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Miestne dane a poplatky v roku 2020

ŽIVÉ
PLANETÁRIUM

pozorovanie oblohy

POVINNOSTI
DAŇOVNÍKOV
Mesiac január je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči Mestu plnia fyzické a právnické osoby (daňovníci), ktoré sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkmi
akejkoľvek nehnuteľnosti na území mesta Michalovce, majiteľmi psa, poprípade im
bolo vydané stavebné/kolaudačné rozhodnutie.

P

latia tu dve výnimky, a to pre
prípady, keď daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, alebo nehnuteľnosť
vydraží. V týchto dvoch prípadoch
je povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní od právoplatnosti
dedičského osvedčenia alebo vydraženia nehnuteľnosti.
Tlačivo daňového priznania
na rok 2020 k novonadobudnutej
nehnuteľnosti (napr. byt, dom, pozemok, garáž, stavby a pod.), priznanie za psa, priznanie za hracie
prístroje alebo predajné automaty je
možné stiahnuť a následne vytlačiť
z internetovej stránky mesta: http://
www.michalovce.sk/sk/clanok/
dane-a-poplatky. Daňovník, ktorý
z akýchkoľvek dôvodov túto možnosť nemá, môže si predmetné tlačivo zadarmo vyzdvihnúť na mestskom úrade, referát daní a miestneho poplatku, č. dv. 121 a 128.
K daňovému priznaniu je daňovník
povinný priložiť aj rozhodnutie
z katastrálneho úradu o povolení
vkladu. V prípade, že počas roka
2019 došlo k zániku, zmene daňovej
povinnosti napríklad tým, že došlo
k odpredaju, darovaniu, vydraženiu, zmene výmery nehnuteľnosti,
úhynu, resp. darovaniu psa a pod.,
je potrebné podať čiastkové daňové
priznanie, ktoré sa taktiež podáva
na vyššie uvedenom tlačive.
Výška dane z nehnuteľností
je určená novoprijatým Všeobec-

ne záväzným nariadením Mesta
Michalovce č. 206/2019 o dani
z nehnuteľností, dani za psa, dani
za ubytovanie, dani za predajné
automaty a dani za nevýherné
hracie prístroje, ktoré je taktiež
k nahliadnutiu na internetovej
stránke mesta, v sekcii Všeobecne
záväzné nariadenia. Oproti zdaňovaciemu obdobiu roku 2019 došlo
k miernemu navýšeniu sadzieb
dane, napr. sadzba dane z bytov
bola navýšená z hodnoty 0,26 € za
1 m2 na hodnotu 0,30 € za 1 m2.
Pre daňovníka, ktorý doteraz odvádzal daň za byt o výmere 72 m²
(čo predstavuje priemerný trojizbový byt, určený pre štvorčlennú
rodinu) uvedené zvýšenie sadzieb
znamená medziročný nárast daňovej povinnosti o 2,88 € za 1 rok.
Jednou z najčastejších otázok zo
strany našich obyvateľov je možnosť
zníženia dane. Predmetné novoprijaté všeobecne záväzné nariadenie
ponecháva v platnosti všetky oslobodenia od dane, ako aj zníženia
dane, ktoré boli v platnosti aj v zdaňovacom období r. 2019. Konkrétne oslobodenie od dane alebo
zníženie dane si daňovník uplatní
v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu prvýkrát
vznikol nárok na úľavu, najneskôr
do 31. januára daného roka. U tých
daňovníkov, ktorí už mali uplatnené zníženie dane z dôvodu dosiahnutého veku v predchádzajúcom

období, sa ďalšie čiastkové priznanie nepodáva, úľava je zohľadnená
automaticky. Uvedené sa netýka
poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Títo si musia nárok na úľavu uplatniť podaním čiastkového
daňového priznania každoročne,
najneskôr v lehote do 31. januára,
inak nárok na úľavu na príslušné
zdaňovacie obdobie zaniká. Jedinou zmenou oproti zdaňovaciemu
obdobiu roku 2019 je oslobodenie
od dane za psa. V zdaňovacom období roku 2019 bola oslobodená od
dane každá osoba, ktorá dovŕšila
vek 70 rokov. Podľa novoprijatého
všeobecne záväzného nariadenia je
rovnako oslobodená iba osamelo
žijúca osoba, ktorá dovŕšila vek 70
rokov, nárok na oslobodenie vzniká tejto osobe od 1. januára nasledujúceho roka po roku, v ktorom
uvedený vek dovŕšila. To znamená, že osamelo žijúca osoba, ktorá
v roku 2019 oslávila 70-te narodeniny, v tomto zdaňovacom období 2020 má nárok na oslobodenie
z dane za psa.
V roku 2019 bolo taktiež prijaté
nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 205/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým došlo k zvýšeniu sadzby
za komunálny odpad o 0,01 eur, čo
predstavuje navýšenie na hodnotu
0,08 € na osobu za kalendárny deň.
pokračovanie na 2. strane

