
ZÁPISNICA 
 

z XV. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 25. 4. 2017 (utorok) o 10.00 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  XV.  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 XV. zasadnutí MsZ  je prítomných 18 poslancov  (stav na 
začiatku  rokovania)  a že  mestské  zastupiteľstvo  je    uznášania  schopné.    Z rokovania  sa 
ospravedlnil MUDr. Jozef Makohus. 
   
‐  V rámci  organizačných  záležitostí  primátor  mesta  navrhol,  aby  obed  bol  po  skončení 
zasadnutia MsZ. 
 
 
PROGRAM: 
Primátor  konštatoval,  že  návrh  programu  XV.  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.  
 
 

Keďže k  programu rokovania   MsZ neboli   predložené žiadne    iné návrhy, primátor 
mesta dal hlasovať o  návrhu programu rokovania XV. zasadnutia MsZ. 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 18 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 
Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania XV. zasadnutia MsZ bol  schválený. 
 



      Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XV. zasadnutia MsZ primátor mesta určil 
týchto poslancov:   
 

1. MUDr. Jozefa Valisku 
a 
2. Ing. Vladimíra Braníka 

 
 
Informátormi zo zasadnutí  Mestskej rady  Michalovce,  ktoré sa uskutočnili dňa  
21.3. 2017 a 11.4.2017  sú poslanci MUDr.  Ján Mihalečko a PhDr.  Jana Cibereová. Primátor 
mesta poprosil menovaných poslancov,  aby zaujali  miesto za predsedníckym stolom. 
 
 
Bod č. 2 
Voľba návrhovej  komisie 
 
Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej   komisie:  

‐ PhDr. Marta Horňáková 

‐ Ing. Jaroslav Kapitan 

‐ Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 

 
 
Hlasovanie  
(hlasovanie č. 2) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 
 
 
 
BOD č. 3 

Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za 
obdobie marec ‐ apríl 2017 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
 
Viliam  Zahorčák,  primátor  mesta  pri  uvedení  predmetnej  správy  na  zasadnutí  MsZ 
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období boli dve zasadnutia mestskej rady a väčšina 
z bodov, ktoré boli predmetom rokovania marcovej a aprílovej  MsR, sú aj v programe tohto 
mestského zastupiteľstva.  
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R o z p r a v a :  

 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu  správu o prijatých uzneseniach Mestskej  rady Michalove  za obdobie marec – 
apríl 2017. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 3) 

za: 18  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

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

 

 

BOD č. 4 

Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na XIV. 
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 28. 2. 2017 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

 

Viliam Zahorčák primátor mesta konštatoval, že na interpelácie vznesené na MsZ dňa 
28.2.2017  dostali  poslanci  písomné  odpovede,  ktoré  boli  zároveň  publikované  v novinách 
Michalovčan.  
 
R o z p r a v a :  

 
MUDr. Dušan Goda 
Rád  by  som  sa  pozastavil  pri  interpelácii  a jej  odpovedí,  ktorú  som  vzniesol  na MsZ  dňa 
28.2.2017. Odpoveď mi   nie  je celkom  jasná z pozície Mesta. Rád by som predniesol ďalšie 
dotazy: 
‐ Je tento aktuálny stav protiprávny, alebo nie? Mnohé indície nasvedčujú, že asi áno. 
‐ Aké konkrétne kroky Mesto vykonalo a aké vykoná v budúcnosti ohľadom tejto kauzy. 
‐ Čo  je cieľom Mesta, že postupuje tak, ako postupuje. Ohrozuje prevádzku  firiem, ktoré 

zamestnávajú ľudí, ohrozujú podnikateľské prostredie v tomto regióne a v meste. 
Na vznesené dotazy požiadal o presnejšie odpovede. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Reagoval na vystúpenie MUDr. Godu. Mesto nikoho neohrozuje, čo zodpovedne prehlasuje. 
Prevádzka v závodoch, ktoré tam sú,  nie je ohrozená. 
 
Anna Mrázová, ved. OVŽPaMR 
Pokiaľ by to bol protiprávny stav, bol by riešený iným spôsobom. V súčasnosti  sa pokračuje 
v riešení  daného  problému.  Nejde  o protiprávny  stav,  pretože  dopravné  značky  sa  tam 
nenachádzajú a nikoho nič neohrozuje. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto je v súdnom spore s jedným vlastníkom nehnuteľnosti, čo bolo avizované. Jedným zo 
spôsobov riešenia daného sporu je aj to, čo sa momentálne robí. 
 
 
MUDr. Dušan Goda – faktická poznámka 
Nesúhlasím s tým, lebo nakoniec bude ohrozené celé mesto a to  súdnymi spormi. 
Nehovoriac o nákladoch, ktoré to prináša. Mesto ohrozuje samo seba. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Takýmto spôsobom sa Mesto chce brániť, všetko je v súlade s právnymi normami. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Vážené  mestské  zastupiteľstvo,  prečítal  som  si  interpelácie,  ktoré  boli  uverejnené 
v dvojtýždenníku  Michalovčan,  aj  tie,  ktoré  sú  uvedené  v predložených  materiáloch. 
Uvedomujem si situáciu ohľadom výtlkov v meste. Na druhej strane tak, ako upozorňovala 
RNDr. Sidivárová na Ul. školskej, ale aj na iných uliciach je potrebné opraviť výtlky. Odpoveď 
znela: „Výtlky na Ul. školskej boli opravené v 9. týždni a následne budú realizované aj vami 
spomínané ďalšie lokality“. 
Oprava výtlkov bol robená zasypaním dier cestnou drvou, čo pri najbližšom daždi spôsobilo, 
že  tento  štrk  bol  vyplavený.  Problém  je  naďalej  pretrvávajúci.  Prosím  o opravu  aspoň 
najväčších výtlkov lepším spôsobom a to asfaltovou hmotou.  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto si je vedome tohto stavu a aj preto MsR na svojom rokovaní doplnila medzi tie cesty 
a ulice, ktoré prejdú rekonštrukciou aj Ul. školsku. Z uvedeného dôvodu, urobili TaZS to čo tu 
bolo povedané. V blízkom čase prebehne rekonštrukcia celej školskej ulice. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
V priebehu  včerajška,  t.j.  24.  4.  2017  bola  polovica  ulice  školskej  vyasfaltovaná.  Pokiaľ 
nenastanú komplikácie, dnes by mala byť dokončená aj vzhľadom na pripravovanú akciu. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Rekonštrukcia celého povrchu Ul. školskej bude vnímaná pozitívne. Ideálne by bolo, keby sa 
podarilo  odstrániť  pretrvávajúce  problémy  a to  stojaca  voda  pri  garážach  na  konci  ulice. 
Prípadne ak by sa podarilo vytvoriť niekoľko parkovacích plôch pri poslednom vežiaku v časti, 
kde sa nachádza ihrisko, ktoré nie je využívané.  
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V rámci rekonštrukcie Sídl. nad Laborcom  je takáto úvaha, aby sa zrealizovalo to, o čom ste 
hovorili. Mesto registruje takéto požiadavky aj z verejných zhromaždení s občanmi. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informatívnu  správu  o riešení  interpelácií  poslancov  predložených  na  XIV.  zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 28.2.2017. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 4) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

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

BOD č. 5 

Správa o výsledkoch kontrol 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková, hlavná kontrolórka. 
 
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka 
 
Predkladaná  správa  obsahuje  zistenia  a závery  z kontrol  vykonaných  v súlade  s plánom 
kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky na  I. polrok 2017.  Jedná  sa o 4 kontroly, ktoré boli 
vykonané a prerokované od posledného mestského zastupiteľstva. 
Prvá  kontrola  bola  zameraná  na  –  Prírastky,  úbytky  a evidenciu  majetku  v MŠ  S.H. 
Vajanského v Michalovciach. 
Druhá kontrola bola zameraná na   ‐ Prírastky, úbytky a evidenciu majetku v Základnej škole 
na Ul. Komenského 1 v Michalovciach. 
Tretia  kontrola  bola  zameraná  na  –  Prírastky,  úbytky  a evidenciu  majetku  v TaZS  mesta 
Michalovce. 
Štvrtá kontrola bola zameraná na – Prírastky, úbytky a evidenciu majetku Mesta Michalovce. 
Cieľom  uvedených  kontrol  bolo  overiť  evidenciu  a inventarizáciu  majetku,  záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov a tak  isto previesť kontrolu prírastkov a úbytkov dlhodobého 
hmotného majetku. Všetky výsledky z kontrol sú v písomnej podobe. 
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R o z p r a v a :  

 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu o výsledkoch kontroly. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

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

BOD č. 6 

Záverečný účet Mesta Michalovce za rok 2016 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru 
Záverečný účet mesta je predložený na schválenie MsZ v súlade so zákonom o rozpočtových 
pravidlách v predpísanej štruktúre, vrátane hodnotiacej správy k programovému rozpočtu.  
     Za  rok  2016  bol  dosiahnutý  celkový  prebytok  rozpočtu  vrátane  finančných  operácií  vo 
výške  2 611  111  €.  V uvedenom  výsledku  sú  zúčtované  aj  nepoužité  účelové  zdroje  zo 
štátneho rozpočtu a prijaté preddavky, ktoré prechádzajú na použitie do r. 2017 v celkovej 
výške 1 031 474 € a z prebytku sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vylučujú. Takže 
čistý prebytok na rozdelenie do fondov bol dosiahnutý vo výške 1 569 584 €.  
      Záverečný účet je rozdelený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách do 9‐tich kapitol. 
Prvá kapitola analyzuje dosiahnuté bežné,  a kapitálové príjmy, ktoré boli splnené na 106,16 
%. Druhá kapitola  je zameraná na vyhodnotenie výdavkov Mesta – bežných a kapitálových, 
ktoré sú zapracované do programového rozpočtu, v rámci ktorého sú vyhodnotené aj ciele 
Mesta a ukazovatele, kde máte možnosť vidieť, koľko finančných prostriedkov smerovalo do 
jednotlivých  oblastí,  či  už  do  služieb  občanov,  bezpečnosti  občanov,  školstva,  sociálnej 
oblasti, či odpadového hospodárstva, bytového  a pod. Výdavky boli čerpané na 96,97 %. 
     Tretia  kapitola  je  zameraná  na  hodnotenie  finančných  operácií.,  kde  je  uvedené  aj 
použitie fondových a úverových zdrojov Mesta a tiež celkové splácanie istín.  
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V ďalších  kapitolách  je  zhodnotený  a vysporiadaný  rozpočtový  výsledok 
hospodárenia,  vrátane  prehľadu  zostatku  finančných  prostriedkov  na  bankových  účtoch 
Mesta, prehľad o celkovej bilancii Mesta a dlhovej službe, výsledky príspevkových organizácií 
a prehľad o poskytnutých dotáciách. 
   Súčasťou  záverečného  účtu  je  aj  správa  nezávislého  audítora  k účtovnej  závierke 
a k rozpočtovému hospodáreniu mesta, ako príloha č. 16, kde je vyjadrený názor, že účtovná 
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta a výsledky sú v súlade so 
zákonom o účtovníctve ako aj v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.   
 
Viliam Zahorčák primátor mesta 
Súčasťou materiálu okrem spomínanej správy audítora, je aj  stanovisko finančnej komisie a 
stanovisko  hlavnej  kontrolórky,  ktorá  odporúča  materiál  schváliť  bez  výhrad.  Napriek 
problémom, ktoré boli v roku 2016  sa podarilo hospodáriť  tak,  že Mesto dosiahlo výrazný 
prebytok,  čo  napĺňa  vedenie  mesta  optimizmom    v súvislosti  s investovaním  
a hospodárením aj pre rok 2017. 
 
