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ZÁPISNICA 
 

z IX. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 27. 8. 2020 o 9.00 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 IX. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

 
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor  privítal: 

zástupcov primátora Ing. Jozefa Sokologorského, JUDr. Doriča, zástupcu prednostu, riaditeľov 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hlavnú kontrolórku mesta, náčelníka Mestskej 
polície Michalovce,  vedúcich zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných 
prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na IX. zasadnutí MsZ je prítomných 21 poslancov (stav na 
začiatku rokovania), a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.  
 
Z rokovania sa ospravedlnili: PhDr. Jana Cibereová, zástupkyňa primátora a Ing. Zdenko Vasiľ, 
prednosta MsÚ. 
  
Obed bude podaný po skončení rokovania. 
 
Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe mestského zastupiteľstva. V zmysle § 12 ods.5 zákona 
o obecnom zriadení.  Primátor dal hlasovať o programe mestského zastupiteľstva, ktorý bol 
zverejnený podľa § 12 ods.4 zákona o obecnom zriadení. 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 22 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania IX. zasadnutia MsZ bol schválený. 
 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému  programu MsZ doplňujúce  
alebo pozmeňujúce návrhy ? 
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Predtým než dám o predmetnom návrhu hlasovať si dovolím upozorniť, že na schválenie 
zmeny programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 13 hlasov. 

- Primátor mesta vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na zmenu programu 
mestského zastupiteľstva. 

 
Primátor mesta 
Navrhol doplniť program rokovania o nový bod č. 33 – Návrh na zmenu členov Komisie kultúry 
MsZ Michalovce a člena komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce 
Ostatné body programu sa prečíslujú. 
 
Hlasovanie o doplnení programu MsZ 
(hlasovanie č. 2) 
za: 21 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor mesta konštatoval, že doplnenie programu rokovania MsZ bolo schválené. 
 

- Ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania MsZ neboli vznesené. 
 
 
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  IX.  zasadnutia  MsZ boli určení poslanci: 
 

1. Ing. Jozef Sokologorský 
      a 
2. MUDr. Ján Mihalečko 
 

Informátorom  zo zasadnutia Mestskej rady  Michalovce,  ktorá sa uskutočnila 23.6.2020 je 
pán poslanec Mgr. Martin Nebesník. 
 
 
BOD č. 2 

VOĽBA NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ KOMISIE   

Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej a volebnej 
komisie. Na základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby v návrhovej a 
volebnej komisii pracovali:  
 
Mgr. Marián Sabovčík 
 a  
MUDr. Iveta Jasovská 

 
Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej a volebnej komisie. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č. 3) 

za: 22 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor mesta konštatoval, že návrhová a volebná komisia bola  schválená. 
 
 
BOD č. 3 
 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ RADY  MICHALOVCE  ZA 
MÁJ AŽ AUGUST 2020 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ Michalovce konštatoval, že 
v uvedenom období sa uskutočnili tri zasadnutia mestskej rady a väčšina z bodov, ktoré boli 
predmetom rokovania MsR, sú aj v programe tohto mestského zastupiteľstva.  

 

R o z p r a v a :  

Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za máj až august 2020. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.4) 
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. 4 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MICHALOVCE 
ZA I. POLROK 2020 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta. 

Ing. Jozef Sokologorský 

Mestské zastupiteľstvo Michalovce v I. polroku 2020 na svojich troch zasadnutiach, ktoré sa 
uskutočnili 25.2.2020, 29.5.2020 a 30.6.2020,  prijalo k prerokovaným materiálom 40 
uznesení, tieto sú evidované pod  č. 88-127.  Z prijatých uznesení bolo 6 uznesení, z ktorých 
vyplynuli úlohy.  

 Stav v plnení uznesení MsZ prijatých v I. polroku 2020, z ktorých vyplynuli úlohy,  je 
k 30.6.2020 na základe predloženej dokumentácie vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií 
zriadených MsZ.   

Primátor mesta otvoril k danému bodu rozpravu. 

R o z p r a v a 

Mgr. Milan Kaplan 

Uznesenie č. 127, súčasťou tohto uznesenia v rozprave bol váš verejný prísľub pán primátor, 
že sa pokúsite so spoločnosťou FIN.M.O.S. dojednať, aby zástupcovia tejto spoločnosti prišli 
na rokovanie predložiť správu o činnosti spoločnosti FIN.M.O.S. 

Chcem sa spýtať, oslovili ste zástupcov  danej spoločnosti? V akom štádiu je táto požiadavka? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

O požiadavke som ich informoval. Nie je problém aby prišli na rokovanie MsZ. Je potrebné to 
zaradiť do programu rokovania MsZ. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za I. polrok 
2020. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.5) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 5 
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV PREDLOŽENÝCH NA VII. 
ZASADNUTÍ MsZ V MICHALOVCIACH DŇA 29. MÁJA 2020 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ Michalovce konštatoval, že riešenie 
interpelácií poslancov bolo zverejnené na stránke mesta. 

R o z p r a v a 
 

Ing. Filip Kaľavský 

- Chcem sa vyjadriť k svojej interpelácii týkajúcej sa úpravy stojísk na odpadové koše. 
Odpoveď sa týkala prístreškov, skôr mi išlo o skultúrnenie daného priestoru. 

- Dostal som kladnú odpoveď – my poslanci môžeme vykonať poslanecký prieskum v TaZS, 
zberný dvor Lastomír, Žabany. Všetkých poslancov, ktorí majú záujem zúčastniť sa 
uvedeného poslaneckého prieskumu, prosím aby sa nahlásili u mňa do konca augusta 2020. 

Mgr. Marián Sabovčík 

- Pri osadení vianočného stromčeka na Ul. kapušianskej prosím ešte o zváženie jeho 
umiestnenia. Obyvatelia žiadajú umiestniť stromček na inom mieste. 

- Pri ďalšej interpelácii som žiadal o osadenie novej značky, podľa mojich informácií sa to 
zatiaľ nestalo. Poprosím, aby sa to zrealizovalo čím skôr. 

- Ing. Jasovskému ďakujem za odpoveď a vedeniu za podporu tejto aktivity v časti mesta 
Vrbovec. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

- Priestor na umiestnenie stromčeka si vyžaduje istú úpravu priestoru, ak to má byť v areáli 
cirkvi, je potrebný ich súhlas. 

- Podľa mojich informácii, značky na Ul. gogoľovej sú osadené. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na VII. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 29.5.202. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.6) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 6 
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  

- správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD., hlavná kontrolórka mesta 

 

Ing. Marta Bobovníková,PhD. 

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 so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020, ktoré 
boli ukončené na útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK). Na ÚHK bolo ukončených 10 kontrol, ktoré 
boli prerokované s kontrolovaným subjektom v období máj až júl 2020. Povinné osoby boli so 
správami oboznámené. V stanovenom termíne predložili námietky k zisteným skutočnostiam 
a v dohodnutom termíne prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Primátorovi 
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mesta boli predložené správy o výsledkoch kontrol po ich prerokovaní s povinnou osobou / 
prednostom MsÚ, riaditeľmi PO, RO Mesta/. Stručne oboznámila prítomných s jednotlivými 
kontrolami. 