31. januára
o 17.30 hod.
Hvezdáreň Michalovce

ROZPRÁVKY
– FAIRY TALES

výstava ilustrácií
Miroslava Regitka
do 31. januára
Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického

AKO DAR

benefičný koncert
2. februára
o 16.30 hod.
Kaplnka blahoslavenej
Laury Vicuna

OMEN – OSUDOVÉ
ZNAMENIE
výstava z tvorby
Rada Van
Ladomerského

do 31. marca
Zemplínske múzeum
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AKTUALITY
aktivity primátora

13. 1. stretnutie so zástupcami Elektrárne Vojany
15. 1. rokovanie k výsledkom revíznej správy k mostu cez Laborec
16. 1. rokovanie so zástupcami spoločnosti FIN. M.O.S.
17. 1. rokovanie so zástupcami obce Petrovce nad Laborcom
18. 1. účasť na 13. reprezentačnom plese mesta Michalovce
20. 1. účasť na otvorení nového športoviska v Strážskom
21. 1. rokovanie valného zhromaždenia MFK
22. 1. stretnutie s podpredsedom VÚC Košice k investičným aktivitám
		
na Kostolnom námestí
23. 1. účasť na otvorení ITF Slovakia Tour v Bratislave
24. 1. porada primátora

Wifi pre teba
Už dva mesiace je
v prevádzke nová wifi
sieť, ktorá bola vytvorená
v rámci projektu Wifi sieť
Michalovce financovaného
zo zdrojov Európskej únie
a rozpočtu mesta v rámci
Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra
prioritnej osi 7.1 Zvýšenie
pokrytia širokopásmovým
internetom / NGN.

Celkové finančné prostriedky
na realizáciu projektu boli vo výške
13 285 eur.
Obyvateľ či návštevník nášho
mesta už môže mať kontinuálne
pripojenie do siete internet na Námestí slobody a Námestí osloboditeľov, stačí ak sa pripojí do siete
Wifi pre teba. Konektivitu bude zabezpečovať viacero wifi mesh hot-

spotov, ktoré si postupne odovzdávajú zodpovednosť za pripojenie
podľa toho, kde sa užívateľ práve
nachádza. Pripojenie zabezpečuje
Mesto v rámci vlastnej siete rýchlosťou 30 Mbps.
Aby sieť slúžila svojmu účelu
a nebola zneužívaná, boli pre ňu
nastavené isté pravidlá. Záujemca
sa môže pripojiť raz za 8 hodín a je
obmedzený veľkosťou sťahovaných
dát na 1 GB. Mesto pravidelne vyhodnocuje štatistické údaje o pripojení užívateľov, prenesených dátach
ako aj o hustote využívaní jednotlivých hotspotov. V prípade potreby
sa uvedené podmienky môžu zmeniť. Z dôvodu zlepšenia podmienok poskytovania voľného prístupu
do siete internetu v meste prostredníctvom zariadení, ktoré prevádzkuje Mesto, boli aj zvyšné hotspoty
pripojené do uvedenej siete Wifi pre
teba, pričom najviac je využívaná
lokalita autobusovej stanice.
Veríme, že táto služba Mesta
zjednoduší prístup do internetovej
siete návštevníkom ale aj občanom
mesta v prístupných lokalitách
a prispeje k ponuke analogických
služieb v meste.
jm

dokončenie článku z prvej strany

Miestne dane a poplatky
v roku 2020
Pre poplatníka bude toto navýšenie znamenať medziročný nárast
daňovej povinnosti o 3,65 € na jednu osobu ročne. Pred vydaním
rozhodnutia môže občan požiadať
o zníženie alebo odpustenie poplatku za rovnakých podmienok ako
v predchádzajúcom poplatkovom
období roku 2019. U fyzických
osôb starších ako 62 rokov sa poplatok z titulu veku zníži o 30 %
automaticky.
Tlačivá poplatkového priznania
k odpadom, či žiadosti na zníženie
poplatku za odpad, poplatník náj-

de zverejnené na vyššie uvedenej
internetovej stránke mesta, alebo
si ich môže zadarmo vyzdvihnúť
na mestskom úrade, referát daní
a miestneho poplatku, č. dv. 115,
116, 118 a 119.
Rozhodnutia o dani z nehnuteľností a rozhodnutia o poplatku
za komunálny odpad budeme obyvateľom doručovať prostredníctvom našich zamestnancov v mesiacoch marec až máj. Právnickým
osobám budú rozhodnutia zaslané
do elektronickej schránky.
Miroslav Bočinec