R o z p r a v a :  

 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a )  b e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia Mesta 
         b)  s c h v a ľ u j e  

1. Záverečný účet mesta Michalovce za r. 2016  
                    a  

                           ‐ celoročné hospodárenie mesta Michalovce za r. 2016 bez výhrad 
          
                   2. Rozdelenie 1 569 584 € do fondov takto:  
                a) do fondu ochrany psov                                                   10 958 € 

                    (50 % z dane za psa) 
           b) do fondu pešej zóny                                                         1 327 € 
                   (100 % príjmov zo vstupu do CMZ) 
            d) do rezervného fondu                                                1 557 299 € 

c )  u k l a d á  
1. Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov do peňažných fondov. 
                                                              Z: vedúca FO 
                                                              T: 30.6.2017  
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

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

BOD č. 7 

Rozpočtové opatrenie č. 2 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová vedúca finančného odboru 
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 úzko súvisí so schváleným záverečným účtom, 
nakoľko dochádza pri zmene rozpočtu k napojeniu finančných operácií a to z fondu rezerv do 
roku  2017  na  jeho  použitie.  Zmena  rozpočtu  sa  dotýka  bežného  kapitálového  rozpočtu 
a finančných operácii. Vstupujeme do príjmovej a výdavkovej časti. Predovšetkým dochádza 
k zmenám  z titulu oznámení  jednotlivých ministerstiev na prenesený výkon  štátnej  správy, 
ktoré  sa  zároveň  premietajú  aj  do  výdavkovej  časti.  Upravujú  sa  výdavky  na  opravu 
a zhodnotenie majetku v bežných aj kapitálových výdavkoch. Finančné operácie sa napájajú 
ako  zdroje  krytia  na  využitie  kapitálových  výdavkov.  Predkladaný  je  vyrovnaný  rozpočet 
a všetky zmeny sú premietnuté aj v programovom rozpočte. 
 
R o z p r a v a :  

 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e 

 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2017 rozpočtovým opatrením č. 2 takto:  

1. Bežné príjmy sa zvyšujú z 27 727 344 € na 27 768 397 €, zvýšenie o 41 053 €. 
2. Bežné výdavky sa zvyšujú z 24 501 687 € na 24 697 427 €, zvýšenie o 195 740 €. 
3. Kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 107 000 €  na 1 137 000 €, zvýšenie o 30 000 €. 
4. Kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 152 500 € na 2 431 450 €, zvýšenie o 278 950 €.  
5. Finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 1 827 903 € na 2 319 540 €, zvýšenie o  

491 637 €.  
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6. Finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 008 060 € na 4 096 060 €, zvýšenie 
o 88 000 €. 

 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 7) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

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

BOD č. 8 

Výročná správa o činnosti MsKS Michalovce za rok 2016 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková riaditeľka MsKS Michalovce. 
 
Milada Tomková riaditeľka MsKS Michalovce 
Mestské  kultúrne  stredisko  svoju  kultúrno‐osvetovú  a ekonomickú  činnosť  zabezpečovalo 
podľa schváleného rozpočtu a úloh stanovených zriaďovateľom na rok 2016. Rozpočet MsKS 
Michalovce  bol  zostavený  ako  rozpočet  vyrovnaný.  Výnosy  k 31.12.2016  boli  vo  výške 
706 932 €, plnenie na 105,69 %. Náklady boli čerpané vo výške 932 873 € čo je čerpanie na 
104,24   %. Čerpanie transferu bolo vo výške   226 000. Výsledok hospodárenia k 31.12.2016 
predstavuje čiastku 58,66 €. Bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok. Jednotlivé plnenie 
výnosov  podľa  úsekov  vrátane  bežného  transferu  je  spracované  v jednotlivých  tabuľkách. 
Správa  audítora  je  súčasťou materiálu. Účtovná  závierka poskytuje pravdivý  a verný obraz 
finančnej situácie MsKS Michalovce a výsledky sú v súlade so zákonom o účtovníctve ako aj 
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.   
 
Viliam Zahorčák 
Materiál obsahuje aj stanovisko finančnej komisie. 
 
R o z p r a v a :  

 
Ing. Vladimír Braník 
Vyjadril poďakovanie pani riaditeľke MsKS Michalovce a všetkým zamestnancom za činnosť 
v roku 2016. Z roka na  rok  je akcií v meste viac a na vysokej úrovni. Akcií  sa  zúčastňujú aj 
občania z okolitých okresov, ktorí taktiež hodnotia akcie kladne. 
 
Ing. Jozef Sokologorský  
Finančná komisia prerokovala predložený materiál, ktorý je zreteľný a podrobný. Stotožňuje 
sa  s názorom  Ing. Braníka. Komisia konštatovala,  že úlohu ktorú MsKS Michalovce v meste 
má  t.j. poskytovanie kultúrnych podujatí a akcií je na vysokej úrovni. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1 .  B e r i e   n a   v e d o m i e  
      Výročnú správu o činnosti MsKS Michalovce za rok 2016. 
 
2 .  S c h v a ľ u j e  
      Prídel kladného výsledku hospodárenia vo výške 58,66 € do rezervného fondu. 
 
3 .  U k l a d á  
      Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 58,66 € do rezervného fondu. 

T: apríl   2017 
Z: PhDr. Milada Tomková 
             riaditeľka MsKS 

 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 

za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. Zároveň 
poďakoval MsKS Michalovce za hospodárenia a kultúrne aktivity v roku 2016. Verí, že 
rovnako úspešný bude aj rok 2017. 

 
 
 

BOD č. 9 

Výročná správa o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2016 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS mesta Michalovce. 
 
 
Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Vážené  mestské  zastupiteľstvo,  predkladáme  výročnú  správu  o činnosti  TaZS  mesta 
Michalovce  za  rok  2016. Úlohou  správy  je  vytvoriť  verný  obraz  o činnosti  organizácie  ako 
celku  a jej    jednotlivých  stredísk.  Plnenie  ukazovateľov  hlavnej  a podnikateľskej  činnosti 
v roku 2016 prebiehalo nasledovne. Pri nákladoch HČ 5 650 777 € boli výnosy 5 645 262 €, 
pri výsledku – strata  5 515 €.   V podnikateľskej činnosti  boli  náklady   501 239  €   a  výnosy  
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515 691  €.  Hospodársky  výsledok  je  vo  výške  14 452  €.  Hospodársky  výsledok  z PČ 
prevyšoval  stratu  z HČ  t.j.  za organizáciu bol dosiahnutý  zisk vo výške 8 937 €. V správe  je 
podrobne rozpísaná činnosť organizácie podľa jednotlivých stredísk. 
 
R o z p r a v a :  

 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1. B e r i e   n a   v e d o m i e  
    Výročnú správu o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2016 
 
2.  S c h v a ľ u j e  
     Výsledok hospodárenia  TaZS  za rok 2016                          +  8 937 EUR 
    ‐  z hlavnej činnosti vo výške                      ‐   5 515 EUR 
    ‐  z podnikateľskej činnosti vo výške                    +14 452 EUR 
     
3. U k l a d á     
    a)   Stratu z hlavnej činnosti vo výške – 5 515 EUR vysporiadať zo zisku podnikateľskej  
       činnosti.  
 b)  Zisk    z   podnikateľskej     činnosti   zúčtovať   v    súlade   s    účtovnými     postupmi   na  
      účet   428 –  nevysporiadaný    výsledok  hospodárenia. Odporúčaný návrh  realizovať  až   
      po  schválení  výsledku hospodárenia za rok 2016 v MsZ. 

                                                                             T: do 30. júna 2017 
                                                                                Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS   
   
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 9) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 

Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. Primátor mesta 
poďakoval vedeniu TaZS za činnosť v roku 2016. Napriek ťažkostiam v začiatkoch roka 2017 
verí, že aj tento rok bude rovnako úspešný. 
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BOD č. 10 

Majetkovoprávne záležitosti 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom. 
 
Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
Vážené  mestské  zastupiteľstvo,  na  rokovanie  predkladáme  majetkovoprávne  záležitosti 
v jednotlivých častiach: 
‐ vyhodnotenie  priameho  predaja  pozemku  nachádzajúceho  sa  na  Ul.  M.  Kukučina 

v Michalovciach, 
‐ vyhodnotenie  priameho  predaja  pozemku  nachádzajúceho  sa  na  Ul.  P.I.  Čajkovského 

v Michalovciach, 
‐ vyhodnotenie  priameho  predaja  pozemku  nachádzajúceho  sa  na  Ul.  I.  Krasku 

v Michalovciach, 
‐ vyhodnotenie  priameho  predaja  pozemkov  nachádzajúcich  sa  na  Ul.  J.  Švermu 

v Michalovciach, 
‐ vyhodnotenie  priameho  predaja  pozemkov  nachádzajúcich  sa  na  Ul.  Fr.  Kráľa 

v Michalovciach, 
‐ vyhodnotenie obchodnej verejnej  súťaže na predaj pozemkov nachádzajúcich  sa na Ul. 

športovej v Michalovciach, 
‐ vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  odpredaj  pozemkov  a stavieb 

nachádzajúcich sa na Ul. Masarykovej v Michalovciach – návrh na odmietnutie ponuky. 
‐ zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj, 
‐ predaj bytového domu na Ul. mlynskej č. 3912 v Michalovciach, 
‐ odňatie zimného štadióna z výkonu správy HK Dukla Michalovce, 
‐ odpredaj  pozemkov  na  Ul.  nad  Laborcom,  zastavaných  stavbou  bytového  domu  súp. 

č.1770. 
 
 
R o z p r a v a :  

 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Na  rokovanie  bol  predložený  pomerne  obšírny  materiál,  ktorý  hovorí  o pripravovaných 
predajoch. Na str. č. 8 je vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj pozemkov nachádzajúcich 
sa na Ul. športovej v Michalovciach. Už v minulosti som sa pýtal, čo vedie Mesto k tomu, aby 
sa uvedené  pozemky  predali,  ktoré  sú  priľahlými  pozemkami  k zimnému  štadiónu.  Na 
základe  výzvy  boli  dve  ponuky. U jedného  uchádzača  napriek  vyššej    ponúkanej  sumy,  je 
uvedené,  že  uchádzač  nesplnil  podmienky.  Na  základe  splnených  podmienok,  sa  Mesto 
rozhodlo uprednostniť nižšiu ponuku. Nebolo by vhodnejšie zopakovať predaj, či by náhodou 
nebola ponúknutá vyššia suma. 
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Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM 
Zrejme  došlo  k nesprávnemu  čítaniu  textu  vyhodnotenia  prvej  ponuky.  Prvá  ponuka  bola 
nižšia. Suma, ktorá je MsZ navrhnutá na prijatie je vo výške  67 905  €. Pri prvej ponuke boli 
v jednom podaní 2 ponuky a to jedna vo výške 51 287 € a druhá vo výške 30 180 € na ten istý 
predmet predaja. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka 
Poďakoval za doplňujúce informácie. Ide o predaj 2 pozemkov a z textu nebolo jasné či ide 
ponúkanú sumu za jeden alebo druhý pozemok. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Nerobí Mesto  občanom mesta  „medvediu  službu“,  keď  pozemok  pri  štadióne  predávame 
súkromnej osobe?   Ide o lukratívny pozemok. Počas hokejových zápasoch a kultúrnych akcií 
nie je dostatok parkovacích miest. Parkuje sa na trávnatých plochách. Je vôbec vhodné také 
lukratívne pozemky predávať  súkromníkovi? Bude  zmluvne  zabezpečené,  že bude   verejne 
prístupné pre občanov počas športových zápasov? 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM 
V podmienkach obchodnej súťaže bolo predložiť aj návrh využitia. V rámci návrhu  je zámer 
vybudovať verejne prístupné parkovisko. 
 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj novovytvoreného pozemku C‐
KN p.č. 907/242, druh pozemku zastavané plochy, výmera 72 m2, k.ú. Stráňany, ktorý vznikol 
určením  Geometrického  plánu  č.  14328810‐51/2016,  zo  dňa  25.10.2016,  pre  Karola 
Feňovčíka, Ul. M. Kukučína č. 4, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 1 080 €. 
 