 

R o z p r a v a  

Mgr. Milan Kaplan 

Dotknem sa kapitoly vymáhania pohľadávok daňových, či nedaňových, čo je neustály problém. 
Plne sa stotožňujem so závermi hl. kontrolórky, ktorá reagovala aj na stanovisko príslušného 
odboru, ktorý sa k tomu vyjadril a trvá na určitých opatreniach, ktoré sú v správe uvedené. 
Chcem sa spýtať kompetentných, asi pána Doriča, prečo je problém s týmito bodmi o uložení 
zodpovednosti pracovníkom vykonávať vyhľadávaciu činnosť, alebo pri uplatňovaní daňového 
poriadku, alebo pri zabezpečení zmlúv nedohodnutých podmienok tak, aby nedochádzalo 
k zvyšovaniu nedaňových pohľadávok mesta atď. Čo z toho bolo urobené a čo nie, a prečo. 
Bolo by dobre, aby poslanci mali predstavu o pohľadávkach. Predložím návrh na uznesenie, 
aby do MsZ bola predložená súhrnná správa o daňových i nedaňových pohľadávkach. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka pohľadávok, niektoré sú vymožiteľné a tie sa vymáhajú, spôsobom takým, aký 
ukladá zákon. Problematické pohľadávky sa riešia cez exekútora. Pri niektorých exekúciách sa 
dostávame do situácie takej, že exekúcia je nevymožiteľná a my musíme zaplatiť exekútorovi 
za exekučné konanie. Je to v súlade so zákonom, ale pre Mesto je to neefektívne. 

Vyhľadávacia činnosť prebieha pri vymáhaní napr. poplatkov – dane za psov, daň z ubytovania 
a podobne. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Je to všeobecný problém. Súhlasím s tým, že pri exekúciách je to zvýšený náklad, ale treba brať 
ohľad nato potom aj pri súdnych sporoch, ktoré vediete. Návrh hl. kontrolórky na zvýšenú 
vyhľadávaciu činnosť vedie k tomu, aby sa exekúciám dalo vyhnúť. V čom je problém? Je to 
v neochote robiť, alebo personálny, alebo v nekompetentnosti? Prečo sa to nerobí? 

Viliam Zahorčák 

Vyhľadávacou činnosťou nedosiahnete,  že sa naplní daňová povinnosť daňovníka. Nájdete 
daňovníka, ale nemôžete ho prinútiť, aby zaplatil. Pri vyhľadávacej činnosti sú to aj určité 
personálne obmedzenia. 

Radovan Geci 

Rád by som sa vyjadril ku kontrole zmluvných vzťahov. V bode jeden, zisťovala hl. kontrolórka 
O.S.V.O. s.r.o. Prešov objednávku na montáž a demontáž šetričov pre mestské osvetlenie. 
Vedia kompetentní vysvetliť na čo tie šetriče slúžia, faktúra nebol zverejnená. Prečo je snaha 
TaZS utajovať takéto práce. Žijeme v tme. Prosím o vysvetlenie. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka samotných šetričov, predpokladám, že sú to technické zariadenia, ktoré nemôže 
montovať hoci kto. Ich úlohou je regulovať odber elektrickej energie, samozrejme nie na úkor 
kvality. 

Ing. Marta Bobovníková, hl. kontrolórka 

Čo sa týka zverejňovania zmlúv a faktúr, nenašli sme nič, že by niečo nebolo zverejnené. 
Všetko bolo zverejnené. 

Radovan Geci 

Nemyslím si, že ide o zložité zariadenia. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Neviem na to reagovať, ale podľa mňa ide o zložitejšie technické zariadenia. 

MUDr. Dušan Goda 

Každý deň chodím okolo novej autobusovej zastávky na Ul. Verbovčík – Užhorodská (bod č.7). 
Príkazným listom  primátora boli oslovení traja, podľa všetkého boli prihlásení len dvaja 
dodávatelia. Myslím, si že došlo k porušeniu výberového konania. Dostala to spriaznená 
prešovská firma. Zo strany prednostu došlo k nedopatreniam, pochybeniam. Konštatuje to aj 
hl. kontrolórka. Za nasvetlenie priechodu pre chodcov na Ul. Verbovčík-Užhorodská bolo 
zaplatené 19 tis. €. Za aké práce to bolo zaplatené? Súčasťou projektu je aj premiestnenie 
autobusovej zastávky v zmysle platných noriem. Odporúčam sa na to ísť pozrieť. 

- Stanovisko prednostu MsÚ v bode 3 na str. 9, ktoré je nečitateľné a nepochopiteľné. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Iniciatíva ohľadom priechodu pre chodcov sa riešila na podnet, kde je členom školskej komisie 
pri Gymnáziu Ľ. Štúra, ktorej členom je aj pán poslanec Mgr. Kaplan z dôvodu bezpečnosti. 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Tak ako to tu bolo povedané, požiadavka vznikla zo školskej rady pri Gymnáziu Ľ. Štúra. Išlo 
o zriadenie nového priechodu pre chodcov. V súčasnosti sa musia nové priechody pre chodcov 
riešiť nasvietením.  Keďže nebolo možné zabezpečiť pripojenie NN kábla v blízkosti priechodu, 
robil sa prepich popod cestu. V zdrojoch je zaplatená aj NN prípojka, nový stĺp, nakreslenie 
priechodu a vzhľadom na to, že sme boli v lokalite, kde sme už dlhodobo upozorňovaní 
dopravným inšpektorátom PZ, že riešenie autobusovej zastávky bolo nebezpečné pre 
chodcov, muselo sa riešiť presun zastávky v rámci normy. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

 Podnet vzišiel od rodičov školy a školská rada si ho osvojila. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Rád by som videl rozpočtovú fakturáciu na toto dielo. Potom ju spolu s odborníkmi 
prehodnotím  a budem vás informovať. 

(rozprava ukončená) 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík predniesol pozmeňujúci návrh Mgr. Milana 
Kaplana v znení: 

Pozmeňujúci Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

ž i a d a  

primátora mesta Michalovce predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva 
súhrnnú správu o evidovaných daňových a nedaňových pohľadávkach mesta Michalovce. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Správu o výsledkoch kontrol. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 7 
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY ZA I. POLROK 2020 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  

- správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD., hlavná kontrolórka mesta. 
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Ing. Marta Bobovníková,PhD. 

V súlade s § 18f zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Vám predkladám správu o činnosti za I. polrok 2020.  
Správa o kontrolnej činnosti je rozdelená na štyri samostatné celky :  
I. Kontrola plnenia uznesení MsZ  
II. Spracovanie stanovísk  
III. Kontrolná činnosť  
IV. Vybavovanie sťažností 

Stručne oboznámila prítomných s jednotlivými samostatnými celkami. 

 

R o z p r a v a  

Milan Potocký 

- Výkup pozemkov v priemyselnom parku. O rozšírenie priemyselného parku sa Mesto snaží 
od roku 2004. Brzdia to dedičské konania. Aká je momentálna situácia? Je možné sa k týmto 
pozemkom dostať? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Niektoré uznesenia ostali v platnosti, aby sa s tým mohlo naďalej pracovať. Momentálne 
neevidujeme záujem investorov. Plocha pri firme Yazaki, je na nej stále plomba Úradu vlády 
SR. V prípade záujmu je tento priestor k dispozícii.  

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2020. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
za: 23  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 8 
NÁVRH DODATKU Č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE Č. 
204/2019 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL 
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  

- materiál predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu. 

Ing. Katarína Poláková 

            V zmysle zákona č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
predkladáme návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce 
č.204/2019 s prílohou č.1, v ktorej je navrhnutá zmena výšky dotácie na 1 žiaka v obecných, 
cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach na rok 2020.  

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID 19 došlo rozhodnutím MŠVVaŠ 
SR k mimoriadnemu prerušeniu výchovnovzdelávacieho procesu na školách a prevádzky 
v školských zariadeniach čo ovplyvnilo  aj ekonomickú časť a to rozpočet bežných príjmov 
vzhľadom na neplatenie príspevkov za MŠ, ŠKD a CVČ a rozpočet bežných výdavkov. Po 
prehodnotení všetkých doteraz známych aspektov s výhľadom do konca kalendárneho roka 
a požiadaviek vyplývajúcich z organizačného zabezpečenia škôl pre nový školský rok 
2020/2021 upravuje sa výška dotácie na 1 žiaka v obecných, cirkevných a súkromných školách 
a školských zariadeniach na rok 2020.  