Posledných 10 detských
ihrísk Žihadielko
Od roku 2016 postavil
nemecký reťazec 40 Lidl
ihrísk Žihadielko a v roku
2020 prebehne posledný
ročník projektu. Do súťaže
sa aj tento rok zapojilo
aj naše mesto.
Víťazstvo nám v minulých rokoch uniklo, no chceme veriť,
že Michalovčania dokážu spojiť
sily a zabojovať v hlasovaní tak, aby
sa to tohto roku podarilo. Hodnota
jedného Lidl ihriska Žihadielka je
87 tisíc eur, takže sme presvedčení,
že je o čo bojovať.
Všetky Lidl ihriská Žihadielka
spája jednotný motív rozprávkovej
včielky Maje. Maja a jej priatelia
sú aktívnou súčasťou herných prvkov obsiahnutých v rámci ihriska,
ktorého rozmery sú 20 m x 16 m.
Skladbou je určené pre deti vo veku
od 2 do 12 rokov. Najmenším detičkám je určená časť pri vstupe.
Dopadovú plochu tvorí mäkká
liata guma a zóna ponúka veľa zábavy na pružinových hojdačkách,

kolotoči či v domčeku určenom
pre deti od 2 do 6 rokov. Samozrejmosťou je veľké pieskovisko.
Dominantou zóny pre deti od 6
do 12 rokov je športová zostava,
vedľa nej je malá dvojveža, z ktorej
sa dá odbehnúť na dva rôzne typy
hojdačiek umiestnených v zadnej
časti ihriska. V tejto zóne tvorí
dopadovú plochu štrk. Pri vstupe
je stojan na bicykle, informačná
tabuľa s prevádzkovým poriadkom
a poruke je aj odpadkový kôš a dostatok oddychových lavičiek. Celé
ihrisko je oplotené.
Hlasovanie prebieha do 29. februára prostredníctvom webovej
stránky www.zihadielko.sk. Každý
hlasujúci môže odovzdať maximálne dva hlasy v jeden kalendárny deň. Jeden hlas odovzdáte
tak, že podľa inštrukcií uvedených
na webovej stránke si vyberiete
mesto z hlasovacej mapy, ktorému
chcete svoj hlas odovzdať. Druhý
hlas môžete získať a odovzdať prostredníctvom zapojenia sa do online hry Bublinková párty.
ms

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých
informácii nájdete na

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

pobačeňe Miž a z varoš a

Naša reč

Znam, že mojo rečovaňe dakomu lahodzi, no ňe každomu. Už ľem počitac toto pisaňe dakoho takoj zastavi pri peršej vetoj. No i tote, co jim rečovaňe pridze calkom od šerca, jak maju daco napisac u našej zemplinčinoj,
ta ostaňu kuščok na pavuzoj. A počitac napisane chce falatok trenovaňa
a dobroho zemplinskoho šerdečka. Znam to z vlastnej spochopľivojsci. Pritim
naša reč i pisaňe je naša rodna – macerinska. Podrjadzujeme še spisovnej
reči. No tak jak reč, pisaňe, šicko, co gu životu treba chasnovac, treba utrimovac. No a chto to može robic dobre, kec ňe našo otčinstvo?
Mňe to u nas u Mihaľovci furt kuščok chibelo, i zato mi še podujal potrimac sebe kalap na hlave. Šicki ňedame dopuščic na naš folklor, našo
špivanki, krasne kroje, našo zviki. Pri tim šickim bi me maľi znac i o našim
hutorjackim spojeňu. Maľi bi me rozdumovac, jak sebe ho potrimac, žebi
še ňestal zabudnutu reču. Bo i naša reč, dachtore virazi še do slovenčini
aňi preložic ňedaju. Originalitu našej reči zemplinskej sebe uchovajme. Ňehaňbime še našo mišľeňe formulovac u našej reči, bo je jasňejše, jak tlumočene v spisovnej reči. Bizovňe i zemplinska spoločnojsc ma gu tomu co povedzec. I ľudze co su školovani, bi še maľi z našu reču popasovac. I napisac
kňišku u našej reči še uš podarilo. No išče veľo roboti budze treba spravic,
žebi sme naš poklad švetu ukazaľi.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY

REPREZENTAČNÝ PLES MESTA MICHALOVCE
Súčasťou plesovej sezóny v našom meste bol aj 13. reprezentačný ples mesta Michalovce, ktorý sa konal 18. januára
v Chemkostav Aréne. Večerom sprevádzala moderátorská dvojica Patrik Vyskočil a Lenka Rakárová. O zábavu plesajúcich
hostí sa starali hudobníci z Modern Talking reloaded, speváčka Nika Karch, domáca cimbalová hudba Folklórneho súboru
Zemplín a regionálna skupina Flegment. Zatancovali aj žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Talent-Um. Okrem nich
vystúpili aj špeciálni hostia, český filmový a divadelný herec Luděk Sobota a jedna z hviezd televízneho seriálu Oteckovia
Vladimír Kobielsky. Bohaté a chutné menu, príjemná hudba, tanec, pestrý kultúrny program, uvoľnená atmosféra a plná
sála, taký bol najprestížnejší ples v Michalovciach.
nč

