ZÁPISNICA
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 20. 6. 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 XVI. 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 XVI. zasadnutí MsZ je prítomných 17 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnili PhDr. Marta Horňáková a PhDr. Jana Cibereová.
‐ V rámci organizačných záležitostí primátor mesta navrhol, aby obed bol po skončení
zasadnutia MsZ.

PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XVI. 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.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Vzhľadom na ďalšie pracovné povinnosti Ing. Bobovníkovej odporučil bod č. 25 Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Michalovce na II. polrok 2017 presunúť za bod
č.5, ako nový bod č.6. Ostatné body programu budú prečíslované.
Hlasovanie o zmene programu
(hlasovanie č. 1)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec

Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
mesta dal hlasovať o návrhu programu rokovania XVI. zasadnutia MsZ.

Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 2)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania XVI. zasadnutia MsZ bol schválený.
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XVI. zasadnutia MsZ primátor mesta určil
týchto poslancov:
1. MUDr. Benjamína Bančeja
a
2. Ing. Jána Ďurovčíka,CSc.

Informátorom zo zasadnutia Mestskej rady Michalovce, ktoré sa uskutočnilo dňa
6.6.2017 je p. poslanec MUDr. Pavol Kuchta. Primátor mesta poprosil menovaného poslanca,
aby zaujal miesto za predsedníckym stolom.

Bod č. 2
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie:
‐ Ing. Jozef Sokologorský
‐ MUDr. Jozef Valiska
‐ Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1

BOD č. 3
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za
obdobie máj – jún 2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
‐ Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období bolo jedno zasadnutie mestskej rady
a väčšina z bodov, ktoré boli predmetom rokovania júnovej MsR, sú aj v programe tohto
mestského zastupiteľstva.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie máj – jún
2017
Hlasovanie
(hlasovanie č. 4)
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 XV.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 25. 4. 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
25.4.2017 dostali poslanci písomné odpovede, ktoré boli zároveň publikované v novinách
Michalovčan.

Rozprava:

MUDr. Dušan Goda
Vážený pán primátor, kolegyne , kolegovia. Vyjadrujem nespokojnosť k odpovedi na
vznesené interpelácie z predchádzajúceho zastupiteľstva. Vysvetlím postupne. Najprv čo je
to interpelácia: interpelácia podľa slovníka SJ je dotaz, resp. žiadosť o vysvetlenie,
predložený členom parlamentu, resp. členovi vlády v parlamente. Interpelácia bola v 4
bodoch. K 1. bodu sa vyjadrilo Mesto takto:
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1. Skôr, ako príde k súdnym žalobám na odstránenie vecí pevne spojených so zemou
bez splnenia zákonných podmienok, žiadam o odstránenie týchto stĺpikov v čo
najkratšom čase.
Odpoveď
Vaše podanie nie je interpeláciou v zmysle ods. 4 §25 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
Tu sa možno s tým ešte zmierim, lebo ak niečo žiadate od Mesta, berie to ako rozkaz a oni
rozkazy neradi plnia. Úsmevnejší je bod č.2 a 3., je to až priam smutné. Interpeloval som :
2. Kto dal príkaz na začatie konania na zmenu dopravného značenia na týchto uliciach
v rozpore s verejným záujmom?
Odpoveď
Vaše podanie nie je interpeláciou v zmysle ods. 4 §25 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
Nalistujeme si paragraf 25 ods. 4 menovaného zákona: funkcia poslanca sa zásadne
vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec
poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca vznikli podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov
v pracovnom pomere.
Čudujete sa vy? Aj ja sa čudujem. Moja interpelácia nebola z takého dôvodu.
Podpísaný je tu JUDr. Gabriel Dorič. Prosím o vysvetlenie.
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?
Odpoveď
Vaše podanie nie je interpeláciou v zmysle ods. 4 §25 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
„Pán doktor ako to myslíte? Odvolávate sa na ods. 4, ktorý v tomto kontexte znie
nezmyselne.
Vznesené interpelácie opakujem a na ďalšom zastupiteľstve požadujem adekvátne
odpovede.
JUDr. Gabriel Dorič
Neviem, či nemáme dva rôzne zákony o obecnom zriadení. Ja vám prečítam §25 ods. 4:
Poslanec je povinný najmä:
‐ predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy
‐ interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
atď.
Môžme sa stretnúť a vysvetliť si tieto veci. Odvolávam sa nato, čo hovorí zákon o obecnom
zriadení.
MUDr. Dušan Goda
Predpokladal som, že ste si pomýlili odstavec a prečítal som si aj odstavec 3 – Poslanec je
povinný najmä (tak ako hovoríte) a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným
orgánom návrhy, po b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa
ich výkonu práce atď. Preto som citoval znenie, čo znamená interpelácia. Presne to som
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zrealizoval a uskutočnil a Vy sa ešte odvolávate po 1. na zlý odstavec a ak ste sa aj pomýlili
tento odstavec nespĺňa atribúty, ktorými oponujete.
JUDr. Gabriel Dorič
Nebudeme si tu vysvetľovať pojmy s dojmami. Zákon hovorí jasne. Paragraf 25 ods.4 písm.
b), ktoré hovorí čo je to interpelácia. Výkladové slovníky z hľadiska práva nie sú až také
podstatné, ako samotný zákon. Zbytočne sa tu budeme dohadovať. Navrhujem osobné
stretnutie na vydiskutovanie danej záležitosti. Mate iný výklad, ustanovenie ako ja.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Je to začarovaný kruh aj v bode 3 je to nezmysel z Vašej strany.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 25. 4. 2017.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 5)
za: 17 poslancov, proti: 1, 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.
‐ Správu predkladala Ing. Marta Bobovníková.
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
V súlade so zákonom o obecnom zriadení vám predkladám správu o výsledkoch vykonaných
a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery z kontrol
vykonaných v súlade s plánom kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na I. polrok 2017. Od
posledného mestského zastupiteľstva boli vykonané 4 kontroly. Išlo o kontrolu:
1. Bežných príjmov – nájomné stanovištia TAXI. Cieľom bolo zistiť, ži
je dodržiavané VZN Mesta Michalovce o podmienkach prenájmu stanovíšť
TAXI v meste.
2. Vybraných kapitálových príjmov – predaj pozemkov
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3. Vybraných kap. výdavkov z programu č.7 – komunikácie
4. Vybraných bežných príjmov v MDS Michalovce.
Povinné osoby boli so správami oboznámené a v stanovenom termíne predložili námietky
a prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Výsledky sú v písomnej podobe.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 6)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok
2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
‐ Materiál na rokovanie predkladala Ing. Marta Bobovníková hl. kontrolórka.
Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka
Vážení pani poslanci predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Predkladaný
plán plynule nadväzuje na kontroly vykonané v predchádzajúcom období. Kontroly budú
zamerané na dodržiavanie platných zákonov a VZN pri hospodárení s majetkom a fin.
prostriedkami. Kontrola opatrení z vykonaných previerok, kontrola plnenia uznesení MsZ
a kontrola vybavovania sťažností je prevádzaná priebežne. Plán kontrolnej činnosti je
spracovaný rámcovo. Bude doplňovaný o nové úlohy, ktoré vyplynú zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva, zo sťažností občanov, prípadne zo zistení v rámci prevádzanej kontroly.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2017.
B/ p o v e r u j e
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 7)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 7
Návrh dodatku č. 14 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej
umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2017/2018
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
‐ Návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu.
Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu
Predkladaný návrh Dodatku č. 14 je predložený po uzavretí zápisov žiakov do 1. ročníka ZŠ
v mesiaci apríl a po prehodnotení celkového počtu žiakov v zmysle platných predpisov.
V predkladanom návrhu je zohľadnené zvýšenie resp. zníženie počtu žiakov v triedach ZŠ,
počet tried, predpísané delenie tried na skupiny, zmeny v rámcovom učebnom pláne
a úpravy úväzkov zamestnancov.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a) dodatok č. 14 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy,
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materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
na školský rok 2017/2018 s účinnosťou od 1. júla 2017
Škola
ZŠ ped./ neped
ŠKD
ŠJ
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4
31,1/8,4
6,6
6
ZŠ, Ul. Švermu 6
37,5/11
6,9
9
ZŠ, Ul. moskovská 1
27,3/10
2
5,5
ZŠ, Ul. Komenského 1
20,8 /7
3,8
5
ZŠ, Ul. školská 2
22,2/9
3
5
ZŠ, Ul. okružná 17
56,7/10,3
11
11
ZŠ, Ul. krymská 5
25,8/8
5
5
ZŠ P.Horova, Ul. kpt. Nálepku 16
40,8/9,3
8,7
7
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20
39,4/5
‐
‐
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec.trieda)
11/4
‐
3,7
2. U k l a d á
riaditeľom škôl zrealizovať schválenú organizačnú štruktúru v pracovno‐právnych
vzťahoch.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 8)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna –
Biela hora v Michalovciach“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
‐ Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Mesto Michalovce sa chce uchádzať viacerými projektmi v rámci OP Integrovaný regionálny
operačný program (IROP). Súčasťou všetkých žiadostí, je uznesenie o spolufinancovaní.
Prvým projektom je vybudovanie cyklotrasy CMZ ‐ Biela hora v rámci IROP.
Projekt obsahuje tri časti. Prvá časť stavebne obsahuje najmä výmenu existujúcej lávky pri
Kostolnom námestí pre peších za novú širšiu lávku pre peších aj cyklistov. Predstavuje
zároveň napojenie na existujúcu cyklotrasu v CMZ. Druhá časť obsahuje najmä dopravné
značenie existujúcich spevnených komunikácií na Ulici partizánskej. Predmetom tretej časti
je vybudovanie cyklochodníka od ukončenej zástavby rodinných domov Ulice partizánskej až
po koniec katastra Stráňany v lokalite Biela hora. Táto časť zahŕňa aj zatrúbnenie existujúcej
priekopy a vytvorenie verejného osvetlenia. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95
% nákladov. Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 562 799,19 €, pričom
spolufinancovanie mesta je 5 % z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu, t.j.
29 621,01 €, prípadne neoprávnené výdavky projektu. V projekte môžu vzniknúť aj
neoprávnené výdavky. Uznesenie, ktoré je súčasťou prílohy má predpísaný tvar.
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Rozprava:

Ing. Jozef Bobík
Upozornil, že v texte : Prvá časť stavebne obsahuje najmä výmenu existujúcej lávky pri
Kostolnom námestí pre peších – predpokladá, že sa nejedná o lávku pri Kostolnom námestí,
ale lávku cez rieku Laborec na Ul. partizánskej. Ak hovorí správne, tak odporúča text opraviť.
RNDr. Jana Machová
V žiadosti nie je uvedené Kostolné námestie, uvedené je to len v dôvodovej správe. Je to
podľa stavebného projektu, tak ako je to uvedené v technickej správe.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna ‐ Biela
hora v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
kód výzvy IROP‐PO1‐SC122‐2016‐15, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 29 621,01 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 592 420,20 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 9)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 9
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, J.A. Komenského 1 v Michalovciach“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
‐ Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Školské projekty v rámci projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách v rámci programu IROP – prioritnej osi 2 boli podané na piatich ZŠ.
V rámci 2. kola výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13 podávame žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v súlade s podanými projektovými zámermi.
Projektom Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, J.A. Komenského 1
v Michalovciach sa na IV. základnej škole vytvorí odborná učebňa chémie s kapacitou pre 16
žiakov. Súčasťou projektu sú stavebné úpravy priestorov budúcej odbornej učebne
a komplexné vybavenie učebne výpočtovou technikou, nábytkom a učebnými pomôckami
pre chemické pokusy. Projekt je plne v súlade s územným plánom a PHSR mesta. (Špecif. cieľ
2.5 Rozvoj školskej infraštruktúry, 2.5.1. – Digitalizácia výučby na materských a základných
školách).
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu. Žiadaná
výška nenávratného finančného príspevku je 42 266,70 €, pričom spolufinancovanie mesta je
5 % z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu t.j. 2 224,57 € a prípadné
neoprávnené výdavky.
Rozprava:

Mgr. Ján Várady
Je to chvályhodný čin, že sa pokračuje v čerpaní eurofondov za účelom zlepšenia
vyučovacieho procesu. Chýbajú tu ešte ďalšie tri ZŠ. Prečo?
RNDr. Jana Machová
Žiadosti boli podané na základe požiadaviek škôl. Celková čiastka, ktorá môže byť Mestu
schválená je cca 192 tis. €.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, J. A. Komenského 1 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 2 224,57 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 44 491,27 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.