 Navrhovaná zmena výšky dotácie sa premietne v zmene prílohy č.1 Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.204/2019 a doplnení čl.7 o bod 7.3.    

 

R o z p r a v a 

Doc. RNDr. Barkasi,PhD. 

V súvislosti s týmto bodom chcem poukázať na problém s umiestňovaním detí do materských 
škôl. Konkrétne ide o deti, ktoré majú diabete. Rodičia týchto detí narážajú na problém. Je 
prirodzené, že riaditeľky a učiteľky majú obavy umiestniť takéto dieťa do kolektívu MŠ. 
Navrhujem do budúcna aby Mesto – odbor školstva sa začal zaoberať personálnym obsadením 
pedagóga, ktorý je erudovaný na realizáciu potrebných úkonov pri takýchto deťoch. 

Ing. Katarína Poláková 

Rodičia dostávajú dotazník, kde uvedú, akú diétu má ich dieťa. To sa následne vyhodnocuje 
a zabezpečuje. Nepotrebujeme pedagóga, v týchto prípadoch ide o zdravotný stav dieťaťa. 
Máme vyhlášku ministerstva školstva, že dieťa prináša riziko a učiteľka nemá zdravotné 
vzdelanie. 



12 
 

Ing. Filip Kaľavský 

Pri dotáciách dochádza k zníženiu, prosím o vysvetlenie. 

Ing. Katarína Poláková 

K zníženiu dochádza v istých položkách, napr. dochádza k úspore v určitých položkách. Je 
potrebné brať do úvahy, že školy boli zatvorené 6 mesiacov.  

Doc. RNDr. Barkasi 

Myslela som tým, obsadiť miesto človekom, ktorý má aj zdravotné vzdelanie. 

 

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

r u š í 
Prílohu č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č.204/2019 
 
s c h v a ľ u j e 
Dodatkom č.1 prílohu č. 1A Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce č. 204/2019 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 
zriadených na území mesta Michalovce na rok 2020 
 
u k l a d á 

1. Poukázať rozdiel výšky dotácie na rok 2020 pre neštátnych zriaďovateľov v mesiacoch 
september   až  december 2020.  

         Z: vedúca OŠaŠp 
         T: v texte 
      2.    Zverejniť VZN Mesta Michalovce č.204/2019 v plnom znení. 
           Z: vedúca OŠaŠp 
         T: ihneď 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.10) 
za: 22  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 9 
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE O PODMIENKACH 
POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ 
SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  

- materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, ved. odboru sociálnych vecí  

 

Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 

Odbor sociálnych vecí predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu nový návrh VZN 
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. V súčasnosti používané VZN č. 93/2006 je v platnosti už 14 
rokov. 

Navrhované VZN popisuje 2 možné fin. príspevky zo strany mesta: 

1. Finančný príspevok na dopravu do a zo zariadenia 
2. Finančný príspevok oprávneným osobám na vykonávanie opatrení  sociálnoprávnej 

ochrany detí. 

V prvom príspevku odbor SV navrhuje zo súčasných kritérií tohto finančného príspevku, 
upraviť jediné kritérium uvedené v čl. 2, odst. 2 písm. c, ktorého súčasné znenie znie: príjem 
rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a príjem fyzických osôb, ktoré sa spoločne 
posudzujú nepresahuje 1,2 násobok životného minima podľa  Zákona č. 601/2003 o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Druhý príspevok je fin. príspevok oprávneným osobám na vykonávanie opatrení sociálno 
právnej ochrany podľa už tu citovaného zákona. Je to novo navrhovaný fin. príspevok na 
základe aktualizácie zákonnej normy. 

Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a kurately schvaľuje 
primátor mesta Michalovce, po predložení návrhu z Komisie sociálnych vecí a rodiny. 

 

R o z p r a v a 

Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1. Ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 93/2006 o podmienkach 
poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
2. Schvaľuje  

 Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Michalovce č. 208/2020  
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení  
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.11) 
za: 21  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
BOD č. 10 
NÁVRH DODATKU Č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA MICHALOVCE Č. 
197/2018 ZO DŇA 27.2.2018 O ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,  
O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE MICHALOVCE 
 

- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  

- materiál predkladal Ing. Ján Jasovský, ved. odboru sociálnych vecí za účasti PhDr. Zlatuši 
Popaďákovej, riaditeľky MDS. 

 

Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 

Michalovský domov seniorov (MDS) poskytuje dve sociálne služby – Zariadenie pre 
seniorov (ZpS) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS). V rámci obslužných činností 
predmetných sociálnych služieb poskytuje klientom zariadenia aj stravovanie. 

Od roku 2013 je úhrada za stravovanie pre klientov sociálnych služieb ZpS a ZOS 
nezmenená: celková hodnota celodennej stravy je 5,10 €, z toho náklady na suroviny sú 2,90 
€ a výška réžie je 2,20 € s tým, že klient platí len náklady na suroviny vo výške 2,90 €. Réžia na 
stravu vo výške 2,20 € je hradená z finančných zdrojov MDS.  
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Za cenu stravy 2,90 € dostane klient v Michalovskom domove seniorov 5 x denne 
stravu: raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. 

Michalovský domov seniorov vykonal analýzu zvyšovania cien potravín od roku 2014 do roku 
2020, na základe ktorej zistil, že v období 6 rokov cena potravín v priemere vzrástla o 23 %. 

Michalovský domov seniorov preto navrhuje týmto Dodatkom č. 2 k VZN č. 197/2018 
zvýšiť celkovú hodnotu celodennej stravy na 6,00 € nasledovne: náklady na suroviny upraviť 
na hodnotu 3,60 € a režijné náklady na 2,40 € s tým, že klient bude hradiť len náklady na 
suroviny vo výške 3,60 € a režijné náklady vo výške 2,40 € na stravu bude opäť hradiť 
z vlastných zdrojov MDS. V percentuálnom vyjadrení to bude značiť, že klienti budú 
spolufinancovať celkovú hodnotu stravy zo svojich príjmov vo výške 60 % a zariadenie bude 
prispievať svojim klientom na stravu 40 %. 

Pre občana – prijímateľa sociálnej služby v MDS to znamená úpravu celodennej ceny stravy (5 
x denne) z 2,90 € na sumu 3,60 € t. j. zvýšenie o 23 %. Mesačná úhrada za stravu sa pre 
prijímateľa sociálnej služby v MDS zvýši v priemere z 87,00 € na čiastku 108,00 €. 

V dôvodovej správe sú uvedené porovnania s porovnateľnými pobytovými zariadeniami. Naši 
klienti budú naďalej platiť za stravu najmenej. 

 

R o z p r a v a  

Ing. Filip Kaľavský 

Koľko stravníkov má MDS a s akým navýšením počítate za stravu? 

PhDr. Zlatuša Popaďáková 

Stravuje sa celkom 213 klientov. V jednej sociálnej službe je 188 klientov, 25 klientov v druhej 
sociálnej službe. Pri uvedenom navýšení sa vyberie viac o cca 50 tis. €, ktoré sú účelovo viazané 
na nákup surovín. 

MUDr. Dušan Goda 

Ako člen sociálnej komisie som s týmto jednoznačne nesúhlasil. Tento návrh je antisociálny. 
Postihuje najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov. Hlavný dôvod je zdraženie potravín. Mám 
letáky z maloobchodných predajní, kde ceny sú na úrovni roku 2014. Uvedené ceny v tabuľke 
nie sú reálne. Pri odbere z veľkoobchodov a množstevných zľavách sú určite tieto ceny úplne 
iné. Navýšenie o 21 € je pre klienta veľa. Apelujem na poslancov, aby za toto nehlasovali. 