Senior karta 2020 a jej výhody
Na návrh odboru
sociálnych vecí schválil
primátor v zmysle VZN
č. 147/2015 podmienky
používania a rozsah výhod
držiteľov Senior karty
v roku 2020 takto:
1. Nárok na vydanie Senior karty
majú občania s trvalým pobytom v meste Michalovce po dovŕšení 65 rokov.
2. Senior kartu vydáva odbor sociálnych vecí mestského úradu
po predložení dokladu totožnosti
a overení požadovaných údajov.
Táto Senior karta je platná spolu
s predložením dokladu totožnosti.
3. Senior karta oprávňuje držiteľa
na využívanie zliav, ktoré poskytuje Mesto, ním zriadené organizácie alebo iné organizácie na
základe dohody s mestom.
n Zníženie poplatku za TKO
vo výške 30 % fyzickej osobe staršej ako 62 rokov na základe údajov
z evidencie Mesta. Žiadosť priniesť

osobne už nie je potrebné, úľava
bude uplatnená automaticky.
n Bezplatné parkovanie na parkovacích plochách v správe TaZS.
n Bezplatné vstupné na kultúrne
podujatia organizované MsKS, ktoré budú označené skratkou SK.
n Voľný vstup na podujatia Zemplínskeho osvetového strediska.
n Voľný vstup do mestskej plavárne za evidenčný poplatok 5 centov v utorok a v nedeľu a vstup do
sauny spolu s plávaním za 1,05 €
každú sobotu od 12.00 – 13.00 hod.
n Vstup do Zemplínskeho múzea
na stále expozície, príležitostné výstavy za 1 €.
n Voľný vstup do hvezdárne.
n Zľava na zápisnom v Zemplínskej knižnici G. Zvonického, cena
stanovená na 1 €.
n Zľavnený vstup na športové
podujatia:
– futbal – zľava na majstrovské
domáce zápasy MFK Zemplín Michalovce, krytá tribúna 3 €, nekrytá tribúna 2 €/zápas, permanentka
krytá tribúna 30 €/sezóna, nekrytá
tribúna 20 €/sezóna,

– basketbal – voľný vstup na všetky
podujatia 1. BK Michalovce,
– hokej – 50 % zľava z týchto lístkov: premium (6 €/os.), štandard
(5 €/os.), státie (4 €/os., pričom
predaj sa spúšťa až v prípade vypredania lístkov na sedenie), v prípade
postupu do play-off sa bude cena
lístkov upravovať,
– hádzaná – zľavnené vstupné na zápasy MOL Ligy Iuventa Michalovce
1 €,
– tenis zľavnené.
n Zľavy na mestskú dopravu –
podľa cenového výmeru MHD.
4. Organizácia, ktorá poskytuje zľavy na kultúrne, spoločenské alebo
športové podujatie, môže niektoré akcie komerčného charakteru
vylúčiť z poskytovania zliav. Túto
skutočnosť oznámi spolu s oznamom o konaní akcie a zároveň to
zverejní pri vstupe na akciu.
5. Všetky Senior karty sú platné
neobmedzene.
6. Odbor sociálnych vecí MsÚ vedie evidenciu vydaných Senior
kariet.
osv

REALITA
VO FARBÁCH
Mestské kultúrne
stredisko Michalovce
má za sebou prvú
vernisáž v tomto roku.
Rozhodlo sa pre expozíciu
s medzinárodným
charakterom.
Jej autormi sú amatérski výtvarníci žijúci na Ukrajine Nattela
Ovsiienko a Volodymyr Larionov.
Podstatnou časťou expozície sú olejomaľby, v ktorých autorka vyjadrila
svoj vzťah k prírode a krajine. Z prezentovanej tvorby je jasné, že ide
o citlivú ženskú dušu, ktorá chce ťahom štetca vyjadriť radosť zo života. Svedčia o tom kvetinové zátišia,
morské prístavy či krajina zapadajúceho slnka. To všetko možno zhrnúť
do intenzity ovlažujúcej vlny života,
ktorú dotvára mozaika Larionova.
Expozícia bude verejnosti prístupná
do konca januára.
MsKS

4

KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Prvá výstava Zemplínskeho múzea v novom roku
Zemplínske múzeum
v Michalovciach, kultúrne
zariadenie Košického
samosprávneho kraja,
si na rok 2020 pre svojich
návštevníkov pripravilo
množstvo zaujímavých
aktivít a podujatí. Nový rok
odštartuje výstavou umelca
Rada Van Ladomerského
pod názvom OMEN –
Osudové znamenie. Vernisáž
výstavy sa vo východnom
krídle múzea uskutoční
24. januára o 17.00 hod.