Hlasovanie
(hlasovanie č. 10)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 10
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, kpt. Nálepku 16 v Michalovciach“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
‐ Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Projektom Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Kpt. Nálepku 16
v Michalovciach sa na VIII. základnej škole vytvorí odborná učebňa chémie s kapacitou pre
30 žiakov. Súčasťou projektu sú stavebné úpravy priestorov budúcej odbornej učebne
a komplexné vybavenie učebne výpočtovou technikou, nábytkom a učebnými pomôckami
pre chemické pokusy. Projekt je plne v súlade s územným plánom a PHSR mesta. (Špecif. cieľ
2.5 Rozvoj školskej infraštruktúry, 2.5.1. – Digitalizácia výučby na materských a základných
školách).
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu. Žiadaná
výška nenávratného finančného príspevku je 52 944,18 €, pričom spolufinancovanie mesta je
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5 % z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu t.j. 2 786,54 € a prípadné
neoprávnené výdavky.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:

NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, Kpt. Nálepku 16 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 2 786,54 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 55 730,72 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 11)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 11
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, T. J. Moussona 4 v Michalovciach“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
‐ Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
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RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Projektom Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, T.J. Moussona 4 v
Michalovciach sa na I. základnej škole vytvoria 2 odborné jazykové učebne s kapacitou
každej učebne po 20 žiakov. Súčasťou projektu je komplexné vybavenie učební potrebnou
výpočtovou technikou a učebnými pomôckami jazykovej učebne. Projekt je plne v súlade
s územným plánom a PHSR mesta. (Špecif. cieľ 2.5 Rozvoj školskej infraštruktúry, 2.5.1. –
Digitalizácia výučby na materských a základných školách).
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu. Žiadaná
výška nenávratného finančného príspevku je 21 211,52 €, pričom spolufinancovanie mesta
je 5 % z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu a neoprávnené výdavky projektu
t.j. 2 376,54 €.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, T.J. Moussona 4 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 1 116,40 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 22 327,92 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta;
Hlasovanie
(hlasovanie č. 12)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 12
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, Okružná 17 v Michalovciach“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
‐ Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Projektom Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Okružná 17 v
Michalovciach sa na VI. základnej škole vytvorí odborná jazyková učebňa pre 16 žiakov.
Súčasťou projektu je komplexné vybavenie učebne výpočtovou technikou, nábytkom
a učebnými pomôckami jazykovej učebne. Projekt je plne v súlade s územným plánom
a PHSR mesta. (Špecif. cieľ 2.5 Rozvoj školskej infraštruktúry, 2.5.1. – Digitalizácia výučby na
materských a základných školách).
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu. Žiadaná
výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 9 813,46 €, pričom spolufinancovanie
mesta je 5 % z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu a neoprávnené výdavky
projektu t.j. 1 036,57 .
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy,
Okružná 17 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 516,50 € z celkových
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oprávnených výdavkov projektu 10 329,96 € v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 13)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, Školská 2 v Michalovciach“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
‐ Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Projektom Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy, Školská 2
v Michalovciach sa na V. základnej škole vytvoria 2 odborné učebne – odborná jazyková
učebňa pre 20 žiakov a digitálna školská knižnica. Súčasťou projektu sú stavebné úpravy
priestorov budúcich odborných učební a komplexné vybavenie učební výpočtovou
technikou, nábytkom a učebnými pomôckami. Projekt je plne v súlade s územným plánom
a PHSR mesta. (Špecif. cieľ 2.5 Rozvoj školskej infraštruktúry, 2.5.1. – Digitalizácia výučby na
materských a základných školách a 2.5.3. – Vytvorenie digitálnej knižnice na základných
školách).
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu. Žiadaná
výška nenávratného finančného príspevku je 66 180,92 €, pričom spolufinancovanie mesta je
5 % z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu a neoprávnené výdavky projektu
t.j. 5 087,29 €.

Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, Školská 2 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 3 483,21 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 69 664,13 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 14)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 14
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu „ Regenerácia medziblokových priestorov sídliska
Západ v meste Michalovce“
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
‐ Materiál predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Dňa 31. 3. 2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na
zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v rámci
programu IROP – prioritnej osi 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné
prostredie.
V rámci tejto výzvy IROP‐PO4‐SC431‐2017‐16 mesto chce podať žiadosť o nenávratný
finančný príspevok. Projektom Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ
v meste Michalovce budú upravené a revitalizované priestory medzi obytnými blokmi A, A1
a A9 sídliska Západ, v uvedenom priestore bude umiestené viacúčelové fitness vybavenie a
multifunkčné ihrisko, budú vybudované dve detské ihriská s prvkami vhodnými pre deti
podľa veku. Na ihrisku pre deti od 2 – 5 rokov budú umiestnené detské hracie prvky
(preliezka, gumené duny a zvieratká), bude vytvorené nové pieskovisko. Na ihrisku pre deti
od 5 – 12 rokov pribudne ihrisková zostava a balancovacia lávka, ktorá prepojí ihrisko so
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spoločenskou stretávacou zónou, kde sa bude nachádzať altánok s pergolou. Pre najmenších
bude na prírodnom svahu osadená aj lezecká stena. Stavba má 11 stavebných objektov:
Spevnené plochy – betón. dlažba (947,55 m2), Fitnes zóna (164,99 m2), Multifunkčné ihrisko
(639,68 m2), Detské pohybové ihrisko (456,91 m2), Detské ihrisko 2‐5r (248,25 m2),
Pieskovisko (10,5 m2), Prístrešok(17,1 m2), Altánok s pergolou (155,32 m2), Spevnené plochy
– štrk (73,64 m2),
Altánok (33,0 m2), osvetlenie a kamerový systém. Regenerácia
medziblokových priestorov sídliska a vybudovanie detských ihrísk zahŕňa aj lavičky,
odpadkové koše, mobiliár a pod.. Okrem technických úprav plochy bude jej časť upravená
vytvorením nových plôch trávnika ako aj výsadbou nových stromov.
Projekt je plne v súlade s územným plánom a PHSR mesta (Špecif. cieľ 3.1 Regenerácia
verejnej zelene, 3.1.2. – Regenerácia medziblokových priestorov sídlisk).
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie MsZ o spolufinancovaní a realizácii projektu. Žiadaná
výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 662 916,99 €, pričom
spolufinancovanie mesta je 5 % z celkových oprávnených nákladov rozpočtu projektu, t.j.
34 890,37 €.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ
v meste Michalovce“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód
výzvy IROP‐PO4–SC431‐2017‐16, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 34 890,37 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 697 807,36 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 15)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 15
Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky
2017 a 2018.
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
‐ Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR.
Viliam Zahorčák primátor mesta
V meste Michalovce sa už dlhodobo realizuje rekonštrukcia chodníkov a komunikácií
v rôznych častiach mesta. Na základe novej legislatívy predkladá vedenie mesta ďalší plán,
ktorý by sa mal realizovať v rokoch 2017 a 2018. Ide o riešenie priestorov sídliska západ. Pri
nemocnici má prebehnúť rekonštrukcia Kuzmányho ul., kde sa zmení križovatka na okružnú.
Taktiež prebehne rekonštrukcia Ul. školskej – komunikácia. Predpokladaný finančný objem je
1,25 mil. € bez DPH.
Rozprava:

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Ide o aktivity, ktoré treba jednoznačne prijať. Oprie sa o slova hl. kontrolórky, ktoré zazneli aj
v dnešnej správe. Materiál nie je dostatočne konkrétny jak z hľadiska vecného, časového
i finančného. Schváli sa materiál na predpokladaný fin. objem 1,25 mil. €, ale nie je z neho
jasného koľko fin. prostriedkov pôjde na Sídl. západ, koľko je určené na Ul. K. Kuzmányho
a koľko na Ul. školskú. Taktiež nie je určený časový harmonogram. Požiadal o bližšiu
špecifikáciu časového harmonogramu a financií.
V ďalšom tlmočil prosbu občanov Sídl. Stráňany, aby sa v rámci plánovanej rekonštrukcie
vyriešil aj dlhotrvajúci problém – stojatá voda pred garážami (hlavne po dažďoch) na konci
Ul. školskej a vytvoriť jednoduché parkovanie v blízkosti asfaltového ihriska pri vežiaku V4.
Mali by to byť menej náročné finančné aktivity. Došlo by k lepšej priechodnosti v danej
lokalite.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Čo sa týka druhej časti, dnes je to navrhnuté v tejto podobe. Nie je nemožné, aby sa vedenie
zaoberalo aj ďalšími podnetmi. Je nutné to zmapovať a prerátať a predložiť na rokovanie
mestskej rady.
Ing. Ružena Heželyová
V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie. Je vyhlásená nadlimitná zákazka. V rámci
nadlimitnej zákazky sa súťažia práve tieto časti, ktoré sú špecifikované v tomto materiáli, čiže
Sídl. Západ, Ul. Kuzmanyho a Ul. školská. Predpokladom je, že v roku 2017 by sa zrealizovalo
Sídl. západ, uvedená časť a Ul. školská a v roku 2018 by to bola Ul. K. Kuzmanyho vrátane
zmeny priesečnej križovatky Štefánikova – Kuzmanyho na okružnú križovatku.
Predpokladané náklady na základe spracovaných rozpočtov sú vo výške 1 250 tis. EUR bez
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DPH. Táto cena však môže byť iná. Cena bude spresnená po ukončení verejného
obstarávania. Termín predkladania ponúk je stanovený na tento mesiac – 26.6.2017.
Doc. Ing. M. Stričík, PhD.
Predkladatelia materiálu mali určitú predstavu, ak je už spustený proces verejného
obstarávania predtým, ako bol materiál schválený v MsZ. Po tomto doplnení je už lepšia
predstava o realizačnom pláne pre rok 2017 a 2018.
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2017 a 2018 vrátane
spôsobu financovania.
2. S p l n o m o c ň u j e
Primátora mesta podpísať zmluvu o dielo na realizáciu projektu „Revitalizácia existujúcich
komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce“ na roky 2017 a 2018.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 16)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 16
Návrh na zmenu Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry TaZS mesta
Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
‐ Materiál predkladala Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vážené mestské zastupiteľstvo predkladám návrh na zmenu Organizačného poriadku
a organizačnej štruktúry TaZS mesta Michalovce. V predchádzajúcich obdobiach došlo
k viacerým zmenám, kde TaZS prevzali do správy nové objekty. Ide o športové objekty. Na
poslednom zastupiteľstve bolo uložené prevziať do správy od 1.7. zimný štadión, ale aj iné
športoviská. Tak isto došlo k zmene rozšírenia činnosti odpadového hospodárstva.
V doterajšej štruktúre bolo 25 THP a 140 pracovníkov v robotníckych profesiách.