PhDr. Zlatuša Popaďáková 

Máme zmluvný vzťah s dodávateľom na rok dopredu, kde sú určené ceny. My nemôžeme ísť 
nakupovať do obchodných reťazcov. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Viackrát sme už dokázali, že vzťah k seniorom máme. Výrazne lepší, ako v mnohých iných 
mestách. Netešilo ma, keď pani riaditeľka prišla s týmto návrhom. Prebehla analýza, dohodli 
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sme sa, aby seniori znášali len výšku poplatku za nákup surovín. Všetko ostatné, čo sa týka 
stravy znáša zriaďovateľ a MDS. 

Ing. Filip Kaľavský 

Ide mi o to, či sa nenájde v rozpočte mesta 50 tis. €, napr. primátor mesta teraz poberá ako 
poslanec NR z mesta len minimálnu mzdu. Ten rozdiel cca 50 tis. € by mohol ísť na stravu pre 
MDS. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Nepochopil som vás. 

MUDr. Maroš Eľko 

Reakcia na pána MUDr. Godu. Mám tiež veľké sociálne cítenie. Minulý rok Mesto zariadenie 
dotovalo sumou  vo výške 2 065 tis. €. V porovnaní s inými mestami sú naši klienti na tom 
najlepšie. Už len za posledné obdobie koróna krízy potraviny zdraželi cca o 20 %. Ak nechceme 
znížiť úroveň a energetickú hodnotu a kvalitu stravy, tak musíme podporiť dané VZN. Každý 
senior má aj rodinných príslušníkov, ktorí mu môžu pomôcť. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Na pani riaditeľku MDS Michalovce: v tabuľke je uvedená suma za morčacie prsia 10,07 €, je 
to nereálna suma. V meste sú rezervy na riešenie danej situácie. 

Milan Potocký 

Návrh nepodporím, aj keď čiastočne chápem argumenty mesta, že ceny potravín stúpli, a že 
MDS mal výpadky z dôvodu, že v čase pandémie nemali externých  stravníkov. Navýšenie je 
drastické, 21 € pre seniora je veľa. Naopak príjem pre mesto vo výške 50 tis. € nie je až tak 
významný.  

JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 

Vzhľadom na uvedenú štatistiku – porovnanie cien,  podľa pána Potockého , že to nebolo až 
také radikálne. Hodnota stravného lístka v roku 2014 bola 3,15 € v roku 2020 je to 5,10 €. 
Hodnota stravného lístka sa zvýšila takmer o 50 %. 

Mgr. Milan Kaplan 

Pokúsim sa byť vecný a hlavne konzistentný v tom, akú rétoriku používame v KSK a akú 
rétoriku používame v MsZ. V zásade s týmto navýšením aj vzhľadom na opodstatnenosť 
problém nemám. Problém mám s vašou rozpoltenosťou názorov, ako sa pozeráte na túto 
problematiku v KSK a keď to predkladáte vy. Odmietam populizmus. Pamätám si na 
zastupiteľstvo v KSK, kedy bol predložený návrh na zvýšenie poplatkov za ubytovanie DSS, 
ktoré predkladal kraj, kedy to bolo po rokoch nemenené. Tam tie náklady dramatický vzrástli. 
Pamätám si na takmer 10 minútové vystúpenie vášho mentora pána Ďurovčíka, aké je to 
nesociálne, v období koróny nevhodné, ako to ubližuje najzraniteľnejším. Všetci vaši poslanci 
KSK ste tento návrh nepodporili. Teraz je váš návrh sociálny? Je to v hodné v tomto období? 
Ako vy za toto budete dnes hlasovať? 
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S obsahom  problém nemám. Ak to má viesť ku skvalitneniu stravovania som za, ale s vašou 
dvojtvárnosťou mám zásadný problém. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Očakávam, že za toto zahlasujete, aby ste si zachovali tvár. 

Ak by sme sa pozreli na spomínaný materiál, ako to bolo zdôvodňované a čo malo byť 
navýšené, tak je to neporovnateľné iné. Dnes hovoríme, len o príspevku na stravu, konkrétne 
na nákup potravín, čo aj tak znášal klient. V KSK sa podstatne radikálnejšie dvíhali ceny aj za 
úkony, ktoré podľa nášho názoru si to nevyžadovali. 

Ing. Filip Kaľavský 

Reakcia na primátora mesta: tým, že ste sa stali poslancom NR, dochádza k šetreniu vašej 
mzdy, čo ročne robí cca 50 tis. €. Tu je tá suma, o ktorú chcete navýšiť príspevky klientov. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Ako naložím so svojím minimálnou mzdou je moja vec.  

MUDr. Dušan Goda 

Všetko sa tu zakladá na klamlivých veciach a cenách. Uvedené ceny sú nereálne. Neexistuje, 
aby veľkoobchod dodával mäso napr. kur. prsia za 6,17 €, bravčové stehno za 5,40 €, Už táto 
informácia je klamlivá. Je to zavádzajúce. Predkladám návrh na pozmeňujúce uznesenie. 

Mgr. Milan Kaplan 

Pán Kaľavský hovoril o rozdiele medzi minimálnou mzdou a mzdou primátora. To je úspora 
mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Spomínané šetrenie mzdových nákladov je už zahrnuté v rozpočte mesta. 

Ing. Jozef Sokologorský 

Táto téma nie je jednoduchá, prebehli rokovania. Zvýšenie sa nebude týkať len ceny za 
potravín, ale dôjde aj k zvýšeniu nutričnej hodnoty podávanej stravy. Výpadok nastal aj 
v poskytovaní stravy externým stravníkom. Pre informáciu Mesto prispieva na sociálnu oblasť 
cca 3,336 tis. € ročne. 

Ing. Martin Čornej  

Podporím predložený návrh a to z viacerých hľadísk. Jedným  hľadískom je, že klient platí len 
za náklady na suroviny. Moja stará mama využívala zariadenie v Harmónii Strážske. V správe 
môžete vidieť, že v spomínanom zariadení platí klient za stravu 6,02 €/na deň. Čiže hradí plnú 
sumu. Z uvedených zariadení Michalovce vychádza najlacnejšie. Klient bude mať stravu 5x 
denne za 3,60 €. Dnes nemáte za 3,60 € ani denné menu. 
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Mgr. Ján Várady 

Poznám zariadenie, klobúk dole pred pracovníkmi uvedeného zariadenia, ale tabuľka 
porovnanie cien mi udrela do očí. Navrhujem vytvoriť špeciálnu komisiu, ktorú budú tvoriť 
členovia sociálnej komisie aj poslanci, za účelom nazretia do dodávateľských zmlúv. Ďalej 
navrhujem, aby sa ceny komodít prehodnocovali po 2-3 rokoch. Klienti s minimálnymi 
dôchodkami budú mať s tým problém. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pán poslanec Čornej stáva sa z teba mladý demagóg. Musím súhlasiť s poslancom Váradym, je 
potrebné zriadiť komisiu a nahliadnuť do zmlúv a potom sa budeme čudovať aké sú tu 
uvedené čísla a aké sú reálne. Apelujem na poslancov, aby predložený návrh nepodporili. 

Ing. Martin Čornej 

Pán Goda ďakujem za prívlastok. Ste poslancom za obvod č.2, neviem či viete aké sú 
požiadavky daných obyvateľov. Taktiež by sme sa mali pozrieť na to, čo trápi obyvateľov 
sídliska Východ a hľadať zdroje tam. Mnoho mladých odchádza do zahraničia, kvôli životu, aký 
tu je. 