Na 17. samostatnej výstave
tohto umelca si verejnosť môže
pozrieť približne 45 jeho obrazov.
Pôjde o prierez tvorbou, ktorú
tvoria portréty a figurálna maľba
v štýle pop-art, najčastejšie sú to
monochromatové portréty
v ýznamných
osobností, ale
aj
bežných
ľudí. Druhou
časťou umelcovej tvorby sú
knižné ilustrácie pre deti zobrazujúce vymyslenú rodinu Perlenschlipovcov a ich
domácich miláčikov. Okrem toho

si návštevníci múzea budú môcť
pozrieť fotografie kamenných
skulptúr, tzv. Valháll, ktoré umelec
tvorí vo voľnej prírode.
„Keďže mám za sebou dvojročnú šnúru výstav v zahraničí, chcel
som svoju tvorbu sprístupniť aj
širokej verejnosti
na východe Slovenska. Mojím
mottom je „Obraz má potešiť
dušu človeka“,
a preto verím, že
táto výstava v Zemplínskom múzeu
poteší návštevníkov a z múzea budú
odchádzať s úplne novým zážit-

kom,“ povedal Radovan Ladomerský.
Okrem samotnej výstavy obrazov a fotografií bude súčasťou vernisáže aj koncert dvoch elitných
slovenských bluesmanov, ktorí
sa môže pýšiť titulom „Bluesman
roka 2016“. Najznámejší hráč
na ústnu harmoniku Erich Boboš
Prochádzka a gitarista Marek Wolf
zahrajú v zrekonštruovaných podkrovných priestoroch kaštieľa.
Vstup na vernisáž výstavy je pre
verejnosť voľný. Výstava vo východnom krídle Zemplínskeho múzea
v Michalovciach potrvá do 31. marca 2020.
Mária Fuchsová

Iniciatíva záhradkárov
za zeleň do mesta
Slovenský zväz
záhradkárov prišiel
s iniciatívou na rozšírenie
zelene do nášho mesta
a jeho okolia. Primátor
mesta túto iniciatívu uvítal
a vyslovil podporu.

Ples, ktorý pomáha
Rovnako ako po minulé
roky aj v roku 2019
sa nezisková organizácia
Re-mi-dia rozhodla
uskutočniť už štvrtý
ročník Benefičného plesu
na podporu tých, ktorí to
potrebujú.
Na jeho organizácii sa okrem
riaditeľky neziskovej organizácie
Mariky Géciovej podieľali aj štyria dobrovoľníci. Konal sa v predvianočnom čase v priestoroch
novootvorenej reštaurácie Event
Family v Michalovciach s účasťou vyše 150 hostí. Organizátori
sa rozhodli výťažok z Benefičného
plesu venovať Súkromnej základnej škole pre žiakov s autizmom
v Klokočove.

Večer sa niesol v znamení tanca, dobrého jedla a skvelej hudby
v podaní hudobnej skupiny Medial
zo Svidníka. Vďaka sponzorom,
ktorí darovali množstvo hodnotných cien, mohli usporiadatelia
pripraviť bohatú tombolu. Práve zakúpením tombolových lístkov a dobrovoľným príspevkom
do pokladničky pomohli hostia
svojou štedrosťou k vyzbieraniu
sumy 900 eur, ktorá bola odovzdaná riaditeľke základnej školy. Bola
milo prekvapená štedrosťou našich
hostí a prezradila nám, že financie
použijú na vytvorenie relaxačnej
miestnosti pre svojich žiakov.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli k dosiahnutiu pekného cieľa. Teší ma, že neorganizujeme obyčajný ples, ale ples,
ktorý pomáha.
Simona Poľašková

EDUVOLÚCIA

B E S E DA O V Z D E L Á VA N Í N A S LOV E N S K U
s poslancom NR SR Miroslavom Sopkom

streda 29. január o 17.00 hod.
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach

Boli prijaté postupné zatiaľ nekonkretizované kroky na uskutočnenie myšlienky.
Podľa pamätníkov bolo mesto
Michalovce označované ako mesto
zelene. Žiaľ, často sme svedkami
nutného výrubu zostarnutých
stromov, alebo ustupovania pred
ďalšou výstavbou, či prirodzeného úbytku z dôvodov sucha alebo
tienenia v bezprostrednej blízkosti bytoviek. Toto všetko sú faktory
potvrdzujúce neustály úbytok zelene s nedostatočnou náhradou,
ktorá by aspoň nahradila stratu.
Sme svedkami neúčinných protestov občanov pri výruboch krás-

nych životaschopných stromov
či kríkov.
To sú dôvody, ktoré nás inšpirovali k náprave v tejto oblasti.
Očakávame, že aj ostatní obyvatelia
mesta sa k iniciatíve pripoja a pomôžu nám presadzovať tieto aktivity. Mnohí mladí a environmentálne
uvedomelí obyvatelia našich miest
aj štátu očakávajú menej deklarácií
ale o to viac skutkov v tejto oblasti.
Každý stratený rok či mesiac nás
posúva bližšie a bližšie k nepriaznivým životným podmienkam.
Prostredníctvom novín Michalovčan povzbudzujeme obyvateľov
mesta k následným iniciatívam
a návrhom za účelom ozelenenia
mesta, spríjemnenia pohody a tlmenia letných horúčav. Vaše návrhy uvítame v sídle záhradkárov
v budove bývalého okresného súdu,
na prízemí vpravo. Naším zámerom
je pokračovať v tejto téme aj v ďalších vydaniach novín.
Ing. Pavol Tocik
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KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Čítajme a tvorme
v knižnici
Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického
v Michalovciach, kultúrna
organizácia Košického
samosprávneho kraja,
získala v roku 2019 finančnú
dotáciu z Fondu na podporu
umenia vo výške 4 500
eur na realizáciu projektu
Čítajme a tvorme v knižnici,
ktorý prebiehal od februára
do novembra 2019.
Projekt bol zameraný na prípravu kultúrnych podujatí spojených
s knihou. Pracovníci knižnice pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov 31 podujatí, stretnutia
s autormi, zaujímavými osobnos-

