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                                                                           Michalovce  7.12.2022 

 
 

P  o  z  v  á  n  k  a   
 

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

 

  15. 12. 2022   o  9.00 hod. 
 

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

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie  
3. Zloženie sľubu poslanca  
4. Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za  november 2022 
5. Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na XVII. zasadnutí MsZ  v  

Michalovciach dňa 30.8.2022 
6. Správa o výsledkoch kontrol 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na 1. polrok 2023 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce 
na rok 2023 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce 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 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o dani za užívanie verejného 
priestranstva v meste Michalovce 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce, ktorým sa upravuje VZN Mesta 
Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v meste Michalovce 

12. 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 

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

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce 
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15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania pobytových 
sociálnych služieb s odkázanosťou, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne služby v meste 
Michalovce 

16. Návrh pravidiel o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania 
v zariadeniach v zriaďovateľskej  a zakladateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pre dôchodcov 
a určené skupiny občanov mesta Michalovce 

17. Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Príprava 
vybraných investičných projektov UMR mestskej funkčnej oblasti Michalovce“ 

18. Návrh rozpočtu TaZS Mesta Michalovce na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024-2025 
19. Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024-2025 
20. Návrh rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024-2025 
21. Orientačný návrh plánu rokovaní MsR Michalovce a MsZ Michalovce a orientačný harmonogram 

zasadnutí MsR Michalovce  a MsZ Michalovce na I. polrok 2023 
22. Interpelácie  
23. Štvrťhodina pre občanov 
24. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Miroslav Dufinec 
                                                                          primátor mesta   
 

                      

mailto:miroslav.dufinec@msumi.sk