Prezentácia 

prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 10) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.1  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj novovytvoreného pozemku C‐
KN p.č. 907/239, druh pozemku zastavané plochy, výmera 72 m2, k.ú. Stráňany, ktorý vznikol 
určením  Geometrického  plánu  č. 14328810‐51/2016,  zo  dňa  25.10.2016,  pre  Jozefa 
Hospodára a  Irinu Hospodárovú,  rod. Holubovú, obidvaja bytom Ul. M. Kukučína 1086/10, 
071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 1 087,20 €. 
 
Prezentácia 

prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 11) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.2  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj novovytvoreného pozemku C‐
KN  p.č.  4330/3,  druh  pozemku  zastavané  plochy,  výmera  124 m2,  k.ú. Michalovce,  ktorý 
vznikol  určením  Geometrického  plánu  č. 10718966–45/2016,  zo  dňa  21.11.2016,  pre  Ing. 
Ľubicu Hatalovú, Ul. pri sýpke č. 4, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 3 224 €. 
 
Prezentácia 

prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 12) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.3  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj novourčeného pozemku C‐KN, 
p.č. 4471/26, druh pozemku zastavané plochy, výmera 213 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol 
na  základe  určenia  Geometrického  plánu  č.  14328810‐33/2016  zo  dňa  22.9.2016,  pre 
Maščáka Benjamína a Máriu Maščákovú, Ul.  Janka Alexyho 1969/5, 071 01 Michalovce, za 
kúpnu cenu vo výške 2 600 €. 
 
Prezentácia 

prezentovalo sa 24 poslancov 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 13) 

za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.4  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj novovytvorených pozemkov C‐
KN  p.č.  3066/381,  druh  pozemku  zastavané  plochy,  výmera  27 m2,    p.č. 3066/380,  druh 
pozemku zastavané plochy, výmera 65 m2 a p.č. 3066/379, druh pozemku zastavané plochy, 
výmera  67 m2,  k.ú. Michalovce,  ktoré  vznikli  určením  Geometrického  plánu  č.  14328810‐
49/2016,  zo dňa 19.10.2016, pre  Jozefa Zolotu, Ul. moskovská  č. 3, 071 01 Michalovce,  za 
kúpnu cenu vo výške 4 929 €. 
 
 

Prezentácia 

prezentovalo sa 23 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 14) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.5  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj pozemkov registra C‐KN: 

 p.č. 4252/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 642 m2,   

 p.č. 4252/13, druh pozemku zastavané plocha a nádvoria, výmera 73 m2,   

 p.č. 4252/14, druh pozemku ostatné plochy, výmera 81 m2,   

 p.č. 4252/15, druh pozemku ostatné plochy, výmera 83 m2,   

 p.č. 4252/16, druh pozemku ostatné plochy, výmera 44 m2,     
k.ú. Michalovce a 

 novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 4252/20, druh pozemku ostatné plochy, výmera 
45 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol   odčlenením na základe určenia Geometrického  
plánu  č.  14328810‐115/2016,  zo  dňa  15.2.2016,  z pôvodného  pozemku  C‐KN  p.č. 
4252/19, 

pre  spoločnosť ANTES PLUS,  spol.  s  r.o., Ul. Cyrila a Metoda  1,  071  01 Michalovce,  za 
kúpnu cenu vo výške 27 258,88 €. 
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Prezentácia 

prezentovalo sa 24 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 15) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.6  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie  návrhu  kúpnej  zmluvy  a za  víťaza  súťaže  na  odpredaj  nehnuteľností  vo  vlastníctve 
Mesta Michalovce, novovytvorených pozemkov registra C‐KN: 

 p.č. 1/10, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 1 764 m2,  

 p.č. 1/11, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 1 254 m2,     
k.ú.  Stráňany,  ktoré  vznikli  určením Geometrického  plánu  č.  14328810‐6/2017,  zo  dňa 
20.2.2017,  schvaľuje  spoločnosť  INVEST  KM,  s.r.o.,  Ul.  Petra  Jilemnického  20,  071  01 
Michalovce,  ktorá  ponúkla  za  predmet  predaja  kúpnu  cenu  vo  výške  67 905  €,  ako 
záverečné vyhodnotenie súťaže. 

 
Prezentácia 

prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 16) 

za: 19 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod I.7  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odmietnutie  ponuky  na odkúpenie  objektu  Zariadenia  opatrovateľskej  služby  na 
Ul. Masarykovej    súpisné  číslo  1942  na  parcele  C‐KN  č. 2532  a pozemkov  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 a predložený návrh zmluvy spoločnosti Dobrex, s.r.o., 
Ul.  kpt.  Nálepku  20,  Michalovce,    neprijať  s tým,  že  súťaž  sa  zopakuje  za  schválených 
podmienok. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 17) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanec 

Primátor konštatoval, že bod I.8  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
zaradenie nehnuteľností  do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj: 

 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to: 

 pozemok na Ul. staničnej – realizácia terminálu integrovanej dopravy:  
 pozemok  C‐KN,  p.č.  3154/1,  druh  pozemku  zastavané  plochy,  výmera 

16 124 m2,  do výmery 1000 m2, 

 pozemok na Ul. remeselníckej – prídomová záhradka: 
 pozemok  C‐KN,  p.č.  1837/63,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria, 

výmera 54 m2,  

 pozemok na Ul. kamenárskej – zastavaný časťou objektu a areálom: 
 pozemok  C‐KN,  p.č.  1837/37,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria, 

výmera 355 m2, do výmery 250 m2,  

 pozemok na Ul. obrancov mieru – pod predajným zariadením: 
 pozemok  C‐KN,  p.č.  2859/4,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria, 

výmera 373 m2,   

 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to: 

 pozemky na Ul. hrádok – VsD, pod trafostanicou: 
 pozemok E‐KN p.č. 6379, druh pozemku ostatné plochy, výmera 20 904 m2, do 

výmery 50 m2,  

 v  k.ú.  Stráňany,  obec Michalovce,  okres Michalovce,  pozemky  vedené  Okresným 
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to: 

 pozemky  na  Ul.  nad  Laborcom  –  zastavané  bytovým  domom  V3  a  okapovým 
chodníkom: 
 pozemok C‐KN p.č. 1260, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

1 521 m2, do výmery 20 m2,  
 pozemok C‐KN p.č. 1284, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

5 732 m2, do výmery 20 m2, 
 pozemok  C‐KN  p.č.  1335/1,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria, 

výmera 16 802 m2, do výmery 100 m2. 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 18) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.8  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj bytov v bytovom dome na Ul. mlynskej súp. č. 3912 v celosti a odpredaj spoločných 
časti  a spoločných  zariadení  tohto  bytového  domu  do  podielového  vlastníctva,  vo  veľkosti 
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podielu  prislúchajúceho  k odpredávanému  bytu,  pre  nižšie  uvedených  nájomcov 
predmetného  bytového  domu,  za  cenu  0,20  €/m2,  za  podmienok  v  zmysle  platného 
Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 125/2010 (viď tabuľka), so splatnosťou kúpnej ceny 
najneskôr do 31.12.2017: 



Vlastníctvo evidované na LV 10375 
(Vlastník Mesto Michalovce) 

Poplatky z návrhu
na vklad 
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1. 

Milan Badžo, rod. Badžo 
a Monika Badžová, rod. 
Adamová 
Mlynská 2895/5 
071 01 Michalovce 

1/1  1  príz.  1  2097 /46644  8,38 1 711,98  31.7.2011  66,00 66,00

2. 
Lucia Ridajová, rod. Ridajová 
Mlynská 3911/13 
071 01 Michalovce 

1/1  1  1.  12  2152 /46644  8,60 2 958,34  31.7.2011  66,00 66,00

3. 
Tibor Miker, rod. Miker 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  10  Príz.  10  2083 /46644  8,33 1 743,09  30.4.2011  66,00 66,00

4. 

Žaneta Bajkorová, rod. Ridajová
a Václav Bajkor, rod. Bajkor 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  10  1.  21  2152 /46644  8,60 37,45  31.3.2017  66,00 66,00

5. 
Tibor Miker, rod. Miker 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  11  Príz.  11  2097 /46644  8,38 765,79  31.12.2014 66,00 66,00

6. 
Erika Ridajová, rod. Ridajová 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  11  1.  22  2152 /46644  8,60 1 107,02  31.1.2013  66,00 66,00

7. 

Valéria Vašková, rod. Lacková 
Mlynská 426/1 
071 01 Michalovce 
a Marián Vaško, rod. Vaško 
Slavkovce 17 
072 17 Slavkovce 

1/1  2  príz.  2  2083 /46644  8,33 318,15  30.9.2016  66,00 66,00

8.  Martin Tokár, rod. Tokár  1/1  2  1.  13  2152 /46644  8,60 0,00  31.3.2017  66,00 66,00
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Vlastníctvo evidované na LV 10375 
(Vlastník Mesto Michalovce) 
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Mlynská 3911/13 
071 01 Michalovce 

9. 

Erika Sucherová, rod. Mikerová 
a Roman Sucher, rod. Sucher 
Kyjevská 3469/3 
071 01 Michalovce 

1/1  3  príz.  3  2083 /46644  8,33 0,00  31.3.2017  66,00 66,00

10. 
Denisa Čičáková, rod. Čičáková 
Mlynská 3911/13 
071 01 Michalovce 

1/1  3  1.  14  2152 /46644  8,60 464,91  31.1.2012  66,00 66,00

11. 
Marián Kotula, rod. Kotula 
Mlynská 3507/7 
071 01 Michalovce 

1/1  4  príz.  4  2083 /46644  8,33 296,26  31.1.2012  66,00 66,00

12. 

Igor Kozár, rod. Kozár 
a Helena Kozárová, rod. 
Tokárová 
Mlynská 3912/15 
Michalovce  

1/1  4  1.  15  2152 /46644  8,60 1 172,18  30.4.2015  66,00 66,00

13. 

Darina Šandorová, rod. 
Šandorová 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  5  príz.  5  2100 /46644  8,40 1 469,52  31.8.2014  66,00 66,00

14. 
Adriana Tokárová, rod. Tokárová
Mlynská 3911/13 
071 01 Michalovce 

1/1  5  1.  16  2152 /46644  8,60 37,45  30.4.2017  66,00 66,00

15. 
Petra Sucherová, rod. Buková 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  6  príz.  6  2097 /46644  8,38 2 655,51  30.4.2011  66,00 66,00

16.  Július Bajkor, rod. Bajkor  1/1  6  1.  17  2152 /46644  8,60 4 107,01  30.4.2011  66,00 66,00
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Vlastníctvo evidované na LV 10375 
(Vlastník Mesto Michalovce) 
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a Jana Bajkorová, rod. Ferková 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

17. 

Barbora Hospodiová, rod. 
Hospodiová 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  7  príz.  7  2083 /46644  8,33 2 736,10  31.1.2011  66,00 66,00

18. 