ťami kultúrneho a spoločenského života, seminár pre učiteľov
a detských knihovníkov, tvorivé
dielne pre deti a výstavy pre všetky
vekové kategórie. Aktivity v rámci projektu sa stretli s pozitívnym
ohlasom u čitateľov a návštevníkov
knižnice.
Fond na podporu umenia je
verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu
umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. V rámci svojich aktivít podporuje a financuje
aj projekty knižníc. Úspech Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach by nebol
docielený bez finančnej pomoci
a podpory zo strany tejto verejnoprávnej inštitúcie. Ďakujeme.
Mgr. Zlatica Chmurovičová

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.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 Uznesení MsZ v Michalovciach
č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, a č. 62, zo dňa 27. 8. 2019

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) 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.
B) nachádzajúcich sa na Ul. borovicovej v Michalovciach (predmet predaja):
pozemky registra C-KN, p.č. 1568/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 410 m2, p.č. 1568/194, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 511 m2, p.č. 1568/195, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 66 m2, stavba súpisné číslo 1471, druh stavby budova pre školstvo,
na vzdelávanie a výskum, popis stavby materská škola, ktorá je postavená
na pozemku C-KN, p.č. 1568/194, stavba bez súpisného čísla, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby kotolňa, ktorá je postavená na pozemku C-KN, p.č. 1568/195, k.ú. Stráňany, vedených Okresným
úradom, katastrálnym odborom, Michalovce, na LV č. 5157, novovytvorený
pozemok C-KN p.č. 1568/314, druh pozemku zastavané plochy, výmera 58 m2
a novourčený pozemok 1568/176, druh pozemku zastavané plochy, výmera
4697 m2, k.ú. Stráňany, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu
č. 14328810-25/2016, zo dňa 15. 7. 2016, odčlenením z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1568/176, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
4 845 m2,
C) novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 5367/2, druh pozemku zastavaná
plocha, výmera 15 m2 a p.č. 5367/3, druh pozemku zastavaná plocha, výmera
5 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 1071896620/2018, zo dňa 29. 11. 2018.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote do 10. februára 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie
informácie vám poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
24. a 29. januára, vždy o 17.30 hod., Hvezdáreň Michalovce
STRETNUTIE ZÁUJEMCOV O ASTRONÓMIU
30. januára o 17.00 hod., Hvezdáreň Michalovce
ŽIVÉ PLANETÁRIUM
pozorovanie oblohy, 31. januára o 17.30 hod., Hvezdáreň Michalovce
BENEFIČNÝ KONCERT AKO DAR
2. februára o 16.30 hod., Kaplnka blahoslavenej Laury Vicuna
POČIATKY KRESŤANSTVA V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU
prednáška, 3. februára o 15.00 hod., ZKGZ

Výstavy
OMEN – OSUDOVÉ ZNAMENIE
17. samostatná výstava z tvorby Rada Van Ladomerského
do 31. marca, Zemplínske múzeum
16. KLUBOVÁ VÝSTAVA STROPKOVSKÉHO FOTOKLUBU
do 6. februára, galéria ZOS
Z TVORBY – NATTELA OVSIIENKO A VOLODYMYR LARIONOV
autorská výstava, od 13. januára, malá galéria MsKS
MŮJ STÁT
výstava ilustrácií Milana Starého, do 31. januára, ZKGZ
ROZPRÁVKY – FAIRY TALES
výstava ilustrácií Miroslava Regitka, do 31. januára, ZKGZ
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Sára Muchová
Klaudia Virčíková
Alex Melega
Šimon Pienčák
Šimon Kokoška
Juliána Kertésová
Júlia Baranová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Zo dna horiacej
rieky III
Vo februári bude galéria
Mestského kultúrneho
strediska Michalovce
ponúkať prierez tvorbou
výtvarného pedagóga
Jána Čižmára. Samotný
názov napovedá, že pôjde
o výpoveď vo forme
výtvarného prejavu.
Verejnosti, ktorá inklinuje k výtvarnému umeniu, je tvorba autora
známa. Ján Čižmár vo svojej tvorbe
prezentuje grafiku i diela tvorené

kombinovanou technikou. Nebude
chýbať ani technika, ktorá je „tajomstvom“ autora. Práve preto asi
najviac priťahuje pozornosť diváka.
Každé dielo možno charakterizovať
nie len ako detailne vypracované
dielo, ale aj ako bohaté ovocie premýšľania o tajomstve života. Diela sú
plné symbolov, ktoré sú podporené
príznačnou farebnosťou odkazujúcou na pestrosť života. Je zjavné,
že niť ktorá sa tiahne tvorbou autora,
hovorí o podstate človečenstva, vzťahov. Ich prostredníctvom autor hľadá a nachádza to podstatné, pravdu.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Zamorenie PCB látkami
sa týka aj Michaloviec

