, rádiologickom 
a na ortopedickom oddelení.

„Tento typ stáží je pre nás, bu-
dúcich lekárov, veľmi prínosný. Keď-
že máme iba teoretické poznatky, 
praktické prostredie vyvoláva u nás 
veľký rešpekt. Vďaka možnosti vidieť 
a zažiť konkrétne situácie v praxi sa 
zlepšuje aj naša pripravenosť na 
výkon lekárskeho povolania,“ Lea 
Szalaiová, študentka 6. ročníka 
Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach.

Okrem medicínskych tém 
sa mladí medici mali možnosť 
zoznámiť so zaujímavými téma-
mi o ekonomickom fungovaní 
nemocnice alebo nových komu-
nikačných štandardoch.

 ts

Celoslovenská kampaň Do práce na bicykli mala za cieľ aktivizovať 
a povzbudiť ľudí k tomu, aby na cestu do práce využívali ekologický, 
ekonomický a zdraviu prospešný dopravný prostriedok – bicykel. Z náš-
ho mesta sa do kampane zapojili dva tímy. Zamestnankyne Daňové-
ho úradu Košice – pobočka Michalovce (4 súťažiaci) a zamestnanci 
Syrárne BEL Slovensko, a.s. (3 súťažiaci). Spolu na bicykli najazdili  
676,9 km, odbremenili naše životné prostredie o 169,2 kg CO2 a celkovo 
sa umiestnili na 41. mieste. 

Pod týmto názvom sa minulý 
týždeň uskutočnila v galérii ZOS 
zaujímavá vzdelávacia akcia pre 
seniorov. Lektor Ing. Lubor Žák 
pútavou formou oboznámil prí-
tomných s problematikou zdra-
vého stravovania, významom 
pohybu i duševnej pohody. Jeho 
prednášku niekoľkokrát vystrie-
dali hudobné vstupy už známej 

speváckej skupiny VÁNOK. 
Tá uviedla okrem pár piesní 
zo svojho CD aj niekoľko no-
vých. Dámy z Vánku pod ume-
leckým vedením a s hudobným 
sprievodom Vladimíra Tatarku 
zaspievali aj naše ľudovky v mo-
dernom podaní so sprievodom 
syntetizátora. 

M. K.

Letný vánok 
s Vánkom

Nie všetko vyjde
Vo väčšine prípadov som vás 

doteraz informoval o schvále-
ných vládnych návrhoch záko-
nov, pretože vo väčšej či menšej 
miere sa nás v praktickom živote 
dotýkajú. Návrhy zákonov však 
predkladajú aj opoziční poslan-
ci, ale v zmysle parlamentnej 
logiky /?/ nie sú zvyčajne schvá-
lené. V tomto príspevku urobím 
teda výnimku a na konci leta vás 
oboznámim s návrhom zákona 
č. 5/2005 Z.z. o konkurze a re-
štrukturalizácii, ktorý som s ďal-
šími kolegami predložil do par-
lamentu v júni.

Podľa pôvodného znenia vyš-
šie uvedeného zákona prebehla 
reštrukturalizácia dlhov Dopra-
stavu a viac medializovaného 
Váhostavu, ale aj ďalších sto-
viek menších reštrukturalizácií. 
V praxi to vyzeralo tak, väčšie 
firmy si odpísali dlhy na úkor 
malých poddodávateľov, tzv. ne-
zaistených veriteľov. Banky, po-
isťovne a väčší dodávatelia, tzv. 
zaistení veritelia, boli väčšinou 
uspokojení na 100 %. Pritom pre 
malých podnikateľov aj relatívne 
malé, nesplatené pohľadávky boli 
často likvidačné.

