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                                                                           Michalovce  17.8.2021 

 
P  o  z  v  á  n  k  a   

 
 

na XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutoční  

 
 

  26.8.2021   o  9.00 hod. 
 

v malej zasadačke MsKS Michalovce na I. poschodí, s týmto programom rokovania: 
 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Informatívna správa o prijatých uzneseniach MsR Michalovce za jún - august 2021 
4. Informatívna správa o plnení uznesení MsZ Michalovce za I. polrok 2021 
5. Správa o riešení interpelácií vznesených na XII. zasadnutí MsZ Michalovce v máji 2021 
6. Správa o výsledkoch kontrol 
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2021 
8. Sťažnosť Spoločenstva vlastníkov bytov Vežiak, Nad Laborcom 1768/2 V1 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení pomenovania 

predĺženia Ul. tichej v meste Michalovce 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvu 

novovzniknutej ulice 
11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. ...../...., ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 209/2020 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriedených na území mesta 
Michalovce na rok 2021 

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č..../..., ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 189/2016 o určení príspevku od 
zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách 
voľného času pri základných školách a v školských jedálňach pri materských školách a pri 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce 
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13. Monitorovacia správa k rozpočtu Mesta Michalovce za I. polrok 2021 
14. Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2021 
15. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2021 
16. Návrh na II. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2021 
17. Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti 
18. Majetkovoprávne záležitosti 
19. Správa  o činnosti MAD v meste Michalovce za rok 2020 
20. Návrh na vyjadrenie stanoviska obce k zaradeniu školskej jedálne pri Súkromnej 

materskej škole, Ul. kapušianska 139, Michalovce do siete škôl a školských zariadení SR 
od školského roka 2022/2023 

21. Návrh zriaďovacej listiny Materskej školy, Ul. mlynská 1, Michalovce v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Michalovce 

22. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa v školských radách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Michalovce 

23. Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej v Michalovciach“ 

24. Rozpočtové opatrenie č. 5 
25. Návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2021 
26. Návrh na udelenie ceny Košického samosprávneho kraja 
27. Informácia o zmene  organizačného poriadku a organizačnej štruktúry  Mestského úradu 

v Michalovciach      
28. Návrh na začatie konania vo veci porušovania povinnosti podľa ústavného zákona 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov 

29. Interpelácie  
30. Štvrťhodina pre občanov 
31. Záver  
 
 

 

 

 

 

Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor mesta   
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