19

V navrhovanej zmene dôjde k navýšeniu THP na 26 a stav v robotníckych profesiách sa zvýši
na 156.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) Ruší
1. Stredisko správy kúpaliska, trhovísk, parkovísk a hygienických služieb.
B) Schvaľuje
1. Zmenu Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry TaZS mesta Michalovce
s účinnosťou od 1.7.2017.
2. Organizačné zmeny pozostávajú zo:
a) zriadenie strediska Správa športových zariadení s prevádzkami: kúpalisko, Mestská
športová hala, futbalové štadióny: štadión na Ul. Hviezdoslavovej, Topoľany,
Močarany a prevádzka zimného štadióna,
b) zriadenie strediska správy budov a doplnkových služieb s prevádzkami: hygienické
služby, útulok pre psov, ostatné služby.
C) Ukladá
Riaditeľovi TaZS mesta Michalovce uskutočniť pracovnoprávne úkony v súvislosti so
zmenami organizačného poriadku v súlade s platnou legislatívou.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 17)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 17
Návrh na zmeny a doplnky Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta
Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Viliam Zahorčák primátor mesta Michalovce.
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Primátor mesta požiadal o uvedenie materiálu spracovateľa p. Jána Bumberu ved. útvaru
primátora a pers. referenta.
Ján Bumbera
V dôvodovej správe sú podrobne uvedené dôvody navrhovaných zmien. Navrhované zmeny
sú len drobné úpravy, reagujúce na legislatívny vývoj za posledných 10 rokov. Poriadok
odmeňovania bol schvaľovaný pred 10 rokmi a to v korunách. Hlavným dôvodom je nárast
minimálnej mzdy. Z toho dôvodu je potrebné reagovať na zmenu platových stupníc, kde
platová trieda bola nižšia, ako minimálna mzda. Jediným doplnkom je doplnok za
zastupovanie. Zmeny a doplnky boli prerokované s odborovou organizáciou SLOVES pri MsÚ
Michalovce bez pripomienok.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmeny a doplnky Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Michalovce takto:
1. Článok 1.2 znie: Odmeňovanie zamestnancov zaradených v Mestskej polícii, Detských
jasliach a rehabilitačnom zariadení, Domácej terénnej opatrovateľskej služby,
Školských zariadení a škôl bez právnej subjektivity sa riadi Zákonom o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z.
v platnom znení.
U zamestnancov pracujúcich s príspevkom na podporu
zamestnávania, koordinátorov aktivačných činností, alebo zamestnancov
poberajúcich mzdu na základe spolufinancovania z projektov sa použije Poriadok
odmeňovania primerane a mzda môže byť súčasťou pracovnej zmluvy.
2. Článok 1.6. ruší cele znenie vrátane poznámky pod čiarou č. 2 a doterajšie poznámky
pod čiarou číslo 3 až 5 nahrádzajú číslami 2až 4.
Článok 3.1. znie: Zamestnávateľ určí zamestnancovi základný plat zaradením do
jednej z 12 tried podľa najnáročnejšej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej
a psychickej záťaže podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve v rámci
rozpätia danej triedy. Spodná hranica platovej triedy, do ktorej je zamestnanec
zaradený, nesmie byť nižšia ako minimálna mzda a je nárokovou zložkou platu.
Platové triedy tvoria prílohu č.1 tohto poriadku odmeňovania.
3. V článku 4.1., článku 5.1., článku 6.2. sa slová „zaokrúhleného na celé desiatky korún
nahor“ nahrádzajú slovami „zaokrúhleného na celé 0,50 eur nahor“ a článku 8.1.2. sa
slová „zaokrúhlenou na cele desiatky nahor“ nahrádzajú slovami „zaokrúhlenou na
cele 0,50 eur nahor“.
4. Článok 6.2. znie: Príplatok za riadenie patrí zamestnancovi uvedenému v článku 6.1.
pokiaľ riadi, respektíve vedie ucelenú organizačnú jednotku s počtom minimálne traja
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5.

6.
7.
8.

zamestnanci vrátane povereného zamestnanca riadením, respektíve vedením a určuje
sa pevnou sumou z priznaného základného platu podľa rozpätia uvedeného v článku
6.1. zaokrúhleného na 0,50 eur nahor.
Článok 7 Príplatok za zastupovanie
sa dopĺňa článkom 7.3. ktorý znie:
Zamestnancovi, ktorý zastupuje iného zamestnanca nepretržite dlhšie ako 4 týždne
a ktorého výkon tohto zastupovania nie je súčasťou jeho povinností vyplývajúcich
z pracovnej zmluvy, respektíve druhu práce a jeho stručnej charakteristiky patrí od
prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie vo výške osobného príplatku
zastupovaného zamestnanca. V prípade, že osobný príplatok je nižší ako 10%
osobného príplatku zamestnanca, ktorý zastupuje iného zamestnanca patrí príplatok
za zastupovanie minimálne v tejto výške. Pri zastupovaní viacerými zamestnancami
sa príplatok za zastupovanie primerane rozdelí.
V článku 8.1.1. sa slova „ príplatok vo výške 100 .‐ až 1000.‐ Sk“ nahrádzajú slovami
„príplatok vo výške 5,00 až 35,00 eur“.
V článku 11.5. sa za bodku pripája veta: Zmeny a doplnky schválené MsZ
v Michalovciach dňa 20.6.2017 nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2017.
Príloha č. 1 Stupnica platových tried znie:

Tar.trieda
Od €/mesiac
Do €/mesiac

Tar.trieda
Od €/mesiac
Do €/mesiac

1
435,00
435,00

2
435,00
435,00

3
435,00
435,00

4
435,00
450,50

5
435,00
484,50

6
435,00
601,00

7
456,00
652,00

8
491,00
704,00

9
538,00
769,00

10
569,00
814,00

11
602,00
863,00

12
637,00
914,00

splnomocňuje
1. Primátora Mesta Michalovce s účinnosťou od 1.7.2017 vydať úplne znenie Poriadku
odmeňovania zamestnancov Mesta Michalovce vrátane schválených zmien a doplnkov.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 18)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 18
Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS
Predložil návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017. Dôvody
predkladanej zmeny sú:
1. Od 1.7.2017 prechádza zimný štadión do správy TaZS. Predpokladané náklady na
správu a prevádzku v 2. polroku 2017 sú vo výške 84 900 EUR.
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2. V súvislosti s konaním majstrovstiev Európy v hádzanej dievčat v Mestskej športovej
hale v Michalovciach je potrebné zabezpečiť opravy objektu. Predpokladané náklady
sú vo výške 5100 €.
3. Z dôvodu poškodenia vozidla CAS, je potrebné zakúpiť iné vozidlo. Predpokladané
náklady na ojazdené vozidlo sú vo výške 5 500 €.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017
takto:
‐ náklady celkom v HČ sa zvyšujú z 5 669 395 € na 5 759 395 €, zvýšenie o 90 000 €
‐ výnosy celkom v HČ sa zvyšujú z 5 669 395 € na 5 759 395 €, zvýšenie o 90 000 €
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa na činnosť) sa zvyšuje o 90 000 € na
sumu 2 915 000 €
‐ transfer na krytie kapitálových výdavkov vo výške 5 500 € na kúpu ojazdeného motorového
vozidla CAS
Hlasovanie
(hlasovanie č. 19)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 19
Návrh na 1. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
‐ Materiál predkladala PhDr. Milada Tomková riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková riaditeľka MsKS Michalovce
MsKS predkladá návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2017. Dôvodom je nutnosť výmeny
pódiovej podlahy vo veľkej sále. Predpokladané náklady 7 200 €.
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Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2017 takto:
-

bežný transfer sa zvyšuje
náklady celkom sa zvyšujú

z 236 000 € na 243 200 €, zvýšenie o 7 200 €
z 906 166 € na 913 366 €, zvýšenie o 7 200 €

Hlasovanie
(hlasovanie č. 20)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 20
Návrh na prijatie úveru
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
‐ Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová vedúca FO.
Ing. Oľga Bereznaninová vedúca FO
Predkladáme návrh na prijatie úveru v celkovej výške 850 tis. EUR. Čerpanie úveru v roku
2017 by bolo vo výške 650 tis. EUR a v roku 2018 do konca februára vo výške 200 tis. EUR.
Mesto chce úver využiť na rekonštrukciu zimného štadióna. V zmysle zmluvy o dielo, ktorú
Mesto vysúťažilo, z vlastných zdrojov je potrebné dofinancovať 658 tis. EUR. V priebehu
rekonštrukčných prác sa ukázali ďalšie nevyhnutné práce, s ktorými sa neuvažovalo
v celkovej výške takmer 504 tis. EUR. Mesto na celkovú rekonštrukciu by potrebovalo
z vlastných zdrojov 1 161 tis. EUR. Z uvedeného Mesto navrhuje časť týchto zdrojov kryť
z návratných zdrojov financovania a to vo forme úveru tak, ako je to rozpísané v dôvodovej
správe.
Prijatím úveru vo výške 650 tis. EUR v roku 2017 Mesto splní predpoklady dlhovej služby
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Predpokladané dlhové zaťaženie je 10,12 mil.
EUR t.j. 35,08 %. Predpokladané % ročných splátok dosiahne 17,64 %. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom je dlhové zaťaženie znížené o 3,23 %.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Stanovisko k materiálu predložila aj hlavná kontrolórka mesta aj finančná komisia, kde
konštatujú, že Mesto spĺňa podmienky na čerpanie úveru. Celá suma, ktorá je potrebná na
zimný štadión nebude hradená z vlastných prostriedkov, ale aj z externých zdrojov, ktoré sa
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Mestu podarilo získať. Pri prácach naviac, treba rozlišovať, či ide o práce, ktoré sú vyvolané
rekonštrukciou a potom ide práce, s ktorými sa pôvodne neuvažovalo vôbec. To bude
predmetom súťaže – natieračské práce, obnova elektrickej kabeláže a osvetlenia.
Rozprava:

Mgr. Ján Várady
V zmysle zmluvy o dielo je potrených 658 tis. EUR, rekonštrukcia elektroinštalácie 254 tis.
EUR, na modernizáciu Mesto predpokladá prefinancovať 1 162 tis. EUR. Kde je ďalších 250
tis. EUR? Prosím o vysvetlenie. K podmienkam zadlženosti nemá námietky. Jedna štvrtina
zimného štadióna nie je vo vlastníctve mesta. Aj táto bude zhrnutá do rekonštrukcie, alebo
majiteľ zrekonštruuje svoju časť na vlastné náklady? Požiadal o vysvetlenie výšky nákladov.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Spomínaná časť zimného štadióna nie je vo vlastníctve Mesta, rekonštrukčné práce by sa
mali vykonať aj tam, ale nie na náklady Mesta.
Ing. Oľga Bereznaninová ved. FO
250 tis. EUR je zdôvodnených v dôvodovej správe v 1. odstavci: Vzhľadom k tomu, že počas
realizácie vznikajú ďalšie nepredvídané práce, ktorých realizácia je nutná pre pokračovanie
uvedenej modernizácie, sú potrebné ďalšie finančné prostriedky vo výške 250 tis. €.
Ďalej sú tam uvedené práce s ktorými sa neuvažovalo – elektroinštalácia v celom objekte
vrátane rozvodov – cca 254 tis. EUR a všetky prvky estetizácie.
Mgr. Ján Várady
Ďakujem pochopil som.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážené mestské zastupiteľstvo, ako zaznelo v predchádzajúcich slovách, niektoré procesy
obstarávania, boli ešte len teraz spustené. Ako tu zaznelo, TaZS uvažujú so spustením
zimného štadióna, vytvorením ľadu od 1.12. Na druhej strane je tu materiál, ktorý hovorí, že
úver by mal byť čerpaný až do februára 2018. Aké sú plánované harmonogramy? Určite to
zaujíma i občanov mesta, ktorí žijú hokejom.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Ak všetko pôjde plynulo, a nevyskytnú sa žiadne prekážky, tak realizácia by mala byť
ukončená do konca tohto roka tak, aby v novom roku mohli športovci už trénovať a hrať. Čo
bude dovtedy je ťažko hovoriť, obidva kluby hľadajú alternatívy pre svoje ďalšie pôsobenie
buď v okolitých mestách alebo, ak to umožnia okolnosti aj na vlastnom štadióne. Bude sa
rokovať s príslušnými štátnymi orgánmi aj na túto tému.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – faktická poznámka
Nebolo možné tie procesy obstarávania na rekonštrukcie, maľovanie atď. dopredu
naplánovať v súvislosti so sondou strechy? Jedna sa o stavebné činnosti a aktivity. Prekvapil
ma finančný nárast, ktorý súvisí s celou rekonštrukciou zimného štadióna.
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Viliam Zahorčák primátor mesta
Nie všetko, čo je uvedené v materiáli, sú nevyhnutné veci. Napr. natieračské práce sa
nemusia realizovať, ale estetický dojem z rekonštrukcie nebude taký, aký by mal byť. S tým
sa pôvodne neuvažovalo. Celkové náklady na rekonštrukciu sú dosť veľké. Dosť dlho sa
Mesto snažilo získať externé fin. zdroje, prekonalo celý rad problémov čo sa týka samotného
získania prostriedkov. Problémy boli i pri nadobudnutí pozemkov. Dnes, keď sa javí situácia
tak, ako je tu prezentovaná zdá sa nám vhodné, aby sa realizovalo aj toto. Odborníci hovoria,
že z časového hľadiska by to mohlo byť zrealizované. Práce, ktoré boli rekonštrukciou
vyvolané, sú práce, o ktorých sa nemohlo vedieť.

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský 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
stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru.
2. S c h v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 850 000 € na účely zabezpečenia financovania kapitálových
výdavkov ‐ rekonštrukcia zimného štadióna takto:
‐ 650 000 € termín čerpania do 31.12.2017
‐ 200 000 € termín čerpania do 28.2.2018

Hlasovanie
(hlasovanie č. 21)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 21
Rozpočtové opatrenie č. 3
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
‐ Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová vedúca FO.
Ing. Oľga Bereznaninová vedúca FO
Predkladanou zmenou rozpočtu vstupujeme do bežného kapitálového rozpočtu a finančných
operácií. Predloženými úpravami je naďalej rozpočet vyrovnaný. V príjmovej časti bežného
rozpočtu upravujeme príjmy o poskytnuté granty a znižujú sa príjmy z nájomného. Celkom
dochádza k zníženiu bež. príjmov o 3520 €. Bežné výdavky sa zvyšujú o 18 200 €. Dochádza
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k presunu fin. prostriedkov medzi jednotlivými útvarmi a odbormi MsÚ, ale aj medzi Mestom
a príspevkovými organizáciami.
K zvýšeniu dochádza hlavne na položkách opravy a údržby z dôvodu oprav podchodov na
Nám. osloboditeľov, zriadenie nového denného centra dôchodcov, ostatné veci sú popísané
v materiáli.
Kapitálové príjmy ‐ očakávame zvýšenie o 42 tis. €. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 862 770
€ vo viacerých položkách.
Finančné operácie príjmové sa zvyšujú o prijatie úveru vo výške 650 tis. EUR a napojenie
fondu rezerv na kapitálové výdavky. Výdavkové fin. operácie sa zvyšujú 7 500 tis. EUR na
kúpu služobných vozidiel pre MsP a MsKS. V súvislosti s tým sa vstupuje aj do programového
rozpočtu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Súčasťou materiálu je aj stanovisko fin. komisie, ktorá odporúča materiál schváliť.

Rozprava:

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Máme pred sebou materiál, ktorý má trošičku inú podobu, ako bol prerokovaný v mestskej
rade a vo finančnej komisií. Prosím o vysvetlenie:
‐ Na str. č.2 – Z organizačného odboru sa presúvajú fin. prostriedky vo výške 13 000 € na
referát právny na právne služby v súlade s organizačným poriadkom. Ide o fin.
prostriedky s vypracovaním nového organizačného poriadku?
‐ Na str. č. 4 – rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie – ulíc Humenská a Masarykova.
Cesta ale nie je v správe Mesta, ide o nadradený cestný úsek. Uvažuje sa v nie v krátkom
časovom úseku aj s vybudovaním okružnej križovatky? Osobne mám obavy ako danú
situáciu ovplyvní dostavba obchodného centra, či nebudú vznikať kolízne situácie.
‐ Na str. č. 5 – nákup pozemkov pre rozšírenie skládky TKO Žabany. Vyčlenených je 175 tis.
EUR ako 1. splátka. Celková kúpna cena závisí od geometrického plánu. Vie sa
vyšpecifikovať o aký finančný objem ide, a od koho budú pozemky vykúpené? Sú to dosť
dôležité otázky v súvislosti s pripravovanými aktivitami.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pri prvej otázke, ide len o presun finančných prostriedkov medzi odbormi.
Druhá otázka – Mesto je vlastníkom svetelnej signalizácie a je jeho správcom. Križovatka ako
celok je na štátnej ceste. Mesto do toho môže vstupovať minimálne. Môže požadovať ( čo sa
aj udialo) a upozorňovať kompetentných na tieto skutočnosti. S veľkou pravdepodobnosťou
nebude táto križovatka riešená ako okružná. Stavebnými úpravami by sa mala zmeniť tak,
aby sa stala bezpečnou. Úlohou Mesta je zabezpečiť, aby bola bezpečnou aj tým, čo je
v kompetencií mesta a to cestnou svetelnou signalizáciou.
Čo sa týka výkupu pozemkov, začali rokovania s vlastníkmi pozemkov. Vlastníci pozemkov
majú svoju predstavu o cene, momentálne sa črtá dohoda. Preto je predložený tento
materiál, aby sa v istom čase mohol zrealizovať nákup pozemkov. Detaily budú po
geometrickom zameraní.
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Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM
Priľahlé parcely nezodpovedajú svojim tvarom a veľkosťou našim potrebám. Musí dôjsť
k odčleneniu týchto parciel na základe potrieb Mesta. Prehodnocovanie ešte prebieha, aby
sa minimalizovala potreba výkupu.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2017 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa znižujú z 27 768 397 € na 27 764 877 €, zníženie o 3 520 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 24 697 427 € na 24 715 627 €, zvýšenie o 18 200 €
kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 137 000 € na 1 179 000 €, zvýšenie o 42 000 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 431 450 € na 3 294 220 €, zvýšenie o 862 770 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 319 540 € na 3 169 530 €, zvýšenie o
849 990 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 096 060 € na 4 103 560 €, zvýšenie o
7 500 €.

Hlasovanie
(hlasovanie č. 22)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 22
Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Služby mesta
Michalovce, s.r.o. v roku 2016
Informatívna správa o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o.
Michalovce v roku 2016
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Viliam Zahorčák primátor mesta.

Viliam Zahorčák primátor mesta
Obidve spoločnosti mali nie tak dávno valné zhromaždenia, kde boli prezentované
hospodárske výsledky.
SMM s.r.o. Michalovce existuje už 8 rokov. Ekonomické výsledky spoločnosti vykázané v roku
2016 sú priaznivé, spoločnosť vykázala kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo
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výške 5 535 EUR, po zdanení vo výške 2 655 EUR s tendenciou medziročného rastu indexom
1,08. Celkové výnosy dosiahnuté v roku 2016 sú v objeme 1 348 378 EUR, čo je nárast oproti
roku 2015 o 33 591 EUR.
TV Mistral s.r.o. pracuje už 16 rokov. Jediným spoločníkom je Mesto Michalovce.
Ekonomické výsledky TV MISTRAL, s.r.o. roku 2016 sú priaznivé, spoločnosť vykázala zisk
1773 EUR. Celkové výnosy boli dosiahnuté v objeme 76 245 EUR, čo je nárast oproti roku
2015 o 5 141 EUR.
Rozprava:

MUDr. Dušan Goda
Podľa informácii, ktoré má sa od roku 2015 zvýšili paušálne platby Mesta zo 145 tis. € až po
rok 2018 na 237 tis. EUR. Je to nelogické lebo Mesto objekty predáva a nové nekupuje.
Výdavky by sa mali znižovať a nie navyšovať. Žiadam o vysvetlenie, prečo dochádza
k navýšeniu paušálnych platieb v priebehu 2 rokov o 92 tis. EUR. Tieto financie by sa dali
použiť zmysluplnejšie napr. na školy a škôlky, ktoré živoria. Ďalej žiadam informáciu
o odmenách členov v orgánoch SMM s.r.o. Podľa informácii, ktoré mám im boli vyplatené
odmeny vo výške 4800 €. Keďže spoločnosť vykázala zisk vo výške 2 655 €, ich odmeny
prekročili túto sumu o 80 %.
Ing. Marta Mojsejová riaditeľka SMM s.r.o.
Navýšenie paušálnych platieb bolo z dôvodu, že SMM s.r.o. dostali do správy budovu A. Sú to
výdavky na energie a chod tejto budovy.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Tieto výdavky, ak by neboli presunuté na SMM s.r.o., by boli vo výdavkoch Mesta. Nedošlo
by k žiadnemu šetreniu.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Žiadna škôlka v meste nie je živoriaca. O doplnenie požiadal vedúcu odboru školstva Ing.
Polákovú.
Ing. Katarína Poláková ved. odboru školstva a športu
Škôlky nie sú v žalostnom stave. Za posledné roky boli vymenené strechy, okná, dvere a
hygienické zariadenia na všetkých MŠ okrem MŠ na Ul. Vajanského, kde sa Mesto uchádza
o projekt za účelom rekonštrukcie. Z rôznych projektov a rozpočtu Mesta boli zakúpené
učebné pomôcky a vybavenie.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Je samozrejme, že si nebudete sypať popol na hlavu. Ide o chod MŠ a zabezpečenie ich
základných potrieb. Nežijete v realite. Nečakajte od zamestnancov, že sa vám budú sťažovať.
Je tam určitý strach. Buďme realisti. Vysvetlenie s budovou má neuspokojuje.
Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Vážené mestské zastupiteľstvo, poprosil by som, aby som bol poopravený v súvislosti
s paušálnymi náhradami, ktoré platí Mesto Michalovce spoločnosti SMM s.r.o. Michalovce.
Ak sa nemýlim, časť týchto platieb súvisí aj s neobsadenými priestormi, ktoré Mesto má