Náš návrh zákona zavádzal do 
procesu reštrukturalizácie urči-
tú solidárnosť silnejších so slab-
šími. Postavenie veriteľov by sa 
neposudzovalo podľa veľkosti 
pohľadávok v eurách, ale podľa 
podielu výšky pohľadávky k zá-
kladu dane. Tento zámer pred-
ložená právna úprava sledovala 
tromi základnými opatreniami. 
Po prvé, zvyšovala postavenie 
ekonomicky slabších veriteľov 
pri hlasovaní na schôdzi verite-
ľov. Po druhé, obmedzovala výš-
ku pohľadávok zabezpečených 
veriteľov. Po tretie, zavádzala 
poradie do uspokojovania ne-
zabezpečených pohľadávok tak, 
že najskôr by sa uspokojili eko-
nomicky slabší veritelia. 

Aj keď predložená novela zá-
kona nebola schválená, myslím 
si, že to malo význam. Bola naz-
načená možnosť pomôcť ekono-
micky slabším účastníkom dodá-
vateľských vzťahov na Slovensku. 
Novela teraz nebola úspešná, 
ale napríklad aj súčasný námet 
na zníženie DPH pri potravinách 
pochádza taktiež z opozičných 
radov.

Ing. Jozef Bobík

Nový školský rok 
je predo dvermi 
Svoje brány po dvoch 
mesiacoch letných 
prázdnin školy otvorili 
v stredu 2. septembra. 
V novom školskom roku 
2015 /2016 nastúpi 
v Michalovciach do prvého 
ročníka 470 prvákov. 

Počet nových žiakov v tomto 
školskom roku je takmer totož-
ný s tým predchádzajúcim. Do 
školských lavíc základných škôl 
zasadne spolu 4130 žiakov. 

Ani v materských školách 
sa v našom meste v porovnaní 
s predchádzajúcim školským ro-
kom počet detí nezmení. Mater-
ské školy privítajú dohromady 
950 škôlkárov.

Počas letných mesiacov pre-
biehali v školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta rôzne stavebné práce a opravy, 
ktoré realizovali Služby mesta 
Michalovce.

Na Základnej škole, Švermo-
vá 6 sa opravila strecha, vymenili 
sa okná na spájacej chodbe me-
dzi telocvičňou a školskou bu-
dovou a obnovou prešla aj elek-
troinštalácia. 

Opravu strechy stihli stavbári 
aj v Základnej škole na Školskej 
ulici a pribudli tu aj zrenovované 
sociálne zariadenia.

Čulý ruch bol počas prázdnin 
aj na Základnej škole na Komen-
ského ulici. Po jarnej výmene 
okien prišli na rad výspravky 
omietok, obnova podlahy na spá-
jacej chodbe a osadenie nových 
radiátorov. 

V jedálni na Základnej škole 
Pavla Horova pribudli osobitné 
stravovacie priestory pre zamest-
nancov. Vynovená bola aj priľahlá 
chodba a sociálne zariadenia, ku 
ktorým sa dorobila nová kanali-
začná prípojka. Všetky spomína-
né stavebné práce sú financované 
z rozpočtu Mesta Michalovce.

V súčasnosti prebieha re-
konštrukcia na základnej škole, 
ktorá sídli v dvoch budovách, 
na uliciach Mlynskej a Moskov-
skej. Mesto získalo na jej realizá-
ciu prostriedky z Regionálneho 
operačného programu vo výške 
1 420 105,60 eur, pričom spolu-
financovanie Mesta predstavuje 
čiastku 70 105,28 eur. Súčasťou 
stavebných prác bude aj prístav-
ba, v ktorej budú umiestnené šty-
ri triedy ZŠ a jedna trieda príp-
ravného ročníka MŠ. Pribudne 
aj oddychová miestnosť a nová 
jedáleň. Technické zhodnotenie 
objektov školy zníži ich energe-
tickú náročnosť a zvýši hygie-
nické a bezpečnostné štandardy 
budov. Objekt školy sa sprístupní 
aj imobilným osobám vybudova-
ním bezbariérových prístupov.