Michal Gregáň
a Miroslava Suchárová

blaho ž e l a n i e
Dňa 1. februára oslávi okrúhle jubileum
70 rokov

MICHAL PALINSKÝ

Ku krásnemu životnému jubileu Ti zo srdca
prajeme pevné zdravie, lásku a Božie požehnanie
do ďalších rokov Tvojho života. S láskou dcéra
Erika s priateľom a najbližšia rodina

Noviny Mistral

a športové správy

Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Zostrih športových
udalostí z Michaloviec

II. polroka 2019
premiéra v piatok 24. 1. a v reprízach 27. 1. a 29. 1.
vždy o 18.00 hod.

Záznam

Akadémia k 30. výročiu založenia ZŠ Horova
z mája 2019
od piatka 24. 1. počas celého týždňa
vždy o 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,
na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV SENIOR.
Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Región Zemplína vrátane
Michaloviec je najviac
zamoreným územím
toxickými a rakovinovými
PCB látkami na svete.
Zemplínčania doplácajú
na nebezpečnú výrobu
v Chemku Strážske svojím
zdravím.
Tento týždeň má byť vyhlásená
krízová mimoriadna situácia, uviedla tak ministerka vnútra D. Saková.
Dočkáme sa konečne po 35-tich rokoch zneškodnenia tejto katastrofy?
Keďže v minulosti neboli úspešné
ani petície organizované dotknutými
obcami, ktoré slovenské orgány ako
keby odignorovali a v súčasnosti túto
tému mnohí len komentujú a píšu
o nej, rozhodol som sa aj niečo urobiť
a cestu vidím v tlaku zo strany EÚ, resp.
Európskej komisie. Ako poslanec KSK
som podal 12. 1. 2020 v súvislosti s nezneškodnením PCB látok v Strážskom
oficiálnu sťažnosť Európskej komisii
voči porušovaniu európskeho práva
zo strany Ministerstva životného prostredia SR. Slovenská republika je totiž
viazaná právom EÚ, na základe ktorého

mala prebehnúť dekontaminácia, resp.
zneškodnenie použitých PCB látok do
konca roku 2010. Hovorí o tom Smernica Rady 96/59/ES o zneškodnení (PCB/
PCT) a tiež Nariadenie č. 850/2004 Európskeho parlamentu, ktoré vychádzajú
zo Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach.
Sme v roku 2020 a hovoríme tu len
o vyhlásení mimoriadnej situácie, ale
každý jeden stratený deň znamená vysokú daň na zdraví obyvateľov. Primárka pediatrie v Michalovskej nemocnici
D. Jurečková, ktorá sa venuje už 18
rokov monitoringu narodených detí
v regióne, kde skúmajú aj prítomnosť
PCB látok v krvi, v jednej z reportáží
nedávno uviedla, že infekcie dýchacích
ciest, alergické ochorenia, poruchy sluchu, nedostatočný vývoj zubov a včasnejší nástup obezity sú tiež dôsledkami
vplyvu PCB látok v organizme. Podľa
jej slov sú namerané zvýšené hodnoty
u tretiny v niektorých parametroch
až u polovice testovaných detí.
Je na čase túto doslova katastrofu
konečne vyriešiť, pre nás Michalovčanov a Zemplínčanov to musí byť priorita a bokom musia ísť náklady, politika, jednoducho všetko, pretože tu ide
o to najcennejšie, o naše zdravie.
Mgr. Milan Kaplan

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sabovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@
msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.
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H V E Z DÁ R E Ň V M I C H A LOVC I AC H
POZÝVA NA

Prenájom / predaj

n Dám do prenájmu garáž na Ul. kpt. Nálepku vo dvore.
Tel.: 0949 642 200.
n Ponúknem bezplatne do prenájmu 4ā vinohrad v katastri obce
Trnava pri Laborci. Betónové stĺpiky na vedení. Tel.: 0948 062 026
n Predám dom vo Falkušovciach, č. 120.
Informácie na tel.: 0918 126 873.
n Predám garáž v Michalovciach na Ul. Timravy pri Elektro Nay.
Garáž má montážnu jamu s pivnicou. Pozemok je v osobnom
vlastníctve. Cena dohodou. Tel.: 0907 997 743.

STRETNUTIE ZÁUJEMCOV

O ASTRONÓMIU
30. januára o 17.00 hod.
v budove hvezdárne na Hrádku

Rôzne

n Predám pohonnú jednotku HONDA, 5,5 k., málo používanú
s príslušenstvom: prívesný vozík (dovoz), nové gumy a ložiská, rotavátor,
pluh. Cena 2000 eur. Predaj možný aj jednotlivo – cena dohodou. El.
šrotovník – dovoz, 220 V, kladivkový so stojanom domácej výroby, cena
200 eur. Cirkulárka – 380 V, el. motor 4,5 kW, sane, stôl, predlžovačka –
40 m, kotúč. Nové ložiská a vypínač. Cena 400 eur. Tel.: 0948 062 026.