Doc. RNDr. Barkasi,PhD. 

V súvislosti s týmto bodom sa môže zdať, že je antisociálny a namierený proti prijímateľom 
sociálnej služby. Opak je pravdou. Na sociálnej komisii bolo povedané, že po navýšení ceny, 
bude poskytovaná vyvážená plnohodnotná strava. Kvalitné stravovanie je pre túto vekovú 
skupinu dôležité aj pri liečebnom procese. Cena stravy sa nemenila za posledných 8 rokov 
napriek tomu, že ceny potravín rástli. V sociálnom zariadení sa poskytujú 4 zložky. Je to úhrada 
za zaopatrenie, dohľad podľa stupňa odkázanosti, poplatok za ubytovanie, úhrada za stravu 
a poplatok za ďalšie iné činnosti. Dochádza k navýšeniu len jednej zo štyroch zložiek, samotná 
strava. Cena za poskytované služby v MDS Michalovce je v priemere cca 350 € na klienta. 
V iných zariadeniach sa ceny pohybujú od 550 € a vyššie. Záujem obyvateľov o poskytovanie 
služby v tomto zariadení je veľmi veľký. V poradovníku máme 97 záujemcov a nielen z nášho 
okresu. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Poznám Ťa z práce z komisii a čudujem sa čo si tu povedala. Nedá sa porovnávať súkromné 
zariadenie s mestským. V našom rozpočte sú rezervy, aby sme pomohli našim občanom. 

 

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

 

(rozprava ukončená) 
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Predseda návrhovej komisie predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie predložený MUDr. 
Godom v znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

n e s ú h l a s í  

s Dodatkom č.2 k VZN Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.12) 
za: 6  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 16 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bolo navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 2 k VZN Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce. 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 22poslancov  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.13) 
za: 15 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 11 
MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2020 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 11zápisnice.  

- materiál predkladala Ing.  Gabriela Miľková, zastup. ved. finančného odboru. 

Ing. Gabriela Miľková 

Monitorovacia správa je spracovaná a predložená v súlade s metodickým pokynom MF SR. Je 
rozdelená do dvoch častí. Prvá časť obsahuje zhodnotenie príjmov a finančných operácií, 
druhá časť je venovaná vyhodnoteniu čerpania výdavkov. Výdavky sú zároveň zapracované do 
jednotlivých programov a  plnenie ukazovateľov v jednotlivých programoch.  Rozpočet mesta 
schválený pre rok 2020 bol v priebehu polroka 2x upravovaný MsZ, predovšetkým z dôvodu 
pandémie. Vyhodnotenie rozpočtu je spracované k už upravenému rozpočtu.   

Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené na 53,42 %, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané 
na 40,88 %. Kapitálové príjmy boli plnené na 53,15 %, kapitálové výdavky boli čerpané na 1,52 
%.  Nižšie plnenie kapitálového rozpočtu je spôsobené tým, že príprava investičných akcií  
z hľadiska verejného obstarávania je dlho dobejší proces, a realizácia tak prebieha vo väčšine 
prípadov v II. polroku.  Celkový rozpočtový výsledok sa hodnotí až pri záverečnom účte, takže 
prebytok 5 426 096 € vykázaný za I. polrok nemožno považovať za čistý prebytok, vzhľadom 
na neukončené obdobie.  

K plneniu príjmovej časti a čerpaniu jednotlivých výdavkov je spracovaný podrobný komentár, 
ktorý je uvedený pod jednotlivými programami rozpočtu.   

R o z p r a v a  

 

Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

Monitorovaciu správu k rozpočtu Mesta Michalovce za I. polrok 2020. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.14) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č. 12 
VYHODNOTENIE ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE ZA 1. POLROK 2020 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  

- materiál predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce. Rokovania sú zúčastnila 
PhDr. Lieblová, ekonomická námestníčka TaZS mesta Michalovce. 

 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS  

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce predkladajú vyhodnotenie rozpočtu 
príjmov a výdavkov  hlavnej a podnikateľskej činnosti za 1. polrok 2020 v súlade so zákonom  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Činnosť príspevkovej organizácie TaZS mesta Michalovce v 1. polroku 2020 je v súlade  
so schváleným rozpočtom príjmov a výdavkov  na rok 2020, ktorý bol schválený MsZ 
Michalovce dňa 27. 11. 2019 uznesením č. 79  nasledovne:  

- bežné príjmy vo výške                                        5 090 215 EUR 
- bežné výdavky vo výške                                     5 082 319 EUR 

Na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu bol schválený transfer (príspevok) na bežné 
výdavky vo výške   3 925 646  EUR.    

Hospodárenie TaZS mesta Michalovce v 1. polroku 2020 ovplyvnila mimoriadna situácia, 
ktorú dňa  12. marca  2020 vyhlásila Vláda Slovenskej republiky na území celého Slovenska,  
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. V súvislosti 
 s vyhlásením mimoriadnej situácie došlo  od 13. marca 2020 k uzatvoreniu všetkých 
prevádzok športových zariadení TaZS mesta Michalovce. Vyhlásenie mimoriadnej  situácie 
spojenej s koronavírusom nebolo v čase hodnotenia rozpočtu zrušené.  

     V súvislosti s predpokladaným naplnením kapacity skládky Žabany a predĺžením jej 
životnosti do konca roka 2020 bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb  zneškodňovania 
odpadu  č. Z20206103_Z medzi TaZS Michalovce a REMKO Sirník s.r.o., prostredníctvom 
elektronického kontraktačného systému a v zmysle obchodných podmienok elektronického 
trhoviska.    Z  množstva 4 928,4 ton komunálneho odpadu sa na skládke Žabany uložilo spolu 
3 817,7 ton a 1 110,7 ton sa v období  od 3. 4. 2020 do 30. 6. 2020 odviezlo a uložilo na skládku 
spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.  
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R o z p r a v a  

MUDr. Dušan Goda 

V máji tohto roku som sa dotazoval, prečo sa navyšuje rozpočet TaZS mesta Michalovce o 75 
tis. €. Predpokladal som, že na účtoch TaZS bude vysoký prebytok. Teraz je to potvrdené, 
prebytok je tam 137 tis. €. Navyšovanie v máji bolo zbytočné. Tam sme našli 75 tis. € a pre 
seniorov 50 tis. € nie. Prečo používate na posyp toľko veľa soli? Poškodzujete tým životné 
prostredie. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V novembri budú do MsZ predložené úpravy rozpočtov. 

Ing. Július Oleár, riaditeľa TaZS 

Ide len o účtovnú úsporu k poslednému dňu v mesiaci jún 2020. Tento údaj je pravdivý, avšak 
nie 100 % objektívny. Príjmy nám prišli, ale výdavkové faktúry prichádzajú až v nasledujúcom 
období. 

MUDr. Dušan Goda 

Pán riaditeľ, platíte  paušálne platby napr. za elektrinu a plyn. Zavádzate, je potrebné požiadať 
plynárne a elektrárne o odpočet a žiadať nový splátkový kalendár. Ku koncu roka budete mať 
prebytok. 

Mgr. Milan Kaplan 

Pán Goda, ja vám preložím, čo chcel povedať pán riaditeľ TaZS. Nebojte sa oni tie peniaze minú 
do posledného centa. Rozpočet TaZS je problém brať na vedomie a nie to ešte s ním aj súhlasiť. 

Príloha č. 3 – všeobecný materiál je po polroku čerpanie na úrovni 70 %. Ako to chcete riešiť 
do konca roka? 

Ing. Július Oleár 

Zvýšené čerpanie všeobecného materiálu vzniklo z titulu koronavírusu, je to zvýšená reakcia 
na vykonávanie dezinfekcie v zariadení, za ktoré zodpovedáme v rámci mesta. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Máte pocit, že v II. polroku nebude potrebná zvýšená dezinfekcia? 