Július Bajkor, rod. Bajkor 
a Jana Bajkorová, rod. Ferková 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  7  1.  18  2152 /46644  8,60 1 904,56  31.1.2011  66,00 66,00

19. 
Adela Tokárová, rod. Tokárová 
Mlynská 3911/13 
071 01 Michalovce 

1/1  8  príz.  8  2083 /46644  8,33 302,7  30.11.2016 66,00 66,00

20. 
Maroš Bajkor, rod. Bajkor 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  8  1.  19  2152 /46644  8,60 521,37  31.7.2011  66,00 66,00

21. 
Adela Tokárová, rod. Tokárová 
Mlynská 3911/13 
071 01 Michalovce 

1/1  9  príz.  9  2083 /46644  8,33 1 016,03  31.7.2014  66,00 66,00

22. 
Dušan Miker, rod. Miker 
Mlynská 3912/15 
071 01 Michalovce 

1/1  9.  1.  20  2152 /46644  8,60 0,00  31.7.2017  66,00 66,00

   Spolu                 46644 /46644  186,45 25 325,42 1 452,00 1 452,00

 
 
 



 
Prezentácia 

prezentovalo sa 24 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 19) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.10  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odňatie zvereného majetku, budovy Zimného štadióna na Ul. športovej č. 29, evidovanej na 
Okresnom úrade Michalovce, katastrálnom odbore, ako objekt súp. č. 1780 na parcelách C‐
KN č. 1/1 a 1/2 v k.ú. Stráňany, z výkonu správy Občianskeho združenia Hokejový klub Dukla, 
ku dňu 30.6.2017. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 20) 

za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.11  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj novovytvorených a novourčených pozemkov registra C‐KN: 

 p.č. 1335/38, druh pozemku zastavané plochy, výmera 695 m2,  

 p.č. 1335/105, druh pozemku zastavané plochy, výmera 15 m2,  

 p.č. 1335/106, druh pozemku zastavané plochy, výmera 67 m2, 
v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. č. 35024780‐
30/2017,  zo  dňa  13.3.2017,  za  cenu  4,979  €/m2,  pre  nižšie  uvedených  spoluvlastníkov 
bytového domu na Ul. nad Laborcom súp. č. 1770, každému o veľkosti podielu rovnajúcej 
sa  ich  veľkosti podielu na  spoločných  častiach a  spoločných  zariadenia  tohto bytového 
domu (viď tabuľka), so splatnosťou kúpnej ceny najneskôr do 31.12.2017. 
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Vlastníctvo 

BYT 

P.č.  Vlastník 

Podiel  Vchod  Posch. 
Číslo 
bytu 

Podiel na 
spoločných  
častiach a 
spoločných  

zariadeniach domu 

Cena 
podielu
[€] 

Poznámka 

1. 

Ferenc Jozef  
r. Ferenc 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  prízem.  100  7406 /627016  45,69   

2. 

Danyiová Magdaléna 
r. Danyiová 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  prízem.  101  4668 /627016  28,80   

3. 

Zirnsáková Eva 
r. Bredová 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  prízem.  102  7027 /627016  43,36   

4. 

Bali‐Hudáková Jana 
r. Lisá 
M. Rázusa 1848/6 
071 01 Michalovce 

1/2  6  prízem.  103  2927 /627016  18,06
Spoločné  
za byt spolu 
5854/627016

5. 

Bali‐Hudáková Jana 
r. Lisá 
Školská 522 
072 31 Vinné 

1/2  6  prízem.  103  2927 /627016  18,06   

6. 
Pavelka Jozef  
a Ružena r. Božidarová 
Nad Laborcom 6 

1/1  6  prízem.  104  5854 /627016  36,12   

7. 

Maščeniková Anna 
r. Maščeníková 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  prízem.  97  2611 /627016  16,11   

8. 

Baranová Mária 
r. Kočiková 
Nad Laborcom č. 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  prízem.  98  7406 /627016  45,69   
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[€] 

Poznámka 

9. 

Puci Ján, r. Puci 
a Mgr. Daša Puciová, 
r. Dupaľová 
Bazová 17/36 
078 01 Zbehňov 
(Palárikova 84/9 
Trebišov) 

1/1  6  prízem.  99  7406 /627016  45,69   

10. 
Ing. Krescanko Michal 
Tulčík č. 66, 
(okr. Prešov) 

1/1  6  1.  89  2611 /627016  16,11   

11. 

Strajňák Jozef  
a Vilma Strajňáková 
r. Halušková 
Nad Laborcom 6, 

1/1  6  1.  90  7406 /627016  45,69   

12. 
Džurbala Ľuboš 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  1.  91  7406 /627016  45,69   

13. 
Rudáš Eduard 
a Oľga r. Balážová 
Nad Laborcom 6 

1/1  6  1.  92  7406 /627016  45,69   

14. 
Regešová Mária 
r. Mižáková 
Nad Laborcom 1770/6 

1/1  6  1.  93  4668 /627016  28,80   

15. 

Čierniková Ľubica 
r. Sivčová 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  1.  94  7027 /627016  43,36   

16. 
Makelová Zuzana 
r. Bilasová 
Nad Laborcom 6 

1/1  6  1.  95  5854 /627016  36,12   

17. 

Sabol Vladislav r. Sabol 
Okružná 461/7 
086 41 Raslavice ‐ Nižné 
Raslavice 

1/1  6  1.  96  5854 /627016  36,12   

18. 
Šulc Jozef r. Šulc 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  10.  17  2611 /627016  16,11   
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19. 

Mikitovič Marek 
a Alica Mikitovičová 
r. Pačilová 
Borodáča 6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  10.  18  7406 /627016  45,69   

20. 
Popík Ľudovít 
a Anna r. Šestáková 
Nad Laborcom 1770/6 

1/1  6  10.  19  7406 /627016  45,69   

21. 

Šimko Jozef 
a Dana Šimková 
r. Hrabíková 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  10.  20  7406 /627016  45,69   

22. 

Hostovičák Vladimír 
a Daniela Hostovičáková 
r. Popiková 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  10.  21  4668 /627016  28,80   

23. 

Berila Juraj 
a Božena Berilová  
r. Vojtková 
Nad Laborcom 6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  10.  22  7027 /627016  43,36   

24. 

Wojtovič Andrej  
r. Wojtovič 
a Renáta Wojtovičová 
r. Adámová 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  10.  23  5854 /627016  36,12   

25. 

Murníková Vladimíra 
r. Fedorčová 
J. Murgaša 1325/48 
071 01 Michalovce 

1/1  6  10.  24  5854 /627016  36,12   

26. 
Jurová Silvia  
r. Jurová 
072 31 Vinné č. 527 

1/1  6  11.  10  7406 /627016  45,69   
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27. 

Mihaľo Peter 
a Marianna r. Jenčíková 
Masarykova 56 
071 01 Michalovce 

1/1  6  11.  11  7406 /627016  45,69   

28. 

Bálintová Ľudmila 
r. Poltárová 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/2  6  11.  12  3703 /627016  22,85
Spoločné  
za byt spolu 
7406/627016

29. 
Bálint Pavol r.Bálint 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/2  6  11.  12  3703 /627016  22,85   

30. 

Gliganič Ján r. Gliganič 
a Kvetoslava Gliganičová 
r. Petrová 
Školská 3125/2 
071 01 Michalovce 

1/1  6  11.  13  4668 /627016  28,80   

31. 

Demčáková Lucia 
r. Nováková 
Nad Laborcom 6 
071 01 Michalovcce 

1/1  6  11.  14  7027 /627016  43,36   

32. 
Mudrák Ján 
a Jana r. Papcunová 
Nad Laborcom 6 

1/1  6  11.  15  5854 /627016  36,12   

33. 
Sabadoš Michal 
a Valéria r. Racová 
Nad Laborcom 1770/6 

1/1  6  11.  16  5854 /627016  36,12   

34. 

Mikulaško Lukáš 
r. Mikulaško 
Mlynská 586/163 
072 14 Pavlovce na Uhom 

1/1  6  11.  9  2611 /627016  16,11   

35. 
Michalko Jozef 
Jána Hollého č. 69 
071 01 Michalovce 

1/1  6  12.  1  2611 /627016  16,11   

 26 
 



Vlastníctvo 
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P.č.  Vlastník 
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36. 

Koval Ladislav r. Koval 
a Katarína Kovalová 
r. Lieblová 
S. Chalupku 1233/15 
071 01 Michalovce 

1/1  6  12.  2  7406 /627016  45,69 Plomba 

37. 
Jesenovský Ján 
Krčava čs. 71 

1/1  6  12.  3  7406 /627016  45,69   

38. 
Kríž Ľubomír 
a Mária r. Čopová 
Nad Laborcom 6 

1/1  6  12.  4  7406 /627016  45,69   

39. 

Fedor Miroslav r. Fedor 
a Beáta Fedorová 
r. Stanovská 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  12.  5  4668 /627016  28,80   

40. 
Butka Martin r. Butka 
Salezianov 1284/8 
071 01 Michalovce 

1/1  6  12.  6  7027 /627016  43,36   

41. 
Šavulič Jozef r. Šavulič 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/2  6  12.  7  2927 /627016  18,06
Spoločné  
za byt spolu 
5854/627016

42. 

Šavuličová Iveta 
r. Zemunovičová 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/2  6  12.  7  2927 /627016  18,06   

43. 
Simik Juraj 
a Alena r. Mariňáková 
Nad Laborcom 6 

1/1  6  12.  8  5854 /627016  36,12   

44. 
Blaško Jozef 
Čečehov č.s. 11 

1/1  6  2.  81  2611 /627016  16,11   

45. 
Hocman Juraj 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  2.  82  7406 /627016  45,69   
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46. 

Adamčo Ladislav 
r. Adamčo 
a Anna Adamčová 
r. Korpová 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  2.  83  7406 /627016  45,69   

47. 

Šoganová Margita 
r. Kontrová 
Nad Laborcom 6 
071 01 Michalovce 

1/2  6  2.  84  14812 /2508064  22,85
Spoločné  
za byt spolu 
7406/627016

48. 

Pavlíková Alena 
r. Šoganová 
Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/4  6  2.  84  7406 /2508064  11,42   

49. 

Smaržiková Martina 
r. Šoganová 
Nad Laborcom 1775/28 
071 01 Michalovce 

1/4  6  2.  84  7406 /2508064  11,42   

50. 

Michalko Martin  
r. Michalko 
Koceľová 403/4 
071 01 Michalovce 

1/1  6  2.  85  4668 /627016  28,80   

51. 

Mgr. Osif Radoslav r. Osif 
a Terézia Osifová 
r. Veselényová 
Ul. Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/1  6  2.  86  7027 /627016  43,36   

52. 

Bihary Tirbor 
rod.Bihary 
Ul.Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/2  6  2.  87  11708 /2508064  18,06
Spoločné  
za byt spolu 
5854/627016

53. 

Hreňová Liana  
r.Biharyová 
Ul.Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/4  6  2.  87  5854 /2508064  9,03   
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54. 

Jalink Ľubica 
r.Biharyová 
Ul.Nad Laborcom 1770/6 
071 01 Michalovce 

1/4  6  2.  87  5854 /2508064  9,03   

55. 

Pavlíková Alena 
r. Šoganová 
Ul.Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  2.  88  5854 /627016  36,12   

56. 

Biharyová Ľubica 
r. Biharyová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  3.  73  2611 /627016  16,11   

57. 