29

a ponúka na predaj alebo prenájom. Už viackrát na MsZ som upozornil, že neobsadených
priestorov v meste pribúda. Na druhej strane sú tieto priestory temperované čím vznikajú
ďalšie náklady.
Ing. Jozef Doležal
Je pravda, že u neobsadených priestorov, platby za energie vznikajú. Sú to platby Mesta
Michalovce. V materiáloch , ktoré sú predkladané do MsZ je uvádzaná analytická tabuľka
o neobsadených priestoroch a ako sa darí ich ponúkať na prenájom. Dlhodobo neobsadené
priestory sú nákladom Mesta.
Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Je tu priestor na hľadanie možnosti, aby náklady Mesta boli čo najnižšie. V ďalšom uviedol,
že stav pohľadávok za rok 2016 bol 54 tis. EUR. Mnohé z týchto pohľadávok sú po lehote
splatnosti a viaceré sú rizikové, kvôli čomu boli tvorené opravné prostriedky až do výšky
takmer 32 tis. EUR? Kto sú naši najväčší dlžníci? Ide o prostriedky Mesta Michalovce aj keď
prostredníctvom SMM s.r.o. Michalovce. Správa je veľmi jednoduchá a poskytuje len
základné informácie. V minulosti som sedel vo viacerých orgánoch, ktoré sú napojené na
Mesto Michalovce. Z materiálov je jasné, že boli vyplácané aj odmeny členom orgánov.
Chcem sa opýtať na základe čoho boli tieto odmeny vyplácané?
Viliam Zahorčák primátor mesta
Je to spoločnosť, ktorá má svoje orgány. Sú tam konatelia, dozorná rada. Predpokladám, že
k vyplateniu odmien došlo na základe rozhodnutia týchto orgánov.
Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Pýtal som sa na mechanizmus. Kto o tom rozhodol.
Ing. Marta Mojsejová, riaditeľka SMM s.r.o.
O odmenách rozhoduje valné zhromaždenie na základe odporúčania dozornej rady.
Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Považujem to za neštandardné. Všetky tieto prostriedky sú prostriedkami Mesta Michalovce.
Ide o 100 % dcérsku spoločnosť Mesta.
Ing. Gebelová, ekonómka SMM s.r.o.
U rizikových pohľadaviek ide o pohľadávky zo skoršieho obdobia za prenájom nebytových
priestorov. Opravné položky sa môžu tvoriť na nepremlčané opravné položky. Neznamená
to, že pohľadávky sú iba evidované. Pracuje sa s nimi a využívajú sa aj služby právneho
zástupcu. Pohľadávky sú vymáhané aj exekučne.
MUDr. Dušan Goda
Nebolo mi odpovedané na moju otázku týkajúcu sa odmien členov v orgánoch SMM s.r.o.
Podľa informácii, ktoré mám im boli vyplatené odmeny vo výške 4800 €. Keďže spoločnosť
vykázala zisk vo výške 2 655 €, ich odmeny prekročili túto sumu o 80 %. Je to štandardný
postup?
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Viliam Zahorčák primátor mesta
Každá spoločnosť má svoje orgány a keď o tom rozhodnú, tak je to štandardné. Je to
obchodná spoločnosť, ktorá má svoj mechanizmus fungovania.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie
‐ Informatívnu správa o hospodárení spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o. v roku
2016.
‐ Informatívnu správa o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce v roku
2016.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 23)
za: 19 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 23
Majetkovoprávne záležitosti
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal vedúci odboru HsM.
Ing. Jozef Doležal vedúci odboru HsM
Vážené mestské zastupiteľstvo predkladám do mestského zastupiteľstva materiál
majetkovoprávne záležitosti v jednotlivých častiach:
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. močarianskej v Michalovciach – areál Autoservisu
2. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj inžinierskych sietí v areáli
Autoservisu na Ul. močarianskej v Michalovciach.
3. Vyhodnotenie priameho predaja pozemku nachádzajúceho sa na Ul. M. Kukučina
v Michalovciach – pokračuje sa v predajoch.
4. Vyhodnotenie priameho predaja pozemkov nachádzajúcich na Ul. stavbárov
v Michalovciach.
5. Odpredaj pozemku na Ul. staničnej v Michalovciach pre spoločnosť Arriva Michalovce,
a.s. – ako prípad hodný osobitného zreteľa – cena 24,47 €/m2.
6. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.
7. Zámena pozemkov medzi Mestom Michalovce a Mgr. Evou Gerthofferovou.
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8.

Majetkovoprávne usporiadania pozemkov v lokalitách Ul. jarnej a Ul. meďovskej
v Michalovciach.

Rozprava:

Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Je predložený dôležitý bod, ktorý hovorí o majetku Mesta. Hneď 1. bod Vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa na Ul.
močarianskej v Michalovciach – areál Autoservisu. Aký je súdnoznalecký odhad? Je tam
uvedená len ponúkaná cena.
Pri kúpe pozemkov s cieľom vybudovania prepojenia cesty Meďovská a Tešedíková v akom
horizonte sa počíta s vybudovaním tejto cesty a čo chce Mesto touto cestou dosiahnuť?
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Zákon o majetku obcí ukladá povinnosť postupovať pri predaji majetku troma spôsobmi. A to
verejno‐obchodnou súťažou, priamym predajom za cenu zodpovedajúcu zn. posudku alebo
dražbou. Znalecký posudok je vyžadovaný iba pri priamom predaji. Spomínaný predaj spadá
do OVS a tam nie je zo zákona povinnosť mať spracovaný znalecký posudok. Ale v mesta
Michalovce platí prax, že aj pri prijímaní ponuky ceny sa vychádza zo znaleckého posudku.
A v tomto prípade bol spracovaný zn. posudok. Hodnoty nie sú uvádzané v materiáloch.
Mesto má záujem nadobudnúť pozemky na odbočke medzi Ul. Tešedíkovou
a Meďovskou od štátu prostredníctvom prevodu bez finančných nákladov pre Mesto za
účelom riešenia budúcich potrieb pre občanov mesta.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka
Je možné, aby bola teraz zverejnená cena v zmysle znaleckého posudku?
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Pri predaji pozemkov, každá jedna ponuka ktorá bola prijatá je vyššia ako v znaleckom
posudku. Problematickejší bol predaj objektov. Objekty boli poškodené časom
a vandalizmom. Záujemcovia o kúpu nechceli zaplatiť cenu v zmysle zn. posudku. Cenu, ktorú
vygeneroval trh predstavuje cca 65 % hodnoty znaleckého posudku. Mesto sa snaží
postupovať čo najekonomickejšie.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na
parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad),
postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez
č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
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pozemku p.C‐KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere
119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.C‐KN č. 4948, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 4955/1, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 4544
m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐126/2017, zo dňa
26.4.2017, z pôvodného pozemku p.C‐KN č. 4955/1, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 8273 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami
a oplotením areálu, spoločnosť KOBRA I s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 1072/20, 071 01 Michalovce,
ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 221820 €, ako záverečné
vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 24)
za: 18 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavieb:
 vodovodnej prípojky, Autoservis Močarianska, vybudovanej v rámci stavby Skladová
hala, objekt SO‐01 Vodovodná prípojka,
 plynovej prípojky, Autoservis Močarianska, vybudovanej v rámci stavby Pripojovací
plynovod k distribučnej sieti Michalovce, Močarianska,
spoločnosť KOBRA I s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 1072/20, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za
predmet predaja kúpnu cenu vo výške 5182 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 25)
za: 18 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/235, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016, pre Petra Klepanca, Ul. M. Kukučína č. 18, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo
výške 1 080 €.
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Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 26)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/237, druh pozemku zastavané plochy, výmera 71 m2, k.ú. Stráňany,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa 25.10.2016., pre
Jozefa Troščáka, Ul. M. Kukučína 1086/14, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške
1 029,50 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 27)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/238, druh pozemku zastavané plochy, výmera 71 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016., pre Ing. Františka Kmeča, Ul. M. Kukučína 12, 071 01 Michalovce a Máriu
Činčárovú, Ul. nad Laborcom 40, 071 01 Michalovce, do spoluvlastníckeho podielu, každému
s výškou podielu 1/2 z celku, za kúpnu cenu vo výške 999,68 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 28)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/236, 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 Alexandra Činčára, Ul. M. Kukučína 16, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo
výške 1 013,76 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 29)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/233, 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 Petra Lastovku a Annu Liškovú, obidvaja bytom Ul. M. Kukučína 22, 071 01
Michalovce, do spoluvlastníckeho podielu, každému s výškou podielu 1/2 z celku, za kúpnu
cenu vo výške 1 013,76 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 30)
za: 18 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/244, druh pozemku zastavané plochy, výmera 7 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016, pre MUDr. Ladislava Mruga, , Ul. M. Kukučína 1802/2, 071 01 Michalovce, za
kúpnu cenu vo výške 101,50 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 31)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
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‐