Viliam  Zahorčák, primátor mesta 

Nikto nevie čo bude v II. polroku. Je avizovaná II. vlna, uvidíme aké opatrenia bude potrebné 
prijať. 

Radovan Geci 

Vyjadrím sa k bodu 6.4.0  – verejné osvetlenie. V správe sa píše : Významným prvkom 
kvality života je funkčný systém verejného osvetlenia. Úlohou TaZS je spravovať 
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a prevádzkovať verejné osvetlenie a vykonávať priebežné opravy a údržbu existujúcich 
svetelných bodov.  

TaZS dávajú verejné osvetlenie spravovať cudzej firme a nakupovať energiu za neprimerane 
vysoké ceny. TaZS nakupujú za 83,- €/MWh. Komerčná cena je 60 €/MWh. Nemyslím si, že by 
sme mali takto postupovať. Šetriče el. energie  je potrebné vyhodiť a  nakupovať energiu za 
výhodnejšie ceny. Problém, že žijeme v tme stále trvá. 

 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 

Šetriče preukázateľne prinášajú úsporu tým, že v noci klesá spotreba el. energie v niektorých 
prípadoch do 30 %.  Montáž vykonáva firma, aby sme si mohli uplatniť záručnú dobu. Zmluvy 
na odber el. energie sa robia na dlhšiu dobu. Poprosím vás pán Geci, pokiaľ máte kontakty na 
organizácie, ktoré sú v stave dodávať el. energiu za ceny, ktoré vy udávate, my po vypršaní 
platnej zmluvy, radi s nimi uzatvoríme zmluvu na ďalšie obdobie. 

MUDr. Dušan Goda 

Súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Geci. Je tu plytvanie energiami. Dokedy je platná 
zmluva? 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

Vyhodnotenie rozpočtu TaZS mesta Michalovce za 1. polrok 2020. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.15) 
za: 14 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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- MUDr. Makohus a PhDr. Ing. Gejguš, PhD. upozornili, že im zlyhalo hlasovacie 
zariadenie. Hlasovali za. Požiadali, aby to bolo zdokumentované v zápisnici rokovania 
MsZ. 

 
 
BOD č. 13 
VYHODNOTENIE ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE ZA I. POLROK 2020 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  

- materiál predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce. 

 

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 

MsKS Michalovce malo schválený rozpočet  na rok 2020 vo výške 956 800 €. V priebehu I. 
polroka bol rozpočet znížený o sumu 234 200 €. Celkové príjmy boli dosiahnuté vo výške 
444 243 €, čo je 64,48 %. 

Na strane bežných výdavkov došlo k čerpaniu vo výške 370 121 €, čo predstavuje 51,22 % 
čerpanie rozpočtu. 

Rozdiel príjmov a výdavkov vo výške 74 121,99 €  je v súlade so skutočnosťou rozpočtu 
k 30.06. 2020 a zodpovedá hodnote finančných prostriedkov evidovaných na bežnom 
bankovom účte a hotovosťou v pokladniciach MsKS k 30.06.2020.  

 

R o z p r a v a 

Ing. Filip Kaľavský 

MsKS je jednou z organizácií, ktorej sa pandémia dotkla najviac. Aký program bol uskutočnený 
za I. polrok? Kino nabehlo až v letných mesiacoch. V rámci položky služby mate čerpanie na 
111 tis. €. Tým, že  kultúrne akcie sa nekonajú, akú majú pracovnú náplň zamestnanci v tomto 
období? V jeseni budeme mať zasadnutie kultúrnej komisie, poprosím pani riaditeľku aby sa 
jej zúčastnila. Posledný polrok sa rokovaní komisie pani riaditeľka nezúčastňovala. 

PhDr. Milada Tomková 

Nezúčastnila som sa len jednej komisie. Boli sme uzatvorení od 10.3. 2020, kedy neboli žiadne 
akcie až do 1.6.2020. Od 1. júna bolo spustené kino Centrum, galérie, antikvariát a iné, kde 
sme mohli robiť. Ostatní pracovníci vykonávali činností, ktoré sa pri plnej prevádzke nedajú – 
vymaľovali sa svojpomocne šatne, chodby, úpravy javiska. V tomto období kino fungovalo do  
soboty. O nedele bola prevádzka kina uzatvorená, prebehla dezinfekcia, pracovníci na úseku 
kina sa podrobili testom na COVID 19 (brat jedného pracovníka mal pozitívny test). Testy sú 
negatívne, od dnes spúšťame prevádzku kina. 
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Ing. Filip Kaľavský 

Rokovania komisií sa nezúčastňujete, využívate na to vášho pracovníka, ktorý je členom 
komisie. Doteraz obnovujete priestory, maľujete a podobne? Bolo zverejnené, že pracovník 
ma COVID 19? 

PhDr. Milada Tomková 

Spomínané veci sa robili od 10.3. – do 1.6.2020. Pracovník nemal COVID 19, ale jeho brat. 
Preto sa vykonali už spomínané opatrenia. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2020. 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.16) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
BOD č. 14 
NÁVRH NA PRIJATIE NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  

- materiál predkladala Ing. Miľková, zástupkyňa  vedúcej FO. 

 

 

 

 



26 
 

Ing. Gabriela Miľková 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v r. 2020 ovplyvneným 
predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda SR záujem kompenzovať výpadok 
príjmov subjektom územnej samosprávy.  Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov 
fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 494 z 12.8.2020 budú 
poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na 
výkon ich samosprávnych pôsobení.  

     Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti Mesta 
maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy MF 
SR z júna 2020. Pre mesto Michalovce je to výpadok vo výške 850 274 €.   Prijaté prostriedky 
z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom v priebehu roka 2020. 
Žiadosť o NFV je potrebné predložiť do 31. októbra 2020, na základe ktorej bude uzatvorená 
zmluva medzi MF SR a Mestom. Finančné prostriedky môžu byť použité do konca r. 2020 
výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho 
charakteru. Mesto zároveň zodpovedá za to, že prijatím NFV nebudú prekročené limity dlhu 
a dlhovej služby vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v zn.n.p. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného 
pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024 a NFV sa 
spláca po dobu štyroch rokov, teda posledná splátka je v r. 2027. 

Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu Mesta v hodnote 60% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho roka je splnená.  
- Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane 
úhrady výnosov v hodnote 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo 
zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu je splnená. 
 

R o z p r a v a 

MUDr. Dušan Goda 

Mám to chápať tak, že je to náhrada za ušlý príjem podielových daní, ide o spomínaných 850 
tis. €? Na čo sa využije schválený kontokorentný úver? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Áno, je to predpokladaný výpadok na podielových daniach. Kontokorentný úver, môže vykryť 
aj výpadok podielových daní,  alebo sa využije na ďalšie aktivity. Čerpanie nie je pre nás 
zaväzujúce. 

MUDr. Dušan Goda 

Aký je rozdiel medzi úrokmi pri kontokorentnom úvere a bežnom úvere?  
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Ing. Gabriela Miľková 

Na túto otázku momentálne nie som pripravená odpovedať. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  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 dodržaniu podmienok pre prijatie návratnej finančnej 
výpomoci.   

2. S c h v a ľ u j e   p r i j a t i e  
návratnej finančnej výpomoci vo výške 850 274 € na výkon samosprávnych pôsobností 
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020 v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.17) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 
 
BOD č. 15 
SPRÁVA O ČINNOSTI MAD V MESTE MICHALOVCE 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  

- materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR. Rokovania sa zúčastnili: 
PhDr. M. Koščo – konateľ DZS- M.K. Trans, s.r.o. a Ing. Berilla – referent dopravy. 

Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 

Mesto Michalovce malo v roku 2019 uzatvorenú Zmluvu o službách vo verejnom 
záujme v mestskej autobusovej doprave na obdobie 1.1.2019–31.12.2028, ktorá bola oblasti 
výkonu zabezpečenia mestskej autobusovej dopravy s dopravcom DZS – M.K. Trans s.r.o.  
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Na základe tejto zmluvy dopravca predložil výkaz o výkonoch, nákladoch a  tržbách 
vo svojej činnosti za r. 2019.  

Dopravcovi bola v roku 2019 v dvanástich splátkach vyplatená preddavková suma za služby 
MAD v celkovej  výške 534 000 €. 

Vo výkaze predloženom spoločnosťou DZS – M.K. Trans s.r.o. za rok 2019 boli uvedené 
nasledujúce ukazovatele:  

-celkové náklady na zabezpečenie výkonu prevádzky MAD v meste Michalovce 642 648,61 €.  

-počet prejazdených kilometrov bol 464 028 km. 

-počet predaných cestovných lístkov bolo 500 553 čo predstavovalo tržbu 108 648,61 €  

-požadovaný doplatok náhrady straty vo verejnom záujme za rok 2019 je dopravcom vyčíslený 
na   55 326,58 €. 

     Zvýšenie nákladov na mzdy, materiál a energie  má podstatný vplyv na nárast aj v ostatných 

nákladových položkách, či už na strane dopravcu, alebo jeho dodávateľov napr. energií, služieb 

a náhradných dielov. 

 

R o z p r a v a 

Mgr. Milan Kaplan 

Môžeme len konštatovať, že sága okolo mestskej hromadnej dopravy nám úspešne pokračuje 
z roka na rok. Aké sú potrebné urobiť opatrenia, aby sa neustále z roka na rok neopakovala 
strata? Z návrhov, ktoré tu padli minulý rok sa neurobilo nič akurát, že tu máme zase vyčíslenú 
stratu a návrh na doplatok. Má na to vplyv aj neexistencia parkovacieho systému. Sme v tom 
rarita. Nemotivujeme ľudí a to nielen Michalovčanov ale aj tých z vonku, ktorí obsadzujú 
parkovacie miesta, zahusťujú cesty. Nenútime ich aby sa presmerovali na MAD. Toto je hlavný 
problém, prečo je tu stále vykazovaná strata z MAD. Druhá zásadná vec je, že neprebehli 
rozhovory so samosprávnym krajom, ohľadom prímestskej hromadnej dopravy. 

Ďakujem pánu Doričovi k úspešnému zrušeniu parkovacieho systému, ale to ste museli byť 
z tejto spoločnosti vylúčený. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Mestská doprava a je to aj v iných mestách, zvykne byť stratová, je to služba vo verejnom 
záujme. Sú snahy, aby po vlakovej doprave sa stala bezplatnou aj autobusová. Možno to bude 
musieť celé hradiť samospráva. Jedným  z opatrení je obmedzenie prímestskej dopravy. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Dnes sa nebavíme len o strate, bavíme sa tu aj o neustálom záujmu obyvateľov o MAD. Ďalší 
materiál, ktorý tu bude predložený je zavedenie bikesharingu. Opäť bude záujem menší. 
Nerobíte opatrenia, aby sme ľudí presunuli smerom k hromadnej doprave. 
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Ing. Martin Čornej 

Mestská hromadná doprava je jednou, ktorá sa pravidelne prerokováva na zasadnutí komisie 
dopravy a turizmu. Jednou z tém, je ako zvýšiť počet cestujúcich. Priestor vidíme v obmedzení 
prímestskej  autobusovej dopravy. Predkladám doplňujúci návrh: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

odporúča 

príslušnému odboru mesta začať rokovať s KSK o obmedzení pohybu prímestskej autobusovej 
dopravy na území mesta Michalovce. 

 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Navrhované opatrenie by do nejakej miery malo pozitívny vplyv na MAD, ale ak sa chceme 
baviť o úplnom pozitívnom vplyve, tak ďaleko výhodnejšie by bolo ak by bol prenajímateľom 
mestskej a prímestskej dopravy jeden prevádzkovateľ. Bolo by to výhodnejšie, ako keď tu 
máme spoločnosť pána Košča. Takto by si vedela spoločnosť pripraviť grafikon tak, aby to malo 
aj nejakú nadväznosť. 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

Osobne chcem podporiť návrh pána poslanca Čorneja. Presmerovanie prímestskej dopravy na 
autobusovú stanicu, môže byť jednou z riešení na zatraktívnenie mestskej dopravy v meste. 
Vo väčšine miest tento systém funguje. Vylúčenie prímestskej dopravy by znamenalo 
odľahčenie už teraz prehustenej premávky. 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Poukázal na nesprávne vyčíslený doplatok. 

Ing. Berilla 

Ospravedlnil sa, v materiáli je nesprávne uvedená suma – celkové náklady. Správne číslo je 
697 975 €.  Suma 642 648 € je úhrada. 

Radovan Geci 

Upozornil na: 

- Mesto Michalovce nedisponuje plánom udržateľnej mobility. Nevieme zadefinovať čo 
je správne riešenie pre MAD. Pokiaľ mám správne informácie rozhodnutie ísť do 
takejto spolupráce bolo bez výberovej súťaže. 

- Činnosť MAD vnímam ako nedostačujúcu. Európska komisia za posledné roky veľa krát 
vyzvala na čerpanie dotácii – obnova vozového parku. Iné spoločnosti napr. Arriva tieto 
fondy využila. Naša MAD jazdí na starých autobusoch. 

- Ustavičné znižovanie príjmov, absencia parkovacieho systému je neskutočne dôležitá. 
- Bikesharing tak isto zníži príjem MAD. 
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- Pán poslanec Čornej sa snaží zrušiť zastávky spoločnosti Arriva. Autobus zo Zalužíc 
nezastaví pri firme Yazaki, pôjde na autobusovú stanicu a odtiaľ budú musieť ísť 
obyvatelia MAD späť? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Je to téma na rokovanie s KSK, pokiaľ k tomu dôjde. Bikesharing je ponuka, ktorú môžeme 
aj odmietnuť.  Je to niečo čo môže život v meste zatraktívniť. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Snažíme sa problém riešiť z úplne opačného konca. Neexistencia parkovacieho systému to 
je problém, ktorý  následne generuje ďalšie nadväznosti. Ďalší problém je, že chceme 
obmedziť tých, ktorí to robiť vedia, a necháme to robiť tých, ktorí to robiť nevedia. Je to 
zásadný problém, takto to vidím ja. 

JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 

Pri prepočte mi vychádza, že náklad na jednu prepravenú osobu je 1,39 €. Je to už pomaly 
na úrovni taxi služby. 

Ing. Martin Čornej – fakt. poznámka 

Reakcia na pána Geciho. Hovoril som o rokovaní a obmedzení, nie o rušení zastávok. 
Všetko je na rokovaní s KSK a aby sa spoje nepárovali. 

Mgr. Miroslav Dufinec 

Súhlasím s tým, aby sa mestské zastupiteľstvo začalo zaoberať plánom mobility, ktorý 
bude komplexný. Zároveň si myslím, že je potrebné, aby prímestská doprava bola 
obmedzená v rámci pohybu po meste. 

Radovan Geci 

Prečo Mesto nedisponuje plánom mobility, prečo ste nereflektovali na pokyny 
ministerstva, prečo sa nevyužívajú európske zdroje na obnovu vozového parku ako v iných 
mestách? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Nie všetko čo majú iné mestá, musíme mať aj my. Touto (mobility) otázkou sme sa 
zaoberali iba okrajovo. Môžeme si dať ambíciu, a zaoberať sa mobilitou komplexnejšie. Nie 
všetko sa musí vyriešiť v tomto volebnom období. 

