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                                                                           Michalovce  22.11.2021 

 
P  o  z  v  á  n  k  a   

 
na XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 

uskutoční  

  29. 11. 2021   o  9.00 hod. 
prostredníctvom videokonferencie, s týmto programom rokovania: 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Informatívna správa o prijatých uzneseniach MsR Michalovce za september - november 

2021 
4. Správa o výsledkoch kontrol 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na I. polrok 2022 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 
Michalovce na rok 2022 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce  o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvov 
novovzniknutých ulíc 

9. Návrh  dodatku č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Michalovce č. 186/2016 
o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste 
Michalovce 

10. Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Modernizácia veľkej sály Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach“ 

11.  Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Vybudovanie vzduchotechniky a odvlhčovanie priestoru zimného štadióna 
v Michalovciach“ 

12. Návrh na 2.  zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2021 
13. Rozpočtové opatrenie č.7 
14. Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 

a 2024 
15. Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024 
16. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2022-2024 
17. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa v školských radách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Michalovce 
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18. Informatívna správa o prerokovaní prenájmu majetku, vecných bremien a iných 
majetkových záležitostí 

19. Petícia za udržateľný rozvoj sídliska SNP 
20. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Michalovce 
21. Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ Michalovce, Redakčnej rady novín 

Michalovčan  a orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 
2022 

22. Prijatie rozhodnutia v konaní vo veci porušovania povinnosti podľa ústavného zákona 
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov 

23. Interpelácie, len v písomnej forme 
24. Záver 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viliam ZAHORČÁK 
                                                                       primátor mesta   
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