Mesto Michalovce má vo svo-
jej zriaďovateľskej pôsobnosti 
osem základných škôl, osem ma-
terských škôl a Základnú umelec-
kú školu. Okrem nich sú v našom 
meste ešte školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti cirkví – Cirkevná 
základná škola sv. Michala, Cir-
kevná materská škola sv. Terezky, 
Cirkevná materská škola bl. Bis-
kupa Vasiľa Hopku a tri súkrom-
né základné umelecké školy.

Mária Ciganocová
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VítaMe Medzi NaMi Našich NajMeNších...

Zuzana Horňáková
Nina Čenčariková
Viktória Činčárová

Jakub Valiga
Eva Eštoková

Martin Gavala
Šimon Faťol

Victoria Solichová
Róbert Bojkun

dva týždne v kultúre michalovčan informuje

do StaVu MaNžeLSkého VStúpiLi...

dni uHOrSkÉHO rytiera aLberta z micHaLOViec
Čítanie povestí o Hrade Vinné spojené s besedou
4. septembra o 16.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

Štyria na kanape 
divadelná komédia
9. septembra o 19.00 hod., Veľká sála MsKS

SWinGOVÝ kLaVÍr Otakara krÁSenSkÉHO
spieva Gabika Kozmová
10. septembra o 18.00 hod., Galéria ZOS

program kina

4. 9. piatok o 19.30 hod.

kuriÉr: reŠtart
akčný thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

4. 9. piatok o 18.00 hod.

rytmuS SÍdLiSkOVÝ Sen  Repríza
dokument  2015
Vstupné: 3,50 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

4. 9. piatok o 21.15 hod.
5. – 6. 9. sobota, nedeľa o 19.30 hod.

OFaJČ
akčná komédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

5. – 6. 9. sobota, nedeľa o 15.30 hod.

barbie rOck´n rOyaLS  Premiéra
animovaná rozprávka  2015
Vstupné: 4 €, deti: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

5. – 6. 9. sobota (2D), nedeľa (3D) o 17.15 hod.

JurSkÝ SVet  Repríza
dobrodružný  2015
Vstupné 2D: 3 €, 3D: 5 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

8. 9. utorok o 19.30 hod.

diOr a Ja  Repríza
dokumentárny  2014
Vstupné: 3 €  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

10. 9. štvrtok o 19.30 hod.
13. 9. nedeľa o 17.45 hod.

nikdy nie Je neSkOrO
komédia, dráma  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

11. – 12. 9. piatok, sobota o 18.15 hod.

GanGSter ka
kriminálny  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Česká verzia

11. – 12. 9. piatok, sobota o 20.00 hod.

SiniSter 2
horor  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

13. 9. nedeľa o 16.00 hod.

mimOni  Repríza
animovaný  2015
Vstupné: 3 €  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

13. 9. nedeľa o 19.45 hod. 

bOJOVnÍk  Repríza
športový, dráma  2015
Vstupné: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

16. 9. streda o 19.30 hod.

kOza  PROJEKT 100
dráma 2015
Vstupné: 3 €  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

17. 9. štvrtok o 19.30 hod.
18. 9. piatok o 20.45 hod. 

19. – 20. 9. sobota, nedeľa o 19.45 hod.

Labyrint: zHOreniSkO
akčný, sci-fi, thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

toto je názov expozície, 
ktorú Mestské kultúrne 
stredisko Michalovce 
sprístupnilo širokej 
verejnosti 2. septembra. 

Výstavná expozícia je jednou 
z tých, ktoré majú medzinárodný 
charakter. V našom meste sa svo-
jou tvorbou predstaví Podkarpat-
ský klub nadšencov maliarstva, 
ktorý vznikol v roku 2008. Popri 
autorkách z Poľska tu svoju tvor-
bu predstaví členka klubu, ktorá 
spolu s rodinou žije v našom mes-
te. Autorkou časti prezentovanej 
expozície je Anna Ďurková. 