Mizerák Anton 
a Žofia r.Kurucová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  3.  74  7406 /627016  45,69   

58. 
Šimonová Margita 
r.Popovičová 
Vyšná Rybnica 95 

1/1  6  3.  75  7406 /627016  45,69 Plomba 

59. 

Sabovčík Viliam 
a Svetlana  
r.Dvorovčíková 
Nad laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  3.  76  7406 /627016  45,69   

60. 

Krupová Zdenka 
r.Krupová 
Nad Laborcom 1768/2 
Michalovce 

1/1  6  3.  77  4668 /627016  28,80   

61. 

Kasarda Ján a Anna 
r.Hricová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  3.  78  7027 /627016  43,36   

62. 

Ondko Jozef  
a Dana Ondková 
r.Holická 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  3.  79  5854 /627016  36,12   
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63. 

Zubičová Danka 
r.Štorová,Ing. 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  3.  80  5854 /627016  36,12   

64. 

Stankovský Peter 
a Dáša Stankovská 
r.Hriciková 
Zbudza 82 

1/1  6  4.  65  2611 /627016  16,11   

65. 

Barilič Igor a Aneta 
r.Pľuchtová 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  4.  66  7406 /627016  45,69   

66. 

Biganič Ján a Mária 
r.Babičová 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  4.  67  7406 /627016  45,69   

67. 
Ondo Ján a Svitlana 
r.Nestoráková 
Slávkovce 121 

1/1  6  4.  68  7406 /627016  45,69   

68. 
Čuhaničová Renáta  
r.Čuhaničová 
Tibava 1 

1/1  6  4.  69  4668 /627016  28,80   

69. 

Polák Michal  
a Anna Poláková 
r.Timková 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  4.  70  7027 /627016  43,36   

70. 

Pycák Marián a Mária 
r.Krištová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  4.  71  5854 /627016  36,12   

71. 

Feňovčíková Iveta 
r.Michaličová 
Konečná 3559/6 
Michalovce 

1/1  6  4.  72  5854 /627016  36,12   

72. 

Činčár Imrich  
a Darina Činčárová 
r.Drančáková 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  5.  57  2611 /627016  16,11   
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73. 

Belán Norbert 
r.Belán 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  5.  58  7406 /627016  45,69   

74. 

Čurgo Jozef r.Čurgo 
a Alena Čurgová 
r.Minárová 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  5.  59  7406 /627016  45,69   

75. 

Šarik Jaroslav a Margita 
r.Kabajová, Mgr. 
Nad Laborcom 1770/ 6 
Michalovce 

1/1  6  5.  60  7406 /627016  45,69   

76. 

Babej Radoslav ,Mgr. 
a Marianna Babejová 
r.Fencíková 
Klokočov 20 
072 36 

1/1  6  5.  61  4668 /627016  28,80   

77. 

Vinc Ján, r.Vinc 
a Marta Vincová 
r.Michalková 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  5.  62  7027 /627016  43,36   

78. 

Bubancová Milena 
r.Stariatová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  5.  63  5854 /627016  36,12   

79. 

Ondejka Jozef 
a Mária r.Szilagyová 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  5.  64  5854 /627016  36,12   

80. 
Vávrová Štefánia 
r.Širochmanová 
Zbudza 81 

1/1  6  6.  49  2611 /627016  16,11 Plomba 

81. 

Pajonková Eva 
r.Vinická 
a Viliam Pajonk 
Stretávka 61 

1/1  6  6.  50  7406 /627016  45,69   
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82. 
Kruppová Ivana 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  6.  51  7406 /627016  45,69   

83. 

Tomaš Jaroslav 
r.Tomaš 
1.mája 2051/3 
Snina, 069 01 

1/2  6  6.  52  3703 /627016  22,85
Spoločné  
za byt spolu 
7406/627016

84. 

Krupová Daniela 
r.Krupová, MUDr. 
Pribinova 1178/20 
Snina 

1/2  6  6.  52  3703 /627016  22,85   

85. 

Pivarníková Mária 
r.Gelžinská 
P.Jilemnického 705/44 
Michalovce 

1/2  6  6.  53  2334 /627016  14,40
Spoločné  
za byt spolu 
4668/627016

86. 

Šimko Stanislav 
r.Šimko 
P.Jilemnického 705/44 
Michalovce 

1/2  6  6.  53  2334 /627016  14,40   

87. 

Süčová Emília 
r.Andrišová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  6.  54  7027 /627016  43,36   

88. 

Halecký Andrej 
r. Halecký 
Plzeňská 2128/61 
Košice ‐ Západ 

1/1  6  6.  55  5854 /627016  36,12   

89. 
Cibík Peter r.Cibík 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  6.  56  5854 /627016  36,12   

90. 

Feňovčíková Tatiana 
r.Kelemenová 
M.Kukučína 4 
Michalovce 

1/1  6  7.  41  2611 /627016  16,11   
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91. 

Piroháč Ján 
a Magdaléna Piroháčová 
r.Pančíková 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  7.  42  7406 /627016  45,69   

92. 

Potocký Milan 
a Anna Potocká 
r.Pažúrová 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  7.  43  7406 /627016  45,69   

93. 

Bc. Šeba Martin r.Šeba 
a Bc. Jana Šebová 
r.Baľaková 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  7.  44  7406 /627016  45,69   

94. 
Tóthová Mária 
r.Vargová 
Malé Raškovce 67 

1/1  6  7.  45  4668 /627016  28,80   

95. 

Repická Oľga 
r.Majerníková 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  7.  46  7027 /627016  43,36   

96. 

Petrušová Zuzana 
r.Budzáková 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  7.  47  5854 /627016  36,12   

97. 

Bliščák Stanislav 
a Tatiana Bliščáková  
r. Dubinčáková 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  7.  48  5854 /627016  36,12   

98. 
Lipták Peter 
Okružná 1309/108 
Michalovce 

1/1  6  8.  33  2611 /627016  16,11   

99. 

Valenta Martin r.Valenta 
a Ing. Štefánia Valentová 
r.Ivanková 
Tyršova 946/7 
Sobrance 

1/1  6  8.  34  7406 /627016  45,69   
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Vlastníctvo 

BYT 

P.č.  Vlastník 

Podiel  Vchod  Posch. 
Číslo 
bytu 

Podiel na 
spoločných  
častiach a 
spoločných  

zariadeniach domu 

Cena 
podielu
[€] 

Poznámka 

100. 

Kičinka Ján r.Kičinka 
a Antónia Kičinková 
r.Kuncová 
Krásnovce 150 

1/1  6  8.  35  7406 /627016  45,69   

101. 

Sninčák Gabriel 
a Emília Sninčáková  
r.Suchá 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  8.  36  7406 /627016  45,69   

102. 

Poľaško Radoslav 
a Silvia Poľašková 
r.Smaržíková 
Pozdišovce 51 

1/1  6  8.  37  4668 /627016  28,80   

103. 

Kadlecová Miriam 
r.Korpová, Ing. 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  8.  38  7027 /627016  43,36   

104. 

Gajdoš Ján 
a Anna Gajdošová 
r. Kostovčíková 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  8.  39  5854 /627016  36,12   

105. 

Tiža Juraj  
a Verona Tižová 
r.Poláčková 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  8.  40  5854 /627016  36,12   

106. 
Gejgušová Alena 
r.Sičáková 
Trnava pri Laborci 189 

1/1  6  9.  25  2611 /627016  16,11   

107. 

Bilas Jozef 
a Silvia Bilasová 
r.Suruová 
Klokočov 89,  
072 36 

1/1  6  9.  26  7406 /627016  45,69   

108. 
Okoličány Róbert 
Nad Laborcom 1770/6 
Michalovce 

1/1  6  9  27  7406 /627016  45,69   
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Vlastníctvo 

BYT 

P.č.  Vlastník 

Podiel  Vchod  Posch. 
Číslo 
bytu 

Podiel na 
spoločných  
častiach a 
spoločných  

zariadeniach domu 

Cena 
podielu
[€] 

Poznámka 

109. 

Kolbašovský Václav 
a Beáta Kolbašovská  
r.Adamicová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  9.  28  7406 /627016  45,69   

110. 
Lastovka Vladimír 
r.Lastovka 
Naciná Ves 143 

1/1  6  9.  29  4668 /627016  28,80   

111. 

Greguš Jozef 
a Ľubica Gregušová 
r.Granatírová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  9.  30  7027 /627016  43,36   

112. 

Uherčíková Dagmar 
r.Angiová, Ing. 
Nad Laborcom 1770/ 6 
Michalovce 

1/1  6  9.  31  5854 /627016  36,12   

113. 

Šogan Michal 
a Ružena Šoganová 
r.Bodnárová 
Nad Laborcom 6 
Michalovce 

1/1  6  9.  32  5854 /627016  36,12   

                  666796 /627016  3868,68   

 
 
 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 21) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.12  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
predĺženie termínu splatnosti kúpnej ceny za odpredaj pozemkov registra C‐KN: 

 p.č. 3066/129, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 204 m2,   

 p.č. 3066/130, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m2,   
ktoré  sú  evidované  Okresným  úradom  Michalovce,  katastrálnym  odborom,  na  Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, spoluvlastníkom 
bytového domu na Ul. humenskej súp. č. 3554, do 31.12.2017. 

 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 22) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod I.13  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s p l n o m o c ň u j e  
primátora  mesta  Viliama  Zahorčáka  podpísaním  zmlúv  v  zmysle  schválených  bodov  
I/1‐13. 
  T: 2017 
  Z: Viliam Zahorčák   
      primátor mesta 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 23) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod II.  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
 
BOD č. 11 

Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
‐ Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom. 
 
Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
Vážené  mestské  zastupiteľstvo,  do  rokovania    MsZ  predkladám  informáciu  o rokovaní 
komisie na prenájom majetku zo dňa 20.2.2017 a 21.3.2017 s návrhom 11 uznesení vo veci 
vecných bremien pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch mesta. 
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R o z p r a v a :  

 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Na strane č.3 uznesenia bod 1.4 – Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice zaslalo 
oznámenie,  že nepožaduje prenájom 6  ks  garáží na Nám.  slobody  v Michalovciach. Aký  je 
stav v danej lokalite a aké má Mesto očakávania? V danej lokalite sa počítalo s vybudovaním 
parkovacieho domu, na druhej strane voľné garáže Mesto prenajíma. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM 
OHsM  pristúpil  k prenájmu  uvedených  priestorov,  ktoré  sú  teraz  Mestom  nevyužívané. 
V súlade  s právnym  stanoviskom,  kde máme    stanovisko,  že  vzhľadom  na  vývoj  súdneho 
sporu môžeme s týmto majetkom v tomto duchu disponovať. 
 
Viliam Zahorčák primátor mesta 
Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú do obdobia, kým nezačne  investičná aktivita 
v danom priestore. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Počíta sa s vybudovaním parkovacieho domu v týchto priestoroch, alebo nastojíme na tom, 
aby zmluva z minulosti bola naplnená a aby došlo  k  vybudovaniu parkovacieho domu? 
 
