ZÁPISNICA
z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 3. 2017 (utorok) o 15.00 hod. v malej zasadačke
MsKS v Michalovciach
________________________________________________________________
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

1. Otvorenie
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol 1. mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu
mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce, vedúcich
zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.
Primátor mesta konštatoval, že na 1. mimoriadnom zasadnutí MsZ je prítomných 21
poslancov (stav na začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Z rokovania sa ospravedlnili PhDr. Jana Cibereová, MUDr. Jozef Makohus, PhDr. Marta
Horňáková a Mgr. Martin Nebesník.
PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ majú poslanci
uvedený na písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdŕžali spolu
s pozvánkou na zasadnutie MsZ. Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania
vyjadrili.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD
Navrhol doplniť program o bod interpelácie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Konštatoval, že ide o mimoriadne MsZ, zvolané kvôli jednému bodu. Priestor na interpelácie
bude na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie o návrh Doc. Ing. Stričíka,PhD. na doplnenie programu
(hlasovanie č. 1)
za: 2 poslanci, proti: 3, hlasovania sa zdržali: 16
Primátor konštatoval, že návrh nebol schválený.

Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
mesta dal hlasovať o návrhu programu rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 2)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ bol
schválený.
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania 1. mimoriadneho zasadnutia MsZ
primátor mesta určil týchto poslancov:
1. Ing. Jozefa Sokologorského
a
2. MUDr. Pavla Kuchtu

Informátorom zo zasadnutia Mestskej rady Michalovce, ktorá sa uskutočnila dňa
21. 3. 2017 je poslanec MUDr. Ján Mihalečko. Primátor mesta poprosil menovaného
poslanca, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom.

Bod č. 2
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie:
‐

Ing. Jozef Bobík

‐

Mgr. Ján Várady

‐

MUDr. Dušan Goda

Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0

BOD č. 3
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ S.H.
Vajanského 5 v Michalovciach“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
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RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Vážené mestské zastupiteľstvo, Mesto Michalovce sa chce uchádzať žiadosťou o nenávratný
finančný príspevok na výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so
zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – projekt „Zníženie
energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Ul. S.H. Vajanského 5 v Michalovciach.
Výzva bola vyhlásená 27.2.2017. Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ
o spolufinancovaní a realizácii projektu.
Obsahom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy. Predmetom stavebného
projektu je zateplenie obvodových múrov, sokla a strechy budovy materskej školy, výmena
otvorových konštrukcií, výmena svetelných rozvodov, rekonštrukcia prvkov ústredného
vykurovania a riešenie vetrania a rekuperácia tepla. Fasáda objektu sa upraví kontaktným
zatepľovacím systémom z minerálnej vlny, celý objekt bude debarierizovaný. Realizáciou
projektového zámeru bude budova zhodnotená aj po vizuálnej stránke a predĺži sa jej
životnosť.
Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 120 000 000 €,
Maximálna výška žiadaného príspevku na jeden projekt je 2 000 000 €.
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 717 636,83 €, pričom
spolufinancovanie mesta je 5 % z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu, t.j.
35 881,85 €, prípadne neoprávnené výdavky projektu.
S týmto programom sa Mesto uchádzalo už 2‐krát – neúspešne z environmentálneho fondu.
Projekt je plne v súlade s územným plánom a PHSR mesta.
Rozprava
Viliam Zahorčák primátor mesta
Zo všetkých MŠ, ktoré v meste máme sa urobila výmena okien a hygienických, s výnimkou
MŠ na Vajanského ulici.
Ing. Mgr. Mirko Gejguš
V materiáli chýbajú prvky obnoviteľných zdrojov. Ráta sa s tým?
Viliam Zahorčák primátor mesta
Hlavným zámerom celého projektu je zabezpečenie energetických úspor.
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Žiadosť je kompletne vydokladovaná energetickým auditom a posudkami, ktoré spejú
k využitiu všetkých zdrojov. Je tam bezbariérový prístup. To všetko bolo aj podmienkou
žiadosti.
Ing. Mgr. Mirko Gejguš
Mal som skôr na mysli fotovoltické zdroje, tepelné čerpadlá, ich využitie a tým zníženie
nákladovosti budovy. Nie je možné v rámci tejto výzvy, projektu predkladať aj takéto
rekonštrukcie tepelných zariadení?
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Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Konkrétne s týmto druhom sa nepočíta.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Asi je to možné, ale projektová dokumentácia bola vyhotovená na základe auditu a všetky
merateľné ukazovatele sú v takých intenciách, že celá stavba ‐ rozpočet je oprávnený.
Ing. Mgr. Mirko Gejguš
Využitie tepelných čerpadiel je 1/3 zníženie nákladov oproti komerčným zdrojom napr.
plynovej kotolne.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Projekt je pripravený na základe energetického auditu. Vstupovať do projektu v tejto fáze by
nebolo vhodné. Celý zámer by mohol byť ohrozený. Dá sa o predloženom návrhu uvažovať
pri rekonštrukciách iných budov v meste.
Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Je to projekt, o ktorom sa hovorilo aj v minulosti. Bude len dobre, ak sa podarí Mestu získať
externé zdroje aj s možnosťou iných obnoviteľných zdrojov energie. Z vlastných skúseností
vie, že situácia na spomínanej MŠ je v takom stave, že rekonštrukcia je tam potrebná.
Pozitívne vníma dnešné stretnutie, lebo v súvislosti s výzvami je to ťažko naplánovať. Je
škoda, že takýmto spôsobom sa nepodarilo zorganizovať stretnutie keď bolo potrebné riešiť
situáciu na Ul. pekárenskej. Tým, že Mesto včas nereagovalo výzvy, sme prišli o značné
finančné prostriedky v súvislosti s exekučnými poplatkami.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je zjavné pán poslanec, že registrujete kamery, odchádzate od témy a snažíte sa pripomínať
aj iné veci, ktoré nie sú predmetom dnešného rokovania. K situácii na Ul. pekárenskej nebolo
potrebné zvolávať mimoriadne MsZ. Mesto to dokáže riešiť aj v súlade so zákonom.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Bobík v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej
školy, Ul. S. H. Vajanského 5 v Michalovciach“ v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy OPKZP‐PO4‐SC431‐2017‐19, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Michalovce;
2. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov t.j. vo výške 35 881,85 € z celkových
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oprávnených výdavkov projektu
neoprávnených výdavkov;

717 636,83 €

a zabezpečenie

prípadných

3. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 4)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
‐

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 4
Záver
Program rokovania mimoriadneho MsZ bol vyčerpaný, primátor mesta Viliam ZAHORČÁK
poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí. Zároveň pozval všetkých
prítomných na odovzdávanie cien Čin roka 2016, ktoré sa uskutoční 7.4.2017.
S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ktoré bude 25. 4. 2017, ukončil 1.
mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Michalovciach.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. Ing. Jozef Sokologorský
2. MUDr. Pavol Kuchta

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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