Názov výstavy napovedá, 
že ide o čisto „dámsku jazdu”. 
O tom, že ide o výpoveď ženskej 
duše svedčia jednotlivé obrazy. 
Sú síce štýlovo odlišné, ale každý 
z nich hovorí o originalite ženy 
v jej najhlbšom bytí. Ide o spo-
jenie abstrakcie s realitou prí-
rody a krajiny. Nechýbajú diela, 
ktoré sú realistické, ale zároveň 
dynamické a odrážajú sen a jem-
nocit. Sen o pulzujúcom živote 
na planéte Zem. Vystavovaným 
exponátom nechýba farebnosť 
a súlad. Expozícia bude verej-
nosti spístupnená do konca sep-
tembra. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Čo nám hrá v duši 

František Čorej  
a Ing. Anna Klocháňová

Peter Koribanič  
a Mgr. Veronika Stanková

Jozef Kujovský  
a Dagmar Bardiovská

Roman Rabina  
a Mgr. Stanislava Vatahová

Martin Huska  
a Lenka Krížová

Ing. Ladislav Sabo  
a Jana Lesníková

RNDr. JUDr. Pavol Sokol  
a Mgr. Lenka Sabovčiková

blahoželanie
Dňa 12. septembra sa dožíva krásneho veku 
80 rokov drahý manžel, otecko, dedko, 
pradedko 

ERNEST TKÁČIK
Ďakujeme Ti za lásku, starostlivosť. 
Prajeme zdravie a Božie požehnanie.
milujúca rodina

Zemplín pOp 2015
Koncert víťazov celoslovenskej súťaže Zemplín POP 2015 a hostia, pod 
záštitou primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka, sa konal 
v stredu 26. augusta. Na tribúne pri MsÚ vystúpili kapely Happy, Rea-
dy, Big Band, Virvar, Monkeys, The Fusion a Trixon. Cieľom súťaže je 
prezentácia, konfrontácia a zmapovanie práce pedagógov základných 
umeleckých škôl v rámci populárnej hudby, ako aj nadviazanie nových 
kontaktov a priateľstiev. Tešíme sa na ďalší ročník.

V rámci úspešného cyklu 
organových koncertov 
– Michalovský organ, 
ktoré sa v našom meste 
už tradične konajú počas 
letných mesiacov, sa 
vo štvrtok, 3. septembra, 
predstavil poslucháčom 
Greg abrahams. 

Pôvodom Austrálčan, je orga-
nistom a zbormajstrom v kostole 
sv. Michala a kostole Všetkých 
svätých v biskupstve Cleeve blíz-
ko Cheltenhamu (Anglicko).

Pravidelne koncertuje v ka-
tedrálach v západnom Anglicku 
a svoje umenie predviedol aj vo 
významných chrámoch po celom 
svete, ako Notre Dame v Paríži, 

Westminster Abbey v Londýne či 
Národná katedrála vo Washing-
tone. Taktiež absolvoval turné 
po Austrálii a iných krajinách.

V ostatnej dobe sa Greg Ab-
rahams venoval zboru v kostole 
sv. Michala. Ich vzájomná spo-
lupráca priniesla zboru pozvanie 
na festival v Bavorsku a možnosť 
sprevádzať bohoslužby v kated-
rálach v Oxforde, Worcestri, 
Hereforde, Gloucestri a Bristole. 
Úspešný organista študoval na 
konzervatóriu v Birminghame, 
ale je taktiež držiteľom diplomu 
z informatiky. V súčasnosti žije 
v Gloucestri.

Koncerty si našli počas leta 
svojich priaznivcov a my sme 
veľmi radi, že v našom meste je 
záujem aj o organovú hudbu.