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

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/243, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, k.ú. Stráňany,
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa 25.10.2016, pre
MUDr. Ladislava Mruga, , Ul. M. Kukučína 1802/2, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo
výške 1 015 €.
Prezentácia:
prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 32)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/241, druh pozemku zastavané plochy, výmera 73 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016, pre Teréziu Ružičkovú, Ul. M. Kukučína 1804/6, 071 01 Michalovce, za kúpnu
cenu vo výške 1 058,50.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 33)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvorených
pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. stavbárov v Michalovciach, E‐KN p.č. 5338/6, druh
pozemku zastavané plochy, výmera 137 m2 a p.č. 5338/7, druh pozemku zastavané plochy,
výmera 79 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐
16/2016, zo dňa 20.5.2016, pre C&GROUP, s.r.o., Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce ,
za kúpnu cenu vo výške 2 376 €.
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Prezentácia:
prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 34)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
odpredaj novovytvorenej parcely C‐KN p.č. 3154/28 o výmere 865 m2, odčlenenej z pôvodnej
parcely C‐KN p.č. 3154/1 v k.ú. Michalovce na základe Geometrického plánu č. 47458879‐
019/17, zo dňa 15.2.2017, v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods. 8e, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, ktorým je obecný záujem realizovať výstavbu terminálu integrovanej
dopravy, pre spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, Michalovce, za cenu 24,47
€/m2.
Prezentácia:
prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 35)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zaradenie do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemky na Nám. osloboditeľov:
 pozemok E‐KN p.č. 2989, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
557 m2,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky na Ul. špitálskej:
 p.č. 4703/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 384 m2,
 p.č. 4703/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 706 m2,
 p.č. 4703/8, druh pozemku ostatné plochy, výmera 336 m2
 pozemok na Ul. užhorodskej:
 p.č. 682/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 109179 m2, do
200 m2.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 36)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
vzájomnú zámenu nehnuteľností – pozemkov, medzi Mgr. Evou Gerthofferovou, Ul.
saleziánov 1283/6, 071 01 Michalovce a Mestom Michalovce, Nám. osloboditeľov č. 30, 071
01 Michalovce, na základe ktorej si vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov takto:
 Mgr. Eva Gerthofferová, Ul. saleziánov 1283/6, 071 01 Michalovce, zámenou
prevedie na Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov č. 30, 071 01 Michalovce,
v celosti novovytvorené pozemky registra C‐KN
 p.č. 4701/7, druh pozemku ostatné plochy, výmera 669 m2,
 p.č. 4701/8, druh pozemku ostatné plochy, výmera 235 m2,
ktoré vznikli odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 4701/3, k.ú. Michalovce, na
základe určenia Geometrického plánu č. 35024780‐42/2017, zo dňa 17.3.2017, t.j.
v celkovej výmere zamieňanej plochy 904m2.
 Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov č. 30, 071 01 Michalovce, zámenou prevedie
na Mgr. Evu Gerthofferovú, Ul. saleziánov 1283/6, 071 01 Michalovce
novovytvorené pozemky registra C‐KN
 p.č. 4703/8, druh pozemku ostatné plochy, výmera 389 m2,
 p.č. 4703/29, druh pozemku ostatné plochy, výmera 372 m2,
 p.č. 4703/30, druh pozemku ostatné plochy, výmera 77 m2,
ktoré vznikli odčlenením z pôvodných pozemkov C‐KN p.č. 4703/1, 4703/3 a 4703/8,
k.ú. Michalovce, na základe určenia Geometrického plánu č. 35024780‐42/2017, zo
dňa 17.3.2017, t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 838m2.
Zámena daných pozemkov sa uskutoční v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.
8e, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je ucelenie plôch verejných
priestranstiev s možnosťou dobudovania chodníkov, pričom Mesto nadobudne pozemky
prostredníctvom nefinančného majetkovoprávneho vysporiadania zmluvných strán.
Prezentácia:
prezentovalo sa 19 poslancov

Hlasovanie
(hlasovanie č. 37)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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podanie žiadosti ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnou
komunikáciou na Ul. meďovskej v Michalovciach, ktorou sú sčasti zastavané pozemky
registra E‐KN, p.č. 9334, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 13098 m2,
evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5695 v k.ú. Vrbovec,
obec Michalovce, okres Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 38)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.16
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
podanie žiadosti o prevod zostávajúcej časti pozemku E‐KN p.č. 9334 a pozemku registra C‐
KN p.č. 696/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 6637 m2, evidovaného
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5551 v k.ú. Vrbovec, obec
Michalovce, okres Michalovce, ako pozemkov pre budúcu výstavbu miestnej komunikácie
prepájajúcej Ul. meďovskú s Ul. S. Tešedíka.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 39)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.17
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
podanie žiadosti o prevod pozemkov parcely registra E‐KN p.č. 219/2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 2531 m2, evidovaného Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na LV 5800 v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce, ako
pozemkov pre budúce riešenie priestorových potrieb areálu futbalového na Ul. jarnej
v Michalovciach.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 40)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.18
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
podanie žiadosti o prevod pozemku registra E‐KN p.č. 1005/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 1824 m2, evidovaného Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na LV 5874 v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce, ako
pozemku pre budúcu výstavbu miestnej komunikácie.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 41)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.19
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
predĺženie termínu splatnosti kúpnej ceny za odpredaj pozemkov v zmysle bodov I/1‐5
uznesenia MsZ č. 279, zo dňa 25.4.2017, do 31.12.2017, týkajúceho sa predaja pozemkov pre
občanov mesta.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 42)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
poveruje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond,
ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v bodoch I./15‐18.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 43)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐12, 14 a 19.
T: rok 2017
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Hlasovanie
(hlasovanie č. 44)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 24
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Jozef Doležal vedúci odboru HsM.
Ing. Jozef Doležal vedúci odboru HsM
Vážené mestské zastupiteľstvo predkladám do mestského zastupiteľstva informáciu
o predmete rokovania zo zasadnutia Komisie na prenájom majetku zo dňa 24.4.2017
a 22.5.2017, z ktorých vzišiel návrh na šesť uznesení MsZ. Uznesenia sa týkajú:
‐ prenájmu nebytových priestorov – 1 uznesenie
‐ vecné bremená na pozemkov vo vlastníctve Mesta – 5 uznesení.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
be r i e n a v e d o m i e
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 45)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
návrh spoločnosti GASTRO, spol. s r.o., Saleziánov 1285, Michalovce, na prenájom
nebytových priestorov v objekte Zlatý bažant s dobou nájmu na dobu určitú do 31.1.2028,
s výškou ročného nájmu 34 200 €.

Prezentácia:
prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 46)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, pripojovacieho plynovodu,
NN elektrickej prípojky, vodovodnej prípojky, vonkajšej kanalizácie 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 pripojovacieho plynovodu cca – 15,1 m, NN elektrickej
prípojky – cca 27,6 m, vodovodnej prípojky – cca 4,3 m, vonkajšej kanalizácie ‐ cca 9,9 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 45,80 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: „Podlahové
centrum ‐ novostavba“, ktorá bude postavená na parcele registra C‐KN p.č. 4679/5 k.ú.
Michalovce, evidovanej na LV 10 846 so spoločnosťou WEISER Valerian s.r.o., Topolianska
2802/120, 071 01 Michalovce, IČO: 46 111 689 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 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 47)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
vybudovania
vjazdu
pre motorové vozidlá na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky parcely registra E‐KN p.č. 1170, p.č. 1171 a p.č. 9451/1,
evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce (Ul. okružná), ktorých vlastníkom je Mesto
Michalovce (o celkovej ploche záberu z pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta, potrebnej pre
vjazd na pozemok žiadateľa ‐ cca 58,5 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 právo pešieho prechodu chodcov
a právo prejazdu motorovými vozidlami v rámci stavby: „Michalovce – Novostavba objektu
služieb ‐ TRIPLEX“, ktorá bude postavená na parcelách registra C‐KN p.č. 4642 a p.č. 4643,
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na LV 10310, s pánom Ing. Ľubošom Sotákom, Nad
k.ú. Michalovce, evidovaných
Laborcom 1777/36, 071 01 Michalovce 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 výstavby, opráv, údržby a rekonštrukcie vjazdu pre
motorové vozidlá 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 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 48)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej prípojky pod povrchom na
pozemkoch
parcely
registra
E‐KN
p.č.
6379, parcely
registra
E‐KN p.č. 6387, k.ú. Michalovce na Gagarinovej ulici, evidovaných na LV 6438,
k.ú. Michalovce, a parcely registra C‐KN p.č. 1511 v k.ú. Michalovce, evidovaných
na LV 5157, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke elektrickej prípojky –
cca 124 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 Gabrielom Kaňuchom, Ľudovíta Štúra
574/7, 072 22 Strážske, v rámci plánovanej stavby: „Polyfunkčný dom stavebné úpravy
a prístavba“, ktorá bude slúžiť pre pripojenie areálu a objektu nachádzajúceho sa na
parcelách registra C‐KN p.č. 1300/1, p.č. 1301/3, p.č. 1301/4, p.č. 1302, 1838/166 v k.ú.
Michalovce, ktoré sú evidované na LV 6542, a na parcele registra C‐KN p.č. 1296/4
evidovanej na LV 10396, k.ú. Michalovce 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 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 49)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
vodovodnej
prípojky
s príslušenstvom ‐ vodovodnej šachty, a elektrickej prípojky pod povrchom
na pozemkoch parcely registra C‐KN p.č. 3845/1 a parcely registra C‐KN p.č. 5360/5 v k.ú.
Michalovce, evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto
Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 17 m a celkovej dĺžke elektrickej
prípojky – cca 14 m) 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 Jaroslavom Kotrlom, Ukrajinská 171/11, 071 01 Michalovce,
v rámci plánovanej stavby: „Predajný stánok – Janka“, ktoré budú slúžiť pre napojenie
existujúceho predajného stánku nachádzajúceho sa na parcele registra C‐KN p.č. 3845/1, k.ú.
Michalovce, ktorá je evidovaná na LV 5157 , k.ú. Michalovce, a ktorú má žiadateľ prenajatú
od Mesta na dobu neurčitú na základe Nájomnej zmluvy číslo 20151450 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. Doba trvania vecného bremena je viazaná na dobu platnosti nájomnej
zmluvy číslo 20151450. Po ukončení platnosti nájomnej zmluvy číslo 20151450 je žiadateľ
povinný uviesť všetky dotknuté plochy, na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.), na vlastné náklady do pôvodného stavu s
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile a časť pozemku, na ktorom bolo
zriadené vecné bremeno.
Prezentácia:
prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 50)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej, vodovodnej,
plynovej
a elektrickej
NN
prípojky
pod
povrchom
na pozemkoch parcely registra E‐KN p.č. 1864/8 k.ú. Michalovce (Ul. Cyrila a Metoda),
evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej
dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 10,0 m, v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 5,0 m, v
celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca 12,0 m a celkovej dĺžke elektrickej prípojky – cca 12,0
m) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007,
ktoré budú spresnené geometrickým plánom, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
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zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby: „Bytové domy“, ktoré sú potrebné pre
pripojenie pozemkov parcely registra C‐KN p.č. 2060, p.č. 2055, p.č. 2056, p.č. 2057, p.č.
2058, p.č. 2059, p.č. 2064, p.č. 2063, p.č. 2067/1, so spoločnosťou ANTES PLUS s.r.o., Cyrila
a Metoda 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31 695 132, 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 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 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č. 51)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 52)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 25
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 25 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Viliam Zahorčák primátor mesta.

Viliam Zahorčák primátor mesta
Každoročne v mesiaci jún mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh nášho mesta na ocenenie
Košickým samosprávnym krajom. Vzhľadom na to, že v roku 2017 si pripomíname 60. výročie
vzniku a činnosti Zemplínskeho múzea v Michalovciach predkladám návrh, aby práve
Zemplínske múzeum v Michalovciach bolo tým, koho mesto navrhuje na ocenenie KSK.
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Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre
Zemplínske múzeum v Michalovciach
2. U k l a d á
Vedúcej organizačného odboru odoslať schválený návrh na Úrad Košického
samosprávneho kraja
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: do 30.6.2017
Hlasovanie
(hlasovanie č. 53)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 26
Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín
Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok
2017
‐ Písomný materiál tvorí prílohu č. 26 zápisnice.
‐ Materiál predkladal Ing. Zdenko Vasiľ prednosta MsÚ Michalovce.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Návrhy z komisií boli doručené od predsedov komisií. Osobitne upozorňujem na
harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce.

Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Sokologorský v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2017
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2017
3. Plány rokovaní komisií MsZ Michalovce na II. polrok 2017
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2017
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2017
Hlasovanie
(hlasovanie č. 54)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
‐ Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 27
Interpelácie
Ing. Jaroslav Kapitan
Obyvatelia bloku V4 (Stráňany) sa na mňa opätovne obrátili s prosbou o pomoc. Pred
vchodom je od leta 2016 prepadnutý chodník. Do dnešného dňa to nebolo riešené a je to
nebezpečné hlavne vo večerných hodinách. Pýtam sa, kedy je možné riešiť tento problém?
Ing. Július Oleár riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Situácia sa preverí na mieste, pokiaľ je to tak, budeme veľmi promptne reagovať.
Ing. Jozef Bobík
1. Vplyvom počasia došlo k poškodeniu dlažby pri pamätníku prof. Hlaváča. Navrhujem,
aby poškodená dlažba bola opravená z rozpočtu Mesta do letnej turistickej sezóny.
Náklady na opravu budú malé. Salezián Štefan Hlaváč pôsobil v Michalovciach od
roku 1929 do roku 1951. Bol výraznou osobnosťou v kňazskej , pedagogickej
a sociálnej oblasti, ktorá presahovala hranice Michaloviec.
2. S príchodom teplých dní občania bývajúci na uliciach Kmeťova, Moyzesova,
Dobrianskeho, gen. Petrova (možno aj ďalších), zaznamenali zvýšený pohyb
motorkárov, ktorí pri jazde motocyklom obťažujú veľkým hlukom a ohrozujú občanov
rýchlou jazdou aj viac ako 100 km/h. Motocyklisti tak robia pravdepodobne preto, že
na bočných uliciach sa nevykonávajú policajné kontroly. Žiadam o urýchlenú nápravu.
3. Občania, hlavne ľudia z iných miest, sa sťažujú na neexistenciu označenia budov
orientačnými, resp. súpisnými číslami na Nám. osloboditeľov. Táto skutočnosť im
sťažuje orientáciu a hľadanie príslušnej organizácie, alebo obchodnej prevádzky, do
ktorej sa vybrali. Dávam podnet, aby sa tým Mesto zaoberalo ako túto situáciu
zlepšiť.
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Viliam Zahorčák primátor mesta
K 1. interpelácii sa písomne vyjadria TaZS po zistení skutkového stavu. K 2. časti
interpelácii: MsP Michalovce nemá takéto možnosti, ale po konzultácii so štátnou
políciou môže prijať opatrenia. O prijatých opatreniach budete informovaný.
Ing. Anna Mrázová ved. OV,ŽPaMR
Vlastník budovy je povinný mať označenú budovu s tabuľkou so súp. číslom aj
orientačným číslom. Nie je to problém len CMZ, ale celého mesta. Týka sa to budov,
ktoré prešli rekonštrukciou. Nedošlo k spätnému osadeniu tabúľ so súp. a orientačnými
číslami.
Mgr. Ján Várady
1. V súvislosti s pripravovanou novou projektovou dokumentáciou riešenia
rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie na Ul. humenskej a Ul. Masarykovej,
upozorňujem tiež na zosúladenie tzv. zelenej vlny na Ul. Hollého – semafory pri
bývalom tuzexe v nadväznosti na semafory pri Domove dôchodcov. Vznikajú tu
v oboch smeroch zbytočne veľké kolóny, ktoré hlavne v špičke a smerom do centra
často zablokujú celú križovatku ulíc – Hollého, Užhorodskej a Čajkovského. Prudké
brzdenia a razantné akcelerácie pred Domovom dôchodcov neprispievajú k harmónii
a bytovej pohode našich seniorov, ktorých tu býva vyše 170. Interpelujem v ich mene,
aj v mene občanov okolitých bytových domov.

2. Ako člen Rady školy pri 3. ZŠ na Ul. moskovskej som sa s ďalšími členmi RŠ na našom
ostatnom zasadnutí zúčastnil aj výjazdovej cesty na elokované pracovisko 3. ZŠ na Ul.
mlynskej (Angi mlyn). Tu už rok funguje novo rekonštruovaná budova ZŠ, ročníky 1.‐4.
pre deti z danej lokality. Staršia budova aj s prístavbou boli pekne zrekonštruované,
nová budova je navonok aj zvnútra pekná, funkčná, ale má ešte isté kolaudačné
nedostatky. Žiaľ, smutné je to, že realizátor stavby – stavebná firma AVASTAV dodnes
tieto nedostatky neodstránila, hoci škola bola skolaudovaná ešte pred rokom v máji
2016. Po dosť dlhej a tuhej zime sa prejavili ešte ďalšie nedostatky, ako praskliny na
streche, ktoré pri intenzívnych dažďoch tejto jari spôsobili zatekanie do horných
učební. Silný vietor podfukuje pod strechu, lebo zo severnej strany neboli uzavreté
strešné drevené trámy. Je potrebné tieto tzv. šablóny podbiť doskami, lebo vietor
vytvára v budove prievan, ochladzuje stropy horných a dolných učební. Stropy vôbec
neboli izolované ani sklenou vatou, ani polystyrénom. Kúrenie v budove je síce
ústredné, ale kotly sú elektrické. Pri nadmerných únikoch tepla musia kúriť dlhšie
a intenzívnejšie, čím odčerpávajú viac finančných prostriedkov, ako bolo plánované.
Riaditeľka školy Mgr. M. Dacejová už viackrát upozorňovala na tieto nedostatky,
oslovila stavebný dozor Ing. G. Ivanovú, ale tá sa nemohla zhotoviteľa dovolať ani
telefonicky, ani emailom. Navrhujem, aby sa do tohto procesu zapojili aj vyššie
orgány mesta, lebo prostriedky Európskeho soc. fondu, ale aj vlastné boli podľa PD
vyčerpané. Ďakujem za včasné riešenie.
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Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
1.

Po zimnom období ostali na viacerých cestách nášho mesta výtlky. Mnohé
z týchto ciest už prešli opravou. Na základe upozornenia viacerých
návštevníkov mesta, ako aj obyvateľov Toplianskej ulice upozorňujem na
havarijný stav na tejto ulici. Prosím o urýchlené riešenie tohto stavu z dôvodu
jeho vážnosti a hrozby poškodenia zdravia a majetku občanov využívajúcich
túto cestu.

2.

Obrátili sa na mňa obyvatelia Višňovej ulice na Stráňanoch s požiadavkou na
riešenie prevencie povodní v tejto časti mesta. V tejto súvislosti upozorňujú,
že okolo výpadovky v smere zo Zemplínskej šíravy sú vyrastené stromy a kríky,
ktoré sa nachádzajú za obytnými domami a ktoré je potrebné upraviť tak, aby
voda, ktorá tam v období dažďov steká, mohla sa vlievať do kanálov, ktoré
dlhšie obdobie neboli čistené. „...už nechceme zažívať také pohromy, aby naša
Višňová ulica a priľahlé ulice v spodnej časti boli zaliate vodou a všelijakými
nánosmi z povodní...“

3.

Na pešej zóne sa jej využívaním, ako aj vplyvom poveternostných podmienok
prejavuje na viacerých miestach sadanie podkladu a vznik nerovnosti, ako aj
uvoľňovanie, prípadne polámanie dlažby, vplyvom ťažkej mechanizácie
používanej v pešej zóne. Značne poškodené sú aj drevené lavičky. V tejto
súvislosti prosím o vykonanie potrebných odborných opráv ešte pred letnou
turistickou sezónou, aby sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu pešej zóny, ako
aj hrozbe úrazu občanov a návštevníkov mesta.

4.

Mesto Michalovce na svojom aprílovom zasadnutí predalo časť priľahlých
pozemkov k zimnému štadiónu spoločnosti INVEST KM, s.r.o. Nakoľko
v súvislosti s predajom týchto pozemkov sa objavili informácie o tom, že
spoločnosť, ktorá uspela vo verejnej súťaži nesplnila všetky podmienky účasti
v súťaži (záujemca mal deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom,
že on ani jemu blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on alebo jemu
blízke osoby konateľom, nemajú podlžnosti voči mestu Michalovce, vrátane
jeho organizácií ‐ čo nebolo pravdepodobne splnené). Prosím hlavnú
kontrolórku mesta Michalovce a overenie či predaj týchto pozemkov, ako aj
predaj časti zimného štadióna prebehol v súlade s platnou legislatívou, ako aj
podmienkami súťaže.

Viliam Zahorčák primátor mesta
Poškodená dlažba sa postupne opravuje TaZS mesta Michalovce. Ul. topolianska je v zlom
stave ale nie v havarijnom. TaZS postupne odstraňujú výtlky, riešili sa cesty, ktoré boli ešte
v horšom stave.
Nie všetky kanály sú majetkom mesta. Mesto bude rokovať s majiteľmi aby sa o svoj majetok
starali a odstránili závady.
Ohľadom záplav na uliciach Lipová a Višňová prebehlo rokovanie s VVaK a inými subjektmi
ako by bolo možné danú situáciu riešiť. Momentálne sa spracúvajú návrhy.
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MUDr. Dušan Goda
1. Oslovili ma občania ‐ najmä tí, ktorí majú menšie deti z Ul. moldavskej a okolia. Nie
sú spokojní s tým, ako sa Mesto stará o detské ihrisko a okolie. Údajne nedochádza
k pravidelnej a celkovej výmene piesku v pieskovisku. Aj okolie detských zariadení
a samotné zariadenia nie sú dostatočne zabezpečené k ochrane detí. Preto
navrhujem si vypočuť konkrétne požiadavky občanov a v rámci možnosti ich splniť.
2. Bol som oslovený občanmi mesta Michaloviec, ktorí ma požiadali, aby som
interpeloval ohľadom „pozoruhodnej“ faktúry.
Faktúra bola vystavená 14.4.2015 so splatnosťou 14.5.2015. Vystavili ju TaZS mesta
Michalovce za realizáciu 12 ks zástavkových prístreškov v celkovej sume 4 200 €
s DPH. Odberateľom bola firma NIKA Press s.r.o., ktorá ich podľa všetkého neuhradila,
ale obratom predala Mestu za 58 000 €.
Ak to tak prebehlo, tak je to fakt fantastický biznis pre firmu NIKA Press s.r.o. na úkor
Mesta.
Preto verejne žiadam vedenie Mesta, aby sa vyjadrilo podrobne a objektívne k celej
transakcii.
Ďalšia interpelácia sa týka interpelácie z predchádzajúceho zastupiteľstva. Odpoveď bola
nedostatočná a neadekvátna. To znamená, že nebola žiadna. Očakávam, že na najbližšom
zastupiteľstve bude plnohodnotne odpovedané na moju interpeláciu.
3. Opakovaná interpelácia, po neadekvátnej odpovedi od JUDr. Gabriela Doriča.
1. Kto dal príkaz na začatie konania na zmenu dopravného značenia na týchto
uliciach: Ul. pekárenská a Ul. továrenská v rozpore s verejným záujmom?
2. 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?
Viliam Zahorčák primátor mesta
Spomínaná faktúra bola aj predmetom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Bude Vám
zaslaná písomná odpoveď.
Písomne predložené interpelácie
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?
‐ Na Ul. zemplínska sa výtlky nachádzajú pred domom č. 32,26,14,6,4,2 a na križovatke
uvedenej komunikácie s Ul. T. J. Moussona.
‐ Na Ul. J. Kalinčiaka pred domom č. 5788.
‐ Na križovatke Ul. T. Vansovej a Ul. odbojárov.
Ďakujem zodpovedným pracovníkom a organizáciám mesta za vybavenie intervencií
občanov.
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Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Na základe oslovenia občanov bývajúcich na Ul. okružnej ma požiadali, aby Mestský
úrad v Michalovciach, mestská polícia a TaZS mesta Michalovce riešili nasledovné problémy,
ktoré sú v priestore medzi Ul. okružná a Ul. Sobranecká cesta.
1. V priestoroch bývalého Centra voľného času a priľahlých objektoch sa združujú
bezdomovci a neprispôsobiví občania, ktorí tam trávia čas 24 hod. denne a niektorí
údajne tam aj bývajú.
2. Požadujú, aby uvedený priestor medzi ulicami bol vyčistený od náletových častí
drevín a vysokej trávy, vrátane odpadkov.
3. Žiadajú, aby na Sobraneckej ceste, kde príležitostne parkujú nákladné autá, Mestská
polícia Michalovce kontrolovala oprávnenosť státia a predovšetkým vytváraním
odpadu.
4. TaZS mesta Michalovce v rámci interpelácie sľúbili, že zrekonštruujú preliezky medzi
blokom H2 a J2. V súčasnosti je preliezka pre deti životu ohrozujúca.
V mene občanov žiadam, aby uvedené skutočnosti promptne odstránili a trvalo
kontrolovali.

