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                                                                           Michalovce  21. 11. 2019 

 
 

P  o  z  v  á  n  k  a   
 

na V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa  
 

uskutoční  
 

  27. 11. 2019   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 Mestskej rady Michalovce za október - 

november 2019 
4. Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na IV. zasadnutí MsZ   

v Michalovciach dňa 27.8. 2019 
5. Správa o výsledkoch kontrol 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Michalovce na I. polrok 2020 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 
2020 

8. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 194/2017 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o dani z nehnuteľností, dani 
za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za 
ubytovanie 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce  o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Michalovce 

12. Návrh Dodatku č. 1 k pravidlám o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom 
spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti 
mesta Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce 

13. Návrh na prijatie úveru 
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14.  Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok  na realizáciu projektu 
„Dobudovanie a rekonštrukcia komunikácií na Ul. mlynskej v Michalovciach 

15. Rozpočtové opatrenie č. 7 
16. Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok  2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-

2022 
17. Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022 
18. Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2020-2022 
19. Prerokovanie protestu prokurátora proti čl. X. bod 9.1,9.3,9.4, čl. XI. bod 7 a čl. XII. Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce 
20. Prerokovanie protestu prokurátora proti čl. 7 a čl. 8 Rokovacieho poriadku MsZ 

v Michalovciach a návrh zmeny č.1 Rokovacieho poriadku MsZ v Michalovciach 
21. Informácia o činnosti MAD v meste Michalovce – Vozidlový park a rentabilita spojov 
22. Prenájom majetku, vecné bremená a iné majetkové záležitosti 
23. Majetkovoprávne záležitosti 
24. Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ a Redakčnej rady novín Michalovčan na I. 

polrok 2020 
25. Interpelácie 
26. Štvrťhodina pre občanov 
27. Záver  
 
 

 

 

 

 

 
 

Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor mesta   
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