MsKS

Michalovský organ

Festivaly pod názvom My sme 
Východ, ktoré sa konajú na východ-
nom Slovensku, potvrdzujú, že naj-
lepšia zábava je na východe. V Mi-
chalovciach sa tento festival konal 
29. augusta. Pre návštevníkov bol 
pripravený skvelý hudobný prog-
ram v podaní kapiel INCONITO & 
Kristián Dufinec, Drišľak, Chiki liki 
tu-a, M. Čekovský BAND a Hex. 
Nechýbali ani foto stena, spoločen-
ská hra Aktivity vo východniarskej 
verzii, karikaturista, keramika z vý-
chodu, východniarske pochúťky 
a samozrejme pivo. Ocenenie Zlatá 
tehlička si z rúk primátora prevza-
li riaditeľka televízie Mistral Viera 
Pakanová a bývalý slovenský repre-
zentačný brankár Marián Kelemen.

nč

My sme 
Východ 

od vzniku fotoklubu 
v Michalovciach uplynul 
rok. prvá myšlienka 
prišla na autorskej 
výstave jedného 
zo zakladajúcich členov 
pavla papača, kde sme 
sa stretli ešte s dvoma 
ďalšími fotografmi, 
Stanislavom orolinom 
a Františkom demským. 

Fotoklub vznikol pri Zem-
plínskom osvetovom stredisku. 
Aktuálne je v ňom 17 členov. Jeho 
cieľom je združovať amatérskych, 
poloprofesionálnych a profesionál-
nych fotografov zo zemplínskeho 
regiónu. Týmto spôsobom chce-
me budovať prestíž fotografovania 
medzi širokou verejnosťou a odo-
vzdávať si navzájom skúsenosti 

a poznatky v oblasti fotografie. 
Fotoklub uskutočňuje pravidelné 
stretnutia, kde prebiehajú diskusie 
o fotení, úpravách a spracovávaní 
fotografie, plánujeme akcie, člen-
ské výstavy a workshopy. V sep-
tembri je plánovaný workshop na 
Morskom oku, kde si účastníci 
budú môcť navzájom odovzdať 
skúsenosti a naučiť sa niečo nové. 

Prvé výsledky fotoklubu sa do-
stavili na slovenskej súťaži AMFO 
2015. V krajskom kole získala naša 
členka Marika Kostovčíková prvé 
miesto a Lukáš Katriňak čestné 
uznanie, obaja v kategórii čierno-
biela fotografia. V týchto dňoch  
sa koná v priestoroch Galérie ZOS  
prvá klubová výstava. Návštevníci 
si môžu pozrieť ukážky z tvorby na-
šich členov do 11. septembra. Kaž-
dý z nich tu prezentuje to, čo mu je 
v oblasti fotografie najbližšie. 

Milan Šoltés

Fotoklub zeMpFo 
vystavuje

Základná umelecká škola, Štefánikova 20, Michalovce 

PRÍJIMAcIE SKúšKy 
4. a 7. septembra od 13.30 do 16.30 hod.
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wdva týždne v športe

NaVždy SMe Sa rozLúČiLi...

spoločenská rubrika

spomienky

Viktor Jurč (74)
Ladislav Kántor (63)
Michal Kičinka (75)
Milan Valnoha (63)
Margita Čarná (86)
Anna Dudášová (92)
Ján Kubák (73)
Andrej Fejo (67)

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomíname. Žiarila z nej láska, 
dobrota, bude nám chýbať do konca života.
Dňa 30. augusta uplynul rok 
od smrti našej milovanej 

MÁRIE MARGOVEJ
smútiaca rodina

Dňa 31. augusta uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 

otec a dedko

MILAN ČIŽMÁRIK
S úctou a láskou spomíname.

smútiaca rodina

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž č. 4162 v Michalovciach, Ulici špitálska. Cena 

3 000 €. Tel.: 0917 677 191
n	Priestory na prenájom. Tel.: 0949 236 950
n	Predám garáž oproti čerpacej stanici Shell. Cena dohodou. 

Tel.: 0903 783 053
n	Dám do prenájmu garáž na Ulici okružnej č. 112 (pri Arece). 