Ing. Jozef Sokologorský
Obrátili sa na mňa občania bývajúci na Ul. Kuzmányho ohľadom rekonštrukcie detského
ihriska, ktoré sa nachádza v medziblokových priestoroch na Kuzmányho ulici od č. 2 po č. 6.
a od č. 8 po č. 12. Týmto chcem požiadať kompetentných, aby išli preveriť skutkový stav
detského ihriska, najmä hojdačky a preliezky, v rámci možnosti ich dať do pôvodného stavu
tak, aby sa mohli deti v týchto priestoroch bezpečne hrať a využívať ich.

BOD č. 28
Rôzne
Viliam Zahorčák primátor mesta
Konštatoval, že v rámci bodu rôzne sa o slovo hlásia zástupcovia Zemplínskej občianskej
iniciatívy aj keď je zrejme, že ide o politický subjekt, ktorý chce kandidovať v nasledujúcich
voľbách. Nemajú priestor a mandát od občanov, aby mohli na tomto zastupiteľstve
vystupovať. Mestské zastupiteľstvo využívajú na svoju prezentáciu.
Konštatoval, že o slovo požiadali: p. Kaplan, Potocký, Lapšanský, Kaľavský a Petrík.
Na základe rokovacieho poriadku primátor mesta požiadal poslancov mestského
zastupiteľstva, aby hlasovaním vyjadrili, či im umožnia vystúpiť.
Hlasovanie
(hlasovanie č. 55)
za: 5 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 13 poslanci
‐ Primátor konštatoval, že mestské zastupiteľstvo nedalo priestor na vystúpenie občanom,
ktorí požiadali o slovo.
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MUDr. Štefan Goda
Nedá mi, aby som nereagoval na hlasovanie, ktoré bolo pred chvíľou. Vážení, milí kolegovia
a kolegyne to hádam nemyslíte vážne. Prídu tu občania, ktorí majú snahu pomáhať mestu
riešiť mnohé problémy, ktorým sa tu často krát vyhýbame a vy sa zdržíte hlasovania. Hanbím
sa za toto zastupiteľstvo.
Pán primátor žiadam Vás z dôvodu toho, že ma oslovilo viacero občanov mesta o umožnenie
konzultovať s Vami „novú stratégiu“, čo sa týka mienkotvorných médií v meste ‐ Novín
Michalovčan a TV Mistral. Aj im sa nepozdáva práca čo sa týka týchto médií. Dôvodom je ich
nevyváženosť pri informovaní verejnosti. Preto Vás žiadam o verejný prísľub, že má v tejto
záležitosti v dohľadnom čase prijmete vo svojom úrade. Ďakujem.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Prijmem Vás určite a budeme na túto tému debatovať. Zastupiteľstvo je orgán, v ktorom má
právo každý poslanec sa slobodne rozhodnúť, ako bude hlasovať. Rozhodnutie poslancov
treba akceptovať. Treba ale povedať, že títo páni, ktorí tam vzadu sedia len kamuflujú, že sú
nejakým občianskym združením. Je to politická opozícia, ktorá bez mandátu chce zneužívať
pôdu tohto mestského zastupiteľstva.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva chcel by som v rámci bodu
rôzne, aby boli občanom a členom mestského zastupiteľstva ozrejmené aktivity, ktoré súvisia
so športom. To znamená, že na jednej strane bolo vyčerpávajúco povedané o rekonštrukcii
zimného štadióna. Chcel by som sa spýtať na prebiehajúcu rekonštrukciu na futbalovom
štadióne, ktorá začala minulý týždeň. Proces výberu bol veľmi dlhý. Je množstvo informácií,
ktoré prebehli aj v médiách. Vedenie mesta má ale presnejšie informácie.
Ďalšia moja otázka súvisí tiež so športom a to príprava výstavby cvičného zimného štadióna
na V. ZŠ. Odpoveď, ktorú som dostal na moju interpeláciu znela: Mesto podalo žiadosť
o vybudovanie športovej haly pri V. ZŠ a pri I. ZŠ. Súčasťou žiadosti mal byť aj geologický
prieskum územia, na ktorom by táto športová hala bola zrealizovaná. Na základe podkladov
zo SZĽH pre vybudovanie objektu je potrebná plocha o minimálnych rozmeroch 76 m x 56 m
a pri V. ZŠ nie je taký priestor na umiestnenie haly. Mesto rokuje s KSK o zámene pozemkov
pri SOŠ služieb pre výstavbu haly. Z uvedeného dôvodu nebolo možné, a kým nebudú
upravené majetkové vzťahy k pozemkov, nie je možné zrealizovať a predložiť požadovaný
geologický prieskum.
Na základe informácii, ktoré mám k žiadosti nie je potrebné predložiť geologický prieskum.
Ten je až výsledkom ďalších kôl. To znamená, že ak sa chce Mesto Michalovce uchádzať
o výstavbu cvičného zimného štadióna, v prvom rade si musí skompletizovať svoju žiadosť.
Podmienkou je mať vyjasnené vzťahy k pozemku, na ktorom by tento štadión mal byť. Ja už
viem, že v súvislosti s trvalou udržateľnosťou zrealizovanej výstavby multifunkčného ihriska,
vraj nie je možné jeho presťahovanie. Viem ako to bolo uvedené v odpovedi, že sme
v jednaní s vyšším územným celkom, Košickým samosprávnym krajom. My si musíme ujasniť,
či naozaj chceme ísť zámenou pozemkov, alebo nám stačí súhlas na 40 ročné obdobie, alebo
iná forma spolupráce napr. vo forme spoločnej žiadosti. Čas uteká a zbytočne naša žiadosť
nie je kompletná. Poprosil by som odpoveď na prvú aj druhú otázku.
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Viliam Zahorčák primátor mesta
Začnem tou druhou. My sme splnili to čo sme splniť mali. To znamená, že požiadali. Máme
to v alternatívach I. ZŠ aj V. ZŠ. Medzitým bolo rokovanie s vedením Košického
samosprávneho kraja, kde je vôľa vyjsť nám v ústrety. Musia prebehnúť všetky úkony, jednak
na pôde tohto MsZ a na pôde KSK. Pokiaľ sa toto zrealizuje budeme môcť pokračovať ďalej.
Na druhej strane treba povedať, že celý ten proces možnej výstavby, ako bolo konzultované
aj s vedením zväzu SĽD, nebude až taký dynamický, ako by sa zdalo. Ako v 1. etape bude
zrealizovaných pokusne len na malej vzorke miest a predovšetkým ich snaha je, aby sa pri tej
príležitosti zaplnili tzv. biele miesta, kde akékoľvek ľadové plochy chýbajú. Čiže tieto mestá
budú uprednostnené. Ide o malé mestá. My pravdepodobne z tohto hľadiska nespĺňame
túto podmienku, aby sme boli v prvej skupine. Nie je dôvod na nejaké ponáhľanie sa. Mesto
urobí všetky úkony, najmä majetkovoprávne, aby sme mohli spĺňať podmienky na to, aby
sme sa mohli uchádzať predovšetkým na V. ZŠ.
Na futbalom štadióne prebiehajú aj v súčasnosti práce, ktorých výsledkom by mali byť (teraz
v skorom čase) odstránenie všetkej zeminy, resp. štrku a celého podložia. Následne by mal
byť položený celý nový systém trubiek a malo by sa začať s výstavbou kotolne. Je
predpoklad, že následne na to by sa mal položiť nový trávnik, ktorý potrebuje určitý čas na
to, aby sa koreňový systém adaptoval. Predpokladá sa, že by sa mohol stihnúť už aj 1. zápas
ďalšieho ročníka na domácom ihrisku, ak nebudú neočakávané problémy.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Vieme, že bola alternatíva, že trávnik z hlavnej tráv. plochy skončí na 1. ZŠ. Aké bolo konečné
rozhodnutie? Pán primátor veľmi pekne ste povedali, že je veľmi úzka súčinnosť medzi KSK
o spoločné nájdenie riešenia. Viete povedať, ktorá alternatíva sa javí ako najvhodnejšia
v súvislosti s výstavbou cvičného zim. štadióna?
Viliam Zahorčák primátor mesta
KSK prezentoval, že by bol za spoločný zámer. My skôr preferujeme, aby sme sa stali
vlastníkmi ( na základe nejakých výmen nehnuteľnosti). Aj Mesto vlastní celý rad pozemkov,
ktoré sú pod nehnuteľnosťami KSK. Toto je potrebné ešte dokončiť.
Na základe posúdení sa ukázalo, že trávnik nebude vhodný na premiestnenie, preto
došlo k jeho odstráneniu a k následnému inému využitiu.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Dal do pozornosti všetkým prítomných a prostredníctvom médií aj občanom mesta, že
v zmysle Štatútu mesta je do 30.6.2017 termín na odovzdanie návrhov mestské ocenenia.
Návrhy treba podať na organizačný odboru MsÚ Michalovce.
‐ v rámci bodu rôzne sa už nikto neprihlásil o slovo.
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BOD č. 29
Záver
Primátor mesta Viliam ZAHORČÁK poďakoval všetkým prítomným za účasť a aktívne
vystúpenia na tomto zasadnutí. Zaželal všetkým príjemné dovolenkové obdobie.
S konštatovaním, že ďalšie zasadnutie MsZ bude v mesiaci august, ukončil XVI.
zasadnutie mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
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