Viliam Zahorčák primátor mesta 
Áno, pretože  je to predmet súdneho sporu. Veríme, že budeme úspešní a zmluvný partner 
bude zaviazaný toto dielo zrealizovať. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
1. B e r i e   n a   v e d o m i e    

správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 24) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 1.  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.1 zriadenie  vecného  bremena  za  účelom  uloženia  NN  elektrického    rozvodu  na 
pozemku  registra  C‐KN  p.č.  5346/1,  k.ú.  Michalovce,  evidovaného  
na LV 5157, k.ú. Michalovce, (v celkovej dĺžke elektrického NN rozvodu cca – 7 m, 
ktorý bude  spresnený geometrickým plánom)  s ochranným pásmom 1 meter na 
obe  strany  od  osi  vedenia,  v zmysle  VZN  č.  101/2007,  s  uzatvorením  zmluvy  o 
budúcej  zmluve  na  zriadenie  vecného  bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy 
o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí  so 
spoločnosťou  BVS  Invest  s.r.o.,  Kraskova  11264/4A,  080  05  Prešov,  IČO: 
44 026 889,  v rámci  plánovanej  stavby:  „NN  rozvody  –  ul.  Zeleninárska, 
Michalovce“,  ktorá  bude  realizovaná  z dôvodu  potreby  riešenia  pripojenia 
existujúcich  obchodných  prevádzok  (Stavmat  stavebniny  s.r.o.,  Vati  –  Vladimír 
Tirpák) nachádzajúcich sa na Ulici zeleninárskej na NN elektrické rozvody, ktoré sú 
v súčasnosti  napájané  z trafostanice,  ktorá  bude  zrušená,  s tým,  
že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta 
(cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.) musia  byť  zo  strany  žiadateľa 
technologicky prekonané bez  ich narušenia  (tzv. prepichom, podvrtávkou),  resp. 
v prípade  rozkopávky,  investor  uvedie  tieto  stavby  na  vlastné  náklady  do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 25) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.1  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.2 zriadenie  vecného  bremena  na  pozemkoch  parcely  registra  
C‐KN  p.č.  5300/1,  parcely  registra  C‐KN  p.č.  5301  a parcely  registra  C‐KN  p.č. 
5302,  ktoré  sú  evidované na  LV  5157,  k.ú. Michalovce,  obec Michalovce,  okres 
Michalovce,  ktoré sú vo vlastníctve Mesta na základe doloženého Geometrického 
plánu č. 400168.0451/2014 vyhotoveného Ing. Vladimírou Ječnou zo  spoločnosti 
HRDLIČKA  ‐ SLOVAKIA,  s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice,  IČO: 36579009 dňa 
9.6.2014  a úradne  overeného  správou  katastra  pre  mesto  Michalovce  dňa 
19.6.2014  pod  č.  G1‐296/14,  v  prospech  spoločnosti  Východoslovenská 
distribučná,  a.s.,  Mlynská  31,    042  91  Košice,  ktorá  realizovala  výstavbu 
a osadenie  elektro‐energetického  zariadenia    v rámci  stavby:  „Michalovce, ul. 
Šafárikova - rekonštrukcia časti NN siete DP“. 
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Prezentácia: 
prezentovalo sa 21 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 26) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.2  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.3 zriadenie  vecného  bremena  na  pozemku  parcely  registra  
C‐KN  p.č.  4718/1,  ktorá  je  evidovaná  na  LV  5157,  k.ú.  Michalovce,  obec 
Michalovce,  okres  Michalovce,  ktorý  je  vo  vlastníctve  Mesta,  na  základe 
doloženého  Geometrického  plánu  č.  400168.1091/2014  vyhotoveného  Ing. 
Vladimírou  Ječnou  zo    spoločnosti HRDLIČKA  ‐  SLOVAKIA,  s.r.o., Moyzesova  46, 
040  01  Košice,  IČO:  36579009  dňa  20.11.2014  a úradne  overeného  správou 
katastra  pre  mesto  Michalovce  dňa  2.12.2014  pod  č.  G1‐581/14,  v  prospech 
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,  042 91 Košice, ktorá 
zrealizovala výstavbu a osadenie elektro‐energetického zariadenia v rámci stavby: 
„Michalovce – Ul. mlynská, parc. č. 4718/1 zriadenie RE 1/7“. 

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 27) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.3  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.4 zriadenie  vecného  bremena  zriadenie  vecného  bremena  na  uložené  vedenia 
verejných  kanalizácií,  ktoré  sa  nachádzajú na pozemkoch  vo  vlastníctve Mesta, 
vedených  na  Okresnom  úrade  v Michalovciach,  katastrálnom  odbore,  ako 
pozemky:  
 registra  E‐KN  p.č.  1000/2,  E‐KN  p.č.  1010/2,  E‐KN  p.č.  1002/2 

                    k.ú. Topoľany, evidovaných na LV 5843,  
 registra C‐KN p.č. 2228/8, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 5157, 
 registra C‐KN p.č. 696/2, k.ú. Vrbovec evidovaných na LV 5157, 
 registra E‐KN p.č. 9386, E‐KN p.č. 550/1, E‐KN p.č. 9429/1, k.ú. Vrbovec    

                   evidovaných na LV 5807, 
 registra C‐KN p.č. 92, C‐KN p.č. 657/12, C‐KN p.č. 662/1,  
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                                      C‐KN p.č.662/3, C‐KN p.č. 664/20 k.ú. Močarany evidovaných na  
                                       LV 5157, 

 registra E‐KN p.č. 677/6, E‐KN p.č. 677/7, E‐KN p.č. 677/8,  
                                       E‐KN p.č. 677/9, k.ú. Močarany evidovaných na LV 6550, 
 

(v  celkových  dĺžkach  kanalizačného  potrubia  cca  –    22  929,26 m,  ktorá  bude 
spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od 
osi vedenia v zmysle VZN  č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného 
bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí,  so  spoločnosťou 
Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.,  Komenského  50,  042  48  Košice, 
IČO:  36 570 460,  ktorá  na  základe  Kúpnej  zmluvy  č.  1844/12/2016  realizovala 
kúpu  verejnej  kanalizácie  vrátane  príslušenstva  uloženej  pod  povrchom  na 
uvedených   pozemkoch mesta   v rámci akcie: „Michalovce – verejné kanalizácie ‐ 
kúpa“  s tým,  že  všetky  dotknuté  plochy  na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  
vo vlastníctve Mesta  (cestné  teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť 
v prípade  výmeny,  opráv,  údržby  a  rekonštrukcie  kanalizačných  vedení,  a  ich 
príslušenstva,  technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor a správca týchto vedení uvedie 
tieto  stavby  na  vlastné  náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou  vrchnej  vrstvy 
v celej dĺžke a šírke v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 28) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.4  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.5 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vedenia vodovodného potrubia na 
pozemky,  ktoré  sú  vo  vlastníctve  Mesta,  vedených  na  Okresnom  úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky: 

 
 registra C‐KN p.č. 4,  C‐KN p.č. 3/1, k.ú. Vrbovec, evidované na LV 5157,  
 registra E‐KN p.č. 550/1, E‐KN p.č. 554/1, E‐KN p.č. 9429/1, E‐KN 9386,  

                   k.ú. Vrbovec, evidované na LV 5807, 
 registra E‐KN p.č. 9335/1, k.ú. Vrbovec evidované na LV 1,  

 
(v  celkovej  dĺžke  vodovodného  potrubia  cca  –  5  142 m,  ktorá  bude  spresnená 
geometrickým  plánom)  s ochranným  pásmom  1  meter  na  obe  strany  od  osi 
vedenia,  v zmysle VZN  č. 101/2007,  s uzatvorením  zmluvy o budúcej  zmluve na 
zriadenie  vecného  bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného 
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bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí  so  spoločnosťou 
Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.,  Komenského  50,  042  48  Košice, 
IČO:  36 570 460,  v rámci  plánovanej  stavby:  „Michalovce  –  Ul.  kapušianska, 
vrbovecká, tichá, meďovská – stavebné úpravy vodovodu“, ktorá bude realizovaná 
z dôvodu  potreby  riešenia  výmeny  a  rekonštrukcie  existujúceho  rozvodného 
vodovodného  potrubia  v danej  lokalite  s tým,  že  všetky  dotknuté  plochy  na 
ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve  Mesta  (cestné  teleso,  chodník, 
spevnené plochy a pod.) musia byť  zo  strany  žiadateľa  technologicky prekonané 
bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom,  podvrtávkou),  resp.  v prípade  rozkopávky, 
investor uvedie  tieto  stavby na  vlastné náklady do pôvodného  stavu  s obnovou 
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 29) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.5  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.6 zriadenie  vecného  bremena  za  účelom  uloženia  vodovodnej  prípojky  pod 
povrchom  na  pozemkoch  registra  E‐KN  p.č.  9444  a parcely  registra  E‐KN  p.č. 
9382/1  v  k.ú. Michalovce  na  ulici  Jána  Hollého,  evidovaných  na  LV  6438,  k.ú. 
Michalovce,  ktorých  vlastníkom  je  Mesto  Michalovce,  (v  celkovej  dĺžke 
vodovodnej  prípojky  –  cca  8 m,  ktorá  bude  spresnená  geometrickým  plánom) 
s ochranným  pásmom  1 meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia,  v zmysle  VZN  č. 
101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie 
podzemných  inžinierskych  sietí  s pánom  Burhanedinom  Hasanim,  Š.  Moyzesa 
2126/12, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej  stavby: „Vodovodná prípojka“, 
ktorá bude slúžiť pre pripojenie objektu nachádzajúceho sa na parcelách registra 
C‐KN  p.č.  799/9  a p.č.  799/8,  k.ú. Michalovce,  ktoré  sú  evidované  na  LV  9770 
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve 
Mesta  (cestné  teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.)  musia  byť  zo  strany 
žiadateľa  technologicky  prekonané  bez  ich  narušenia  (tzv.  prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné 
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom 
profile. 
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Prezentácia: 
prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 30) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.6  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.7 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia  inžinierskych sietí, elektrickej NN 
prípojky,  vodovodnej  prípojky,  kanalizačnej  prípojky, STL  plynovej  prípojky 
a zriadenie vecného bremena pre vjazd pre motorové vozidlá na pozemku Mesta, 
vedenom  na  Okresnom  úrade  v Michalovciach,  katastrálnom  odbore,  ako 
pozemok  registra  E‐KN  p.č.  9451/1  (  Ul.  Štefana  Tučeka)  k.ú.  Michalovce, 
evidovaného  na  LV  6438,  k.ú.  Michalovce,    ktorého  vlastníkom  je  Mesto 
Michalovce  (v  celkovej  dĺžke  elektrickej  NN  prípojky  cca  –  6  m,  vodovodnej 
prípojky – cca 3,9 m, kanalizačnej prípojky – cca 7,5 m, STL plynovej prípojky ‐ cca 
6,7  m,  ktoré  budú  spresnené  geometrickým  plánom)  s ochranným  pásmom  1 
meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007, a (celkovej ploche 
záberu  pozemku,  ktorý  je  vo  vlastníctve  Mesta  potrebnej  pre  vjazd  
na pozemok žiadateľa ‐ cca 55 m2, ktorý bude spresnený geometrickým plánom),  
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne 
uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie  podzemných 
inžinierskych  sietí  a práva  prechodu  a  prejazdu  v rámci  stavby:  „Bezdotyková 
samoobslužná  autoumyváreň“,  ktorá  bude  postavená  na  parcele  registra  C‐KN 
p.č. 4641 k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 817 so spoločnosťou SAMA – PL s.r.o., 
Svornosti 4, 071 01 Michalovce, IČO: 47 504 170 s tým, že všetky dotknuté plochy 
na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné  teleso,  chodník, 
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade výmeny, opráv, 
údržby  a rekonštrukcie  inžinierskych  sietí  a vjazdu  prekonané  bez  ich  narušenia 
(tzv. prepichom, podvrtávkou),  resp. v prípade  rozkopávky,  investor uvedie  tieto 
stavby  na  vlastné  náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou  vrchnej  vrstvy  v jej 
pozdĺžnom i priečnom profile. 