Tel.: 0904 347 192
n	Dám do prenájmu v Michalovciach 100 m2 na akýkoľvek účel, 

potrebné zrekonštruovať. Tel.: 0905 473 191
n	Dám do prenájmu 1,5-izbový byt v centre Michaloviec, tichá 

lokalita, čiastočne zariadený, presklený balkón. Mesačná 
platba 230 €, depozit 230 €. Tel.: 0904 202 967

n	Ponúkam na predaj pozemok na Vinianskom jazere, rozloha 
560 m2. Cena dohodou. Tel.: 0907 937 535 

n	Ponúkam na predaj vinicu s chatkou na Zemplínskej šírave, 
vľavo od Viňanky, rozloha 788 m2. Cena dohodou. Lacno. 
Tel.: 0907 937 535

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	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	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám zrno (pšenica, jačmeň) z tohtoročnej úrody. Cena 

dohodou. Tel.: 0908 266 649 
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 175 €, dohoda možná. Tel.: 0901 708 275

n	Predám dvojkotúčovú stolovú brúsku 220 W – 350 W, 
2 800 ot/min, kotúč: 150 x 20 x 30 mm. Brúska je nová, 
nepoužívaná. Cena 40 €, dohoda možná. Tel.: 0901 708 275

n	Thajské masáže – Michalovce. Tel.: 056 6281000
n	Predám paletový vozík – Paleťák, zachovalý. Cena 150 €. 

Tel.: 0944 720 016
n	Cvičenie Pilates začíname 7. septembra na ZŠ, Krymská 

v pondelok a vo štvrtok od 16.30 hod. Tel.: 0908 489 750

práca
n	Práca dlhodobo v EÚ: murár, tesár, inštalatér, elektrikár 

a zvárač – 2 400 €/mesačne s ubytovaním. Tel.: 0911 929 039
n	Zamestnám zváračov CO2 a zámočníkov. Tel.: 0905 464 136, 

736 703 343

malý oznamovateľ

n	10. septembra 2015 v čase od 7.10 – 18.00 hod. úseky: Ulica 
Pavla Horova, Ulica L. Novomeského č. d. 2 – 18 – párne, č. d. 
1, 3900, 3967.

n	11. septembra 2015 v čase od 7.20 – 18.00 hod. a 14. 
septembra 2015 od 08.00 – 18.00 hod. úseky: Ulica V. 
Clementisa, Ulica široká, Ulica Samuela Tomášika, Ulica úzka.

n	16. septembra 2015 v čase od 7.40 – 18.30 hod. úseky: Ulica 
1. mája, Ulica L. Novomeského č. d. 26 – 56 – párne, č. d. 5 
– 19 – nepárne.

n	17. septembra 2015 v čase od 8.10 – 18.30 hodúseky: Ulica 
jedľová, Ulica brestová, Ulica smreková, Ulica sosnová.

n	18. septembra 2015 v čase od 7.20 – 18.30 hod. úseky: Ulica 
lipová, Ulica liesková, Ulica brezová č. d. 2 – 8 párne a č. d. 1 
– 17 nepárne. 

prerušenie distribúcie elektriny

atletika
micHaLOVSkÁ HOdinOVka
15. 9., 10.00 hod., IV. ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Futbal
mFk zempLÍn – Fk Senica
12. 9., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 8. kolo

mFk zempLÍn – Fc nitra 
5. 9., 15.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 5. kolo

mFk zempLÍn – Fc nitra
12. 9., 10.00 a 16.15 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 6. kolo

mFk zempLÍn – mFk VranOV nad tOpľOu
13. 9., 10.00 a 12.00 hod., Dôvera I. LMŽ U 15, U 14 – 7. kolo

mFk zempLÍn – mFk VranOV nad tOpľOu 
13. 9., 10.30 hod., I. liga Východ žiačky – 3. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

aFk tOpOľany – OFk HataLOV 
13. 9., 15. 30 hod., VI. liga mužov – 6. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

tJ SOkOL mOČarany – OŠk VinnÉ 
13. 9., 15.30 hod., V. liga Zemplínska – muži – VSFZ – 6. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
Hk iuVenta – dHc zOra OLOmOuc
5. 9., 17.30 hod., WHIL žien – 1. kolo, Chemkostav aréna
Info: www. Iuventa–zhk.sk