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:
n Ul. partizánska č.23 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 10. februára 2020 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

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme
bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne byty)
v Michalovciach
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 23.01.2020 do 17.02.2020.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa
Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
--------------------------------------------------------------------------------------32 Obrancov mieru 4 1. poschodie malometrážne byty 1,5-izbový 43,91 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu
písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.
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ŠPORT

Futsalová liga
sa dočkala víťaza

dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
1.BK – KB KOŠICE
1. 2., 17.00 hod., DL kadeti U17 – 11. kolo, športová hala GPH
1.BK – RIM BASKET KOŠICE
2. 2., 10.00 hod., DL kadeti U17 – 12. kolo, športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK BANÍK MOST
29. 1., 17.30 hod., MOL liga žien – 19. kolo, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK POPRAD
26. 1., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 44. kolo

V sobotu 11. januára
sa v mestskej športovej
hale odohralo deviate
a zároveň posledné
kolo futsalovej ligy
O pohár primátora mesta
Michalovce. Futsalová liga
je predchodcom turnaja
v halovom futbale, ktorý
sa koná už od roku 1994.
V tomto ročníku si zmeralo svoje sily 19 družstiev rozdelených do
prvej a druhej ligy. Osud to tentokrát zariadil tak, že súboj o primátorovu trofej rozuzlil až posledný
zápas posledného kola. V ňom líder
I. ligy Bara Bara nepustil k slovu
suseda z tabuľky, druhé KaeMko,
a po výsledku 4:1 získal druhýkrát
po sebe putovný pohár. KaeMku

sa nakoniec po prehre ušlo v celkovom hodnotení tretie miesto.
Na druhú priečku sa svojím víťazstvom nad Légiou L.A. v tom istom
kole prebojoval tím ŠK Senné.
Víťazom druhej ligy sa stalo
družstvo PRO-MOBIL Michalovce,
ktoré v zostave s reprezentantom SR
v malom futbale Tomášom Dyačovským, okrem jednej remízy, nenašlo
premožiteľa v žiadnom súboji a preto
im právom patrí postup do prvej ligy.
Organizátori veria, že práve týmto postupom sa prvá liga skvalitní
a v budúcej sezóne sa je už teraz na čo
tešiť. Záverečný duel si nenechal ujsť
ani zástupca primátora Jozef Sokologorský, ktorý zároveň svojím slovom
ukončil tento v poradí už 26. ročník
a trom najlepším tímom a trom najlepším jednotlivcom v oboch ligách
odovzdal diplomy a trofeje.
md

HK DUKLA INGEMA – HK NITRA
1. 2., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 48. kolo
Info: http://www.duklamichalovce.sk/
HK MLÁDEŽ – ŠHK 37 PIEŠŤANY
1. 2., 14.00 hod., I. liga juniorov nadstavbová časť – 19. kolo
HK MLÁDEŽ – ŠHK 37 PIEŠŤANY
2. 2., 10.30 hod., I. liga juniorov nadstavbová časť – 20. kolo
HK MLÁDEŽ – MŠK PÚCHOV
1. 2., 15.45 hod., Kaufland Extraliga dorast – 35. kolo
HK MLÁDEŽ – MŠK PÚCHOV
2. 2., 12.15 hod., Kaufland Extraliga dorast – 36. kolo
Info: https://www.hkmichalovce.sk/informacie-o-klube/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská softtenisová liga mužov
27. – 31. 1., 17.00 hod., XII. ročník – 11. kolo
3. – 7. 2., 17.00 hod., XII. ročník – 12. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská volejbalová liga dospelých
29. 1., 17.15 hod., II. liga, Cerveza – HEJ-hop, 15. kolo
29. 1., 19.00 hod., II. liga, Slniečko – Pohoďáci, 16. kolo
5. 2., 17.15 hod., II. liga, Pohoďáci - Cerveza, 17. kolo
5. 2., 19.00 hod., I. liga, Ďurko – Kamošši, 7. kolo
XI. ročník, Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

ZIMNÝ ZRAZ KST TURISTA MICHALOVCE
Organizátori z najstaršieho michalovského Klubu slovenských
turistov Turista na 38. ročník podujatia vymysleli nenáročnú
prechádzku. Putovanie začali na Užhorodskej ulici po ľavom
brehu Laborca a ďalej po pravej hrádzi Zalužického kanála
až k zemplínskej šírave a po jej brehu „zakotvili“ na krátku
pauzu v prímestskej rekreačnej oblasti. Pokračovanie zhruba 15
km túry viedlo po starej viňanskej ceste k lesoparku Biela hora.
Anton Hasák

michalovce_srdce_zemplina