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 31) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.7  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.8 zriadenie  vecného  bremena  za  účelom  osadenia  novej  distribučnej  kioskovej 
trafostanice  (elektro‐energetického  zariadenia) vrátane príslušenstva, a uloženie 
podzemného elektrického vedenia na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom 
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky: 

  
 registra E‐KN p.č. 6379, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 6438,  
 registra E‐KN p.č. 6378  k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 6438, 
 registra E‐KN p.č. 6387  k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 6438,  

 

ktorých  vlastníkom  je  Mesto  Michalovce,  (v  celkovej  dĺžke  podzemného 
elektrického vedenia cca – 160 m, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) 
s ochranným  pásmom  1 meter  na  obe  strany  od  osi  vedenia  v zmysle  VZN  č. 
101/2007, a   (celkovej ploche záberu pozemku, ktorý  je vo vlastníctve Mesta, na 
ktorom bude osadená nová distribučná kiosková trafostanica (elektro‐energetické 
zariadenie) vrátane príslušenstva ‐ cca 5 m2, ktorá bude spresnená geometrickým 
plánom) s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie 
podzemných inžinierskych sietí a práva  vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci  
stavby:  „MICHALOVCE –  LOKALITA HRÁDOK, Preložka  trafostanice  TS0364‐0088 
TR88/399  Gagarinova“  so  spoločnosťou  Východoslovenská  distribučná  a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice,  IČO: 36 599 361 s tým, že všetky dotknuté plochy na 
ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve  Mesta  (cestné  teleso,  chodník, 
spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade výmeny, opráv, 
údržby a rekonštrukcie  inžinierskych  sietí a kioskovej  trafostanice prekonané bez 
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor 
uvedie  tieto  stavby  na  vlastné  náklady  do  pôvodného  stavu  s  obnovou  vrchnej 
vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 32) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.8  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.9 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.9 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vedenia vodovodného potrubia na 
pozemky,  ktoré  sú  vo  vlastníctve  Mesta,  vedených  na  Okresnom  úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky: 
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 registra C‐KN p.č. 662/1, k.ú. Močarany, evidovaných na LV 5157,  
 registra E‐KN p.č. 9381/1 k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 6438, 

 

(v dĺžke vodovodného potrubia pre „1“ vetvu cca – 465 m, a v dĺžke vodovodného 
potrubia  pre  „2“  vetvu  cca  –  465  m,  t.j.  spolu  cca  930  m  v celkovej  dĺžke 
vodovodného  potrubia  pre  obidve  budované  vetvy,  ktoré  budú  spresnené 
geometrickým  plánom)  s ochranným  pásmom  1  meter  na  obe  strany  od  osi 
vedenia  v zmysle VZN  č.  101/2007,  s  uzatvorením  zmluvy  o  budúcej  zmluve  na 
zriadenie  vecného  bremena  a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného 
bremena  pre  uloženie  podzemných  inžinierskych  sietí  so  spoločnosťou 
Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.,  Komenského  50,  042  48  Košice,  
IČO: 36 570 460, v rámci  stavby: „Michalovce – Ul. močarianska –  rekonštrukcia 
vodovodu“,  ktorá  bude  realizovaná  z dôvodu  potreby  riešenia  výmeny  a 
rekonštrukcie existujúceho vodovodného potrubia v danej lokalite s tým, že všetky 
dotknuté  plochy  na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné 
teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.)  musia  byť  zo  strany  žiadateľa 
technologicky prekonané bez  ich narušenia  (tzv. prepichom, podvrtávkou),  resp. 
v prípade  rozkopávky,  investor  uvedie  tieto  stavby  na  vlastné  náklady  do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile. 

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 33) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.9  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.10 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.10 zriadenie  vecného  bremena  na  pozemkoch  parcely  registra  
E‐KN p.č. 2575/2 a parcely registra E‐KN p.č. 9385, k.ú. Michalovce, evidovaných  
na  LV  6438,  k.ú. Michalovce,  obec Michalovce,  okres Michalovce,    ktoré  sú  vo 
vlastníctve  Mesta  na  základe  doloženého  Geometrického  plánu  č.  19/2017 
vyhotoveného Ing. M. Fedorjakom  zo  spoločnosti GEOTEAM – M.Z., Löfflerova 2, 
040  01  Košice,  IČO:  10  68  96  13  dňa  14.02.2017  a úradne  overeného  správou 
katastra  pre  mesto  Michalovce  dňa  23.02.2017  pod  č.  G1‐71/16,  v prospech 
spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 
48 Košice, IČO: 36 570 460,   ktorá na uvedených pozemkoch realizovala uloženie 
vedenia  verejného  vodovodu  a verejnej  kanalizácie  v rozsahu  vyznačenom  v 
Geometrickom pláne v rámci stavby: „Michalovce – rodinné domy pri    štadióne – 
vodovod a kanalizácia“. 
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Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 34) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.10  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.11 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e    

2.11 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, elektrickej NN, 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom 
úrade  v Michalovciach,  katastrálnom  odbore,  ako  pozemky  registra  C‐KN  p.č. 
1702/2  v  k.ú.  Stráňany  na  Starolaboreckej  ulici,  evidovaných  na  LV  5157,  k.ú. 
Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke elektrickej NN 
prípojky – cca 11 m, v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 8,6 m a v  celkovej 
dĺžke  kanalizačnej  prípojky  cca  –  5  m),  ktoré  budú  spresnené  geometrickým 
plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN 
č. 101/2007 uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne  uzatvorením  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  pre  uloženie 
podzemných  inžinierskych  sietí  v rámci  stavby:  „Rodinný  dom  –  novostavba“  
z dôvodu potreby napojenia novostavby  rodinného domu, ktorý bude postavený 
na parcele registra C‐KN p.č. 46/1, k.ú. Stráňany, ktorá  je evidovaná na LV 5420 
s Mgr. Juditou Andrišovovou, Šamudovce 141, 072 01 Pozdišovce  s tým, že všetky 
dotknuté plochy na  ktorých  sú  umiestnené  stavby  vo  vlastníctve Mesta  (cestné 
teleso,  chodník,  spevnené  plochy  a pod.)  musia  byť  zo  strany  žiadateľa 
technologicky prekonané bez  ich narušenia  (tzv. prepichom, podvrtávkou),  resp. 
v prípade  rozkopávky,  investor  uvedie  tieto  stavby  na  vlastné  náklady  do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile.  

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 23 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 35) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 2.11  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s p l n o m o c ň u j e  
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primátora  mesta  Viliama  Zahorčáka  k  podpísaniu  zmlúv  v zmysle  schválených  uznesení   
v bode 2 Návrhu na uznesenie. 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 36) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor konštatoval, že bod 3.  uznesenia tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
 
 

BOD č. 12 

Pohľadávky a iné majetkové práva Mesta 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
‐ Správu predkladal Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom. 
 
Ing. Jozef Doležal vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
Na  rokovanie  mestského  zastupiteľstva  predložil  návrh  na  odpísanie  nevymožiteľných 
pohľadávok: 

 Kunčová Emília, zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 22.2.1992, pohľadávka vo výške 
7 884,21 € 

       Dôvod: zastavenie exekučného konania pre nemajetnosť povinnej 

 BAS,  spol.  s r.o.  (nesprávne  vedená  ako  pohľadávka  voči  spoločnosti  TESPOL),  
pohľadávka vo výške 9 666,59 € 
Dôvod:  dlžník  obchodná  spoločnosť  BAS,  spol.  s r.o.  bola  vymazaná  z obchodného 
registra    dňom výmazu  26.11.2011 

Odpísanie  týchto  nevymožiteľných  pohľadávok  je  navrhované  riešiť  na  základe  trvalého 
odpustenia pohľadávky v zmysle čl. XIV, ods. 7. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Michalovce, schválením v MsZ. 
 
 
R o z p r a v a : 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e 

1.1 trvalé  odpustenie  nedaňovej  pohľadávky  Kunčovej  Emílie  pohľadávka  vo  výške 
7 884,21 € , 

1.2 trvalé odpustenie nedaňovej pohľadávky spoločnosti BAS, spol. s r.o., pohľadávka 
vo výške 9 666,59 € . 

 
Prezentácia: 
prezentovalo sa 22 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 37) 

za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

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

BOD č. 13 

Informácia  o zmene  organizačného  poriadku  a organizačnej  štruktúry 
Mestského úradu v Michalovciach 

 
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
‐ Informáciu predkladal Viliam Zahorčák primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V  súlade  s  § 13 ods.  4 pís. d)      Zákona o obecnom      zriadení    č. 369/1990  Zb.    v      znení 
neskorších predpisov, na základe návrhu prednostu Mestského úradu v Michalovciach a  po 
prerokovaní  so  zástupcami  zamestnancov  Odborovou  organizáciou  Sloves  pri  Mestskom 
úrade v Michalovciach, dochádza s účinnosťou od 1.4.2017 k zmene organizačného poriadku 
a organizačnej  štruktúry  MsÚ  v Michalovciach.  V zmysle  uvedeného  zákona  je  to 
v kompetencii primátora. Zmeny vyplynuli aj  zo  zavádzania nového  informačného  systému 
a po  prehodnotení  pracovných  pozícií.  Na  základe  toho  dochádza  k presunu  niektorých 
činností  z pôvodných odborov na  iné odbory. Dochádza aj k vytvoreniu nového odboru pri 
zachovaní  súčasného  počtu  zamestnancov.  Navýšenie  dochádza  o polovicu  pracovného 
úväzku na odbore  výstavby,  kde bolo  4,5  zamestnanca. Dochádza  k presunu  zamestnanca 
z finančného  odboru  na  odbor  organizačný.  V ďalšom  prípade  ide  o vytvorenie  novej 
pracovnej  pozície  na  org.  odbore  a vytvorenie  pozície  vedúceho  referátu.  Dochádza 
k presunu  z odboru  informatizácie  a grantov  na  odbor  výstavby.  Zo  sociálneho  odboru  je 
presun  jednej pracovnej pozície na odbor  finančný. Ďalšia zmena sa  týka zrušenia referátu 
komunikácie, propagácie a kultúry,  zrušenie  referátu marketingu  strategického plánovania, 
zlúčením  uvedených  referátov  dochádza  k vytvoreniu  odboru  komunikácie,  propagácie, 
kultúry, marketingu a strategického plánovania. 
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R o z p r a v a : 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh  na  uznesenie  predniesla  predsedníčka  návrhovej  komisie  PhDr. Marta  Horňaková  
v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu  primátora  mesta  o zmene  organizačného  poriadku  a organizačnej  štruktúry 
Mestského úradu v Michalovciach účinnej od 1.4.2017. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 38) 

za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

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

BOD č. 14 

Interpelácie 

 
MUDr. Dušan Goda 
Oslovili  ma  zainteresovaní  občania,  že  k dnešnému  dňu  nedošlo  k úplnému  odstráneniu 
protiprávneho  dopravného  značenia,  pretože  pri  ich  osadzovaní museli  byť  zabetónované 
stĺpiky  zväčša  na  cudzích  pozemkoch,  ktoré  doposiaľ  neboli  odstránené  a pozemky  neboli 
dané do pôvodného stavu. 
Zároveň  tak,  ako  povedala  Ing.  Mrázová  Mesto  pracovalo  na  novej  zmene  trvalého 
dopravného  značenia  vypracovaním  štúdie  za  cca  800  EUR,    a to  proti  záujmom  občanov 
a firiem,  ktorú  však  dňa  22.2.2017  neschválil  Okresný  dopravný  inšpektorát  PZ  SR.  Túto 
skutočnosť dňa 28.2.2017 Ing. Mrázová zamlčala. 
 