ľadový hokej
Hk dukLa – p.H.k. preŠOV
4. 9., 17.00 hod., prípravný zápas

Hk dukLa – mHk HumennÉ
8. 9., 17.00 hod., prípravný zápas 

Hk dukLa – Hk 95 pOVažSkÁ byStrica 
9. 9., 17. 00 hod., I. hokejová liga muži – 1. kolo

Hk dukLa – Hc dukLa Senica 
16. 9., 17. 00 hod., I. hokejová liga muži – 3. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Hk mLÁdež – Hc kOŠice
5. 9., 9.00 – 11.30 hod., I. LMŽ ŠHT 7. – 6. ročník – 1. kolo

Hk mLÁdež – mŠkm trebiŠOV
12. 9., 9.00 – 11.30 hod., I. LMŽ ŠHT 7. – 6. ročník – 2. kolo

Hk mLÁdež – Hc SLOVan bratiSLaVa a. S. 
15. 9., 17.00 hod., extraliga juniorov – 33. kolo(predohrávka)

Hk mLÁdež – mHk HumennÉ 
15. 9., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 9. – 8. ročník – 3. kolo

Hk mLÁdež – mHkm SkaLica n. O. 
16. 9., 17.00 hod., extraliga juniorov – 34. kolo(predohrávka)
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

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 a č. 89, zo dňa 25. 8. 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 von-
kajšími úpravami a oplotením areálu.
b) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku 
pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisné-
ho čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 
4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výme-
re 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), posta-
venej 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 parce-
le p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), 
postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby 
bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie o celkovej vý-
mere 1 372 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 26 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4952, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 
4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu
e) novovytvorených pozemkov C-KN, p.č. 3036/113 o výmere 1 279 m2, 
zastavané plochy, p.č. 3036/114 o výmere 1 124 m2, zastavané plochy, p.č. 
3036/115 o výmere 276 m2, zastavané plochy a p.č. 3036/116 o výmere 
245 m2, zastavané plochy, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometric-
kého plánu č. 14328810-18/2015, zo dňa 7. 7. 2015
F) objektu súpisné číslo 609 na pozemku C-KN parcelné číslo 52, pozemkov 
C-KN parcelné číslo 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, a parcelné číslo 
52, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 766 m2, ktoré sú vedené 
na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 21. septembra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
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. 1750, k. ú. Stráňany o výmere 2 m2 v lokalite 

Žabany v Michalovciach, za účelom umiestnenia merného objektu.
2.  časť pozemku p. C-KN č. 4664/6, k. ú. Michalovce o výmere 10 m2 na Uli-

ci okružnej v Michalovciach, za účelom výstavnej plochy.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 18. septembra 2015 do 9.00 hod., sú zverej-
nené 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 Uznesenia MsZ v Michalovciach 
č. 89, zo dňa 25. 8. 2015,    

odpredaŤ priaMyM predajoM
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta michalovce (predmet predaja):
novovytvorené pozemky C-KN, p.č. 4821/4 o výmere 250 m2 záhrada, p.č. 
4822/2 o výmere 66 m2, záhrada a p.č. 4822/3 o výmere 178 m2, zastava-
né plochy, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu 
č. 14328810-20/2015, zo dňa 12. 6. 2015.

Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnopráv-
na lehota, 21. septembra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete 
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VyhLaSuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
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. 682/75 
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, 21. septembra 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.

Technické a záhradnícke služby mesta oznamujú verejnosti,
že od 24. 8. do 28. 9. 2015 bude 

KúPALISKO A SAUNA ZAtvORENé
z dôvodu servisných a sanitárnych prác