Z týchto dôvodov odprezentujem tieto interpelácie: 
 

1. Skôr ako príde k súdnym žalobám na odstránenie veci pevne spojených so zemou bez 
splnenia  zákonných  podmienok,  žiadam  o odstránenie  týchto  stĺpikov  v čo 
najkratšom čase. 

 
2. Kto dal príkaz na začatie konania na zmenu dopravného značenia na týchto uliciach 

v rozpore s verejným záujmom? 
 

3. Kto  je zodpovedný za to, že pri tomto konaní bol porušený cestný zákon, aká škoda 
vznikla Mestu montážou a demontážou týchto značiek a komu bola zosobnená? 
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4. Ulica továrenská bola v zime neudržiavaná. Využíva ju MHD, rýchly záchranný systém, 

občania mesta (napr. záhradkári, pacienti), firmy a je obchádzkou v prípade uzávierky 
nadjazdu.  Jej vlastník Zemplínske  strojárne a.s.  je vymazaný  z obchodného  registra. 
Plánuje  Mesto  túto  cestu  udržiavať  tak,  ako  iné  cesty  využívané  súkromnými 
spoločnosťami  –  napr. Ul.  priemyselná, Ul.  stavbárov,  priemyselný  park,  alebo  aká 
forma bude pre zachovanie jej priechodnosti a bezpečnosti? Vedenie mesta by malo 
upustiť  od  konaní,  ktoré  sú  v rozpore  s verejnými  záujmami  a nevytváralo  umelo 
problémy,  akých  svedkami  sme  boli  napr.  v meste  Prešov,  kde  vlastník  pozemkov 
zamedzil  vstup  napr.  na  cintorín,  do  priemyselných  zón  a pod.  V Michalovciach  to 
nerobia vlastníci pozemkov, ale samospráva. 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Reagoval na vystúpenie MUDr. Godu. Samospráva určite nikomu nič nezamedzuje, ako to už 
tu  raz odznelo. Citujete protistranu pán poslanec, ale  je  to vaše právo vystupovať v mene 
kohokoľvek. Aj keď ste hovorili, že Vás oslovili občania, môžeme sa len domnievať, že ktorí. 
Postupujeme  tak,  ako  predpokladáme,  že  je  to  dobré.  Veci  konzultujeme  s právnymi 
poradcami a pevne verím, že čoskoro budeme môcť demonštrovať, že je to správny postup. 
 
Písomné interpelácie predložili:   
 
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Obrátili sa na mňa občania z Ul. nám. osloboditeľov ohľadom poškodenia odtokových žľabov 
na niektorých miestach od bývalého domu komunálnych služieb až po hotel Družba. Osobne 
som  bol  preveriť  tento  stav  a zistil  som,  že  niekde  sú  žľaby  poškodené,  niekde  sú 
poposúvané.  Preto  žiadam  kompetentných  o nápravu  tohto  stavu,  nakoľko  sa  blíži  letná 
turistická  sezóna  a bolo  by  dobré,  aby  pešia  zóna  mesta  bola  po  všetkých  stránkach 
v dobrom stave. 
               
Ing. Ján Ďurovčík,CSc. 
Prosím  TaZS  mesta  Michalovce,  aby  výrazne  označili  cyklistický  chodník  na  Nám. 
osloboditeľov na každých 50 m.   Cyklistom znepríjemňujú život chodci, ktorí sa vyhovárajú, 
že chodník nie je označený. Za skoré vybavenie žiadosti ďakujem. 
 
PhDr. Jana Cibereová 
Žiadam TaZS mesta Michalovce o úpravu cesty na Ul. tichej, ktorá je zvlášť po tejto zime plná 
výtlkov. Keďže si táto komunikácia vyžaduje veľké finančné prostriedky, prosím TaZS mesta 
Michalovce aspoň o vyrovnanie výtlkov, aby nedošlo k úrazu obyvateľov ulice, najmä detí. 
 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Vážený  pán  primátor,  vážení  členovia  mestského  zastupiteľstva,  na  základe  intervencií 
obyvateľov mesta Michalovce predkladám nasledujúcu interpeláciu: 
 
Bolo by možné opraviť výtlky na nasledujúcich komunikáciách? 
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‐ Na Ul.  J.A. Gagarina  sa  výtlky nachádzajú na úsekoch od domu  č. 4 po dom  č. 12, 
v pravotočivej zákrute pri odbočovaní z Ul. T.J. Moussona na Ul. J.A. Gagarina a cca 50 
m úsek pri odbočovaní z Ul. P. O Hviezdoslava na Ul. J.A. Gagarina. 

‐ Na Ul. humenská cesta sa výtlky nachádzajú na ceste medzi obytným blokom HC/A 
a HC/B, medzi  obytným  blokom  HC/B  a kotolňou  K 11  a v zákrute  pri  odbočovaní 
smerom na Ul. J. Švermu pri obytnom bloku HC/C. 

‐ Na križovatke Ul. B. Nemcovej a T. Vansovej je jeden výtlk pri kanálovom vpuste. 
 
Ďakujem  zodpovedným  pracovníkom  a organizáciám  mesta  za  vybavenie  intervencií 
občanov. 
 
 
Doc. Ing. Michal Stričík, PhD. 
 

1. Mesto Michalovce v súlade  s platným VZN umožňuje občanom mesta prenájom 
parkovacích plôch pred obytnými blokmi. V tejto  súvislosti  sa  chcem opýtať, na 
základe  podnetov  od  viacerých  občanov,  či  je  možné  zverejniť  mená  tých 
občanov,  prípadne  evidenčné  čísla  vozidiel,  ktorým  boli  pridelené  parkovacie 
miesta pre príslušný kalendárny rok na internetovej stránke mesta?  

 
2. Na Mestskom  zastupiteľstve    v Michalovciach,  ktoré  sa  uskutočnilo  dňa  28.  2. 

2017  zaznelo,  že  mesto  Michalovce  považuje  za  svoju  prioritu  vybudovať 
polyfunkčný zimný štadión v areáli 5. ZŠ na Ulici školskej z externých  finančných 
zdrojov. Na  základe  dostupných  údajov  zo  Slovenského  zväzu  ľadového  hokeja 
mesto  Michalovce  napriek  upozorneniu  nedoplnilo  svoj  projekt,  čím 
„MICHALOVSKÝ  PROJEKT“  nemohol  a nemôže  postúpiť  do  ďalšieho  kola 
hodnotenia z pomedzí viac ako 110 podaných projektov. 
V tejto súvislosti sa chcem opýtať, v čom je problém a prečo mesto zatiaľ 
nedoplnilo svoju žiadosť? 

 
 
 

BOD č. 15 

Rôzne 

MUDr. Benjamín Bančej 

Vážené mestské  zastupiteľstvo,  tento  týždeň bude bohatý na aktivity v meste Michalovce. 
V piatok o 10.00 hod. bude slávnostné otvorenie jarných trhov s bohatým programom, ktorý 
sa bude niesť celé štyri dni. Pozval prítomných a verejnosť na pripravované podujatia. 

 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

Vážený mestské  zastupiteľstvo,  dňa  20.4.2017  sa  konala  záverečná  konferencia  projektu 
inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce. Projekt bol financovaný z nórskeho 
finančného  mechanizmu  a štátneho  rozpočtu  Úradu  vlády  SR.  Touto  cestou  chcem 
poďakovať  autorom  a realizátorom  projektu  za  ožívenie  spolupráce  medzi  mestami 
Michalovce  a Užhorod.  Výstupy  projektu  ako  informačné  tabule,  hoc  poty,  filmové 
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dokumenty  a podobne  prispejú  k podpore  a propagácii  cestového  ruchu  v meste 
a cezhraničnom  regióne.  Prístupy  k informáciám  s využitím  moderných  informačných 
komunikačných  technológii  umožnia  obyvateľom  a návštevníkom mesta  ľahšiu  a rýchlejšiu 
orientáciu v histórii, kultúre a prírodných krásach nášho mesta a regiónu. Propagácia mesta 
na sociálnych sieťach  a  internete  multimediálnou formou určite osloví rôzne skupiny ľudí. 
 
 
Viliam Zahorčák primátor mesta 
Poďakoval  pani  poslankyni  za  ocenenie  uvedenej  činnosti,  ktorá  určite  prispeje  k rozvoju 
turizmu v našom meste. 
 
 
PhDr. Jana Cibereová 
Vážené mestské zastupiteľstvo ale predovšetkým občania mesta Michaloviec pozývam vás na 
pietny akt kladenia vencov, ktorý  sa koná  z príležitosti 72. výročia oslobodenia. Pietny akt 
bude 9.5.2017 o 10.00 hod. na cintoríne Červenej armády. 
 
 
MUDr. Dušan Goda 
Vyjadril poďakovanie v mene Michalovčanov pani primátorke Prievidze a poslankyne NR p. 
Macháčkovej,  že  obetovala  svoj  čas  a ochotne  nás  na  predchádzajúcom  zastupiteľstve 
poinformovala  vecným  a  transparentným  spôsobom  ako  sa  dá  s relatívne  nízkymi 
investíciami dosiahnuť efektívne  spravovanie parkovania v meste.  Jej  informácie boli veľmi 
inšpiratívne. 
Poprosil vedenie mesta o informáciu, v akom štádiu je rokovanie s firmou EEI s.r.o. Množstvo 
občanov  sa  pýta  na  tento  stav,  predpokladám,  že  aj  poslancov  vášho  klubu.  Na 
decembrovom zastupiteľstve bolo povedané, že do júna 2017 to bude uzavreté. 
 
 
Viliam Zahorčák primátor mesta 
Áno, do akej miery    to bolo  inšpiratívne,  či nebolo,    to   nechám na   hodnotenie každého. 
Neboli  sme  proti  vystúpeniu  pani  primátorky.  Bolo  vypočuté  jedno  z možných  riešení. 
Netvrdíme,  že  sa  to  takto  nedá  alebo,  že  je  to  zlé. Aj  na  verejných  zhromaždeniach  bolo 
povedené,  že  so  spoločnosťou  EEI  s.r.o.  rokujeme.  Momentálne  sme  v štádiu,  že 
v rokovaniach nachádzame množstvo problémov. Vyvíja sa to tak, že avizované spustenie cca 
v polovici roka 2017 sa nejaví ako reálne. Skôr predpokladám, že do konca roka 2017 k tomu 
nedôjde, pokiaľ by sa niečo zásadne nezmenilo. 
 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsR 
Informoval  prítomných,  že  9.  5.  2017  bude  zreštaurované  delo  odovzdané mestu  a bude 
umiestnené   pred  cintorínom  Červenej  armády  z dôvodu,  že  je  to pozemok  vo  vlastníctve 
mesta. Delo bude pod kamerovým systémom. 
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BOD č. 16 

Záver 

 
Primátor mesta Viliam ZAHORČÁK poďakoval všetkým prítomným za účasť a aktívne 

vystúpenia  na  tomto  zasadnutí.  Pozval  prítomných  a občanov  mesta  na  pripravované 
kultúrne akcie v meste.   

S konštatovaním, že sa teší na ďalšie stretnutie, ktoré bude v mesiaci jún,  ukončil XV.  
zasadnutie mestského zastupiteľstva v Michalovciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prednosta MsÚ:                                                                                             Primátor mesta: 
Ing. Zdenko VASIĽ                              Viliam ZAHORČÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:    

1.  MUDr. Jozef Valiska 
2.  Ing. Vladimír Braník 
 
 
 
Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ 
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