Mgr. Marián Sabovčík 

Mám dotaz na konateľa spoločnosti. Najviac MAD využívajú obyvatelia z okrajových častí 
mestá. Osobne sa stretávam s požiadavkou, aby posledný spoj linky 1, ktorý ide 18,30 hod. 
z Močarian, aby nekončil na Sídl. východ, ale aby došiel až do Vrbovca. 

PhDr. Mikuláš Koščo 

Na takéto pripomienky vieme reagovať rýchlo, ale treba rátať, že sa km navýšia.  
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MUDr. Dušan Goda 

Koľko funkčných autobusov je v prevádzke? Koľko liniek denne premáva? Koľko zamestnancov 
je zamestnaných na zmluvu? Aký zisk ste vykázali za posledný rok 2019? Kto kontroluje 
správnosť údajov uvedených v správe? Má to vôbec význam robiť za takéto peniaze? Je to 
nerentabilné, je to hanba mesta. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Odpoviem pánu Godovi, kto vykonáva kontrolu ekonomických nákladov. Je to komisia.  

PhDr. Mikuláš Koščo 

Na kontrolu km, je zvlášť počítač, trans dáta, kde je zaevidovaný každý meter, nie km podľa 
GPS. Je to k dispozícii na kontrolu. Je tam aj evidencia  o akých cestujúcich ide. V Michalovciach 
máme jednu z najnižších taríf za 1 km. Bratislava má 3,40 €. 

Máme 21 funkčných autobusov. Náklady sa zvýšili navýšením mzdových nákladov, pohonné 
hmoty – náklady klesli – cez víkend chodia malé autobusy, kde je nižšia spotreba PHM. Liniek 
máme 10. Vodičov máme 18. 

JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 

Ja som sa nebavil v porovnaní s inými mestami. Hovoril som koľko nákladov je na jedného 
prepraveného a to je 1,40 €. Náklady mesta na 1 km sú vo výške 1,50 €. Uvádzate, že máte 
náklady na zamestnancov, avšak v účtovnej závierke 2019 máte náklady vyčíslené na 114 tis. 
€. Tam je tiež rozdiel. Môžeme ísť do hĺbky ak chcete, ja som pripravený. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Aké je najstaršie vozidlo vo vozovom parku? Čo hovorí zmluva, aké môže byť najstaršie? 

MUDr. Dušan Goda  

Nedostal som odpoveď na otázku, aký bol zisk? 

PhDr. Mikuláš Koščo 

Máme 3,5 % zisk z celkových nákladov, je to minimálny zisk, ktorý je štátom daný – 21 970 €. 
Spoločnosť sa zaoberá aj inými aktivitami. 

Mgr. Milan Kaplan 

Zopakujem otázku poslanca Geciho. Aké je najstaršie vozidlo vo vozovom parku? Čo hovorí 
zmluva, aké môže byť najstaršie vozidlo? 

PhDr. Mikuláš Koščo 

V novej zmluve, nie je uvedené, aké vozidlo môže byť najstaršie. Najstaršie vozidlo má 16 
rokov. Tieto vozidla prechádzajú 2x ročne technickou kontrolou. Ak chceme nakupovať nové 
vozidlá, budú iné náklady na 1 km. S tým treba rátať. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Koľko konateľov, spoločníkov sa delí o tento zisk. Je to divné. Nezdá sa mi to a neverím týmto 
číslam. 

Mgr. Milan Kaplan 

Podľa novej zmluvy nie je limit, tu ide pravdepodobne o ten zvláštny dodatok, bez výberového 
konania. V starej zmluve limit bol? 

PhDr. Mikuláš Koščo 

Podľa starej zmluvy bol priemerný vek 12  rokov, maximálny 16 rokov. 

Ing. Filip Kaľavský 

Určite chýba mestu plán udržateľnej mobility. V meste je boom cyklistiky, kolobežiek a iných 
alternatívnych zdrojov dopravy. Nevidím tu, že by mesto prichádzalo s úpravou verejných 
priestorov, aby došlo k zvýšeniu komfortu cyklistických chodníkov. Prevádzkovanie MAD je 
neefektívne. Je možnosť, aby vaša spoločnosť mohla požiadať o eurofondy? V dodatku zmluvy, 
bol úmyselne vynechaný vek vozidiel, alebo náhoda? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka dodatku bola vypísaná riadna súťaž. 

Ing. Berilla 

Zmluva bola zadaná priamo v zmysle nariadenia Európskej únie. Oznámenie o tomto zadaní 
bolo vyvesené rok pred uplynutím zmluvy. Nikto sa neprihlásil, neboli žiadne námietky, tak sa 
pristúpilo k podpisu zmluvy. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Plán udržateľnej  mobility má jeden z cieľov – prispieť k zvýšeniu atraktivity a kvality 
mestského prostredia, verejných priestorov v záujme občanov. Je to zo strany mesta 
zanedbaná činnosť a je potrebné začať pracovať na takomto pláne. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pracujeme na celom rade činností, aj čo sa týka cyklotrás, možno nám chýba taký ucelený 
strategický materiál, ale nemožno povedať, že na tomto úseku sa nič nedeje. 

Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 

Nedostal som odpoveď čo sa týka eurofondov. 

PhDr. Mikuláš Koščo 

Eurofondy boli zatiaľ určené pre koľajové mestské hromadné dopravy. My sa  zatiaľ  o tieto 
uchádzať nemôžeme. Tu spomínané eurofondy, ktoré získala Arriva, boli  určené pre 
prímestskú dopravu. Zatiaľ výzvy pre menšie mestá neboli. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Náklady na opravy robíte vo vlastnej réžii a v akej výške sú? 

PhDr. Mikuláš Koščo 

Robíme vo vlastnej réžii aj cez iných dodávateľov. Presnú sumu vám teraz nepoviem. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Doplňujúci návrh Ing. Čorneja predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík 
v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

odporúča 

príslušnému odboru mesta začať rokovať s KSK o obmedzení pohybu prímestskej autobusovej 
dopravy na území mesta Michalovce. 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.18) 
za: 17 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 6 poslanci 
Primátor konštatoval, že doplňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  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  
Správu o činnosti MAD v meste Michalovce. 
 

2. O d p o r ú č a 
príslušnému odboru mesta začať rokovať s Košickým samosprávnym krajom                     
o obmedzení pohybu prímestskej autobusovej dopravy na území mesta Michalovce. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.19) 
za: 16 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 16 
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 3 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  

- materiál predkladala Ing. Gabriela Miľková, zástupkyňa ved. FO. 

Ing. Gabriela Miľková, zástupkyňa ved. FO 

Zmenu rozpočtu RO č. 3 predkladáme v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 
a vstupujeme do bežného a kapitálového rozpočtu, ako ja do fin. operácií jednak na základe 
dosiahnutej skutočnosti v I. polroku, jednak na základe potrieb Mesta a organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.   

Bežné príjmy sa upravujú v oblasti daňových príjmov, príjmov z nájomného, príjmov v oblasti 
školstva na základe očakávanej skutočnosti. Upravujú sa bežné granty a transfery na 
prenesený výkon štátnej správy, ktoré sú zároveň premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu.  

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu dochádza k presunu medzi jednotlivými položkami. 
Zvyšujú sa výdavky na MHD ako doplatok ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019. 
Výdavky kapitálového rozpočtu sa zvyšujú pri CSS a pri investičných akciách ktoré už boli 
ukončené v I. polroku sa upravujú výdavky na skutočnosť.  

Príjmové a výdavkové finančné operácie sa upravujú o prijaté zábezpeky, ktoré súvisia 
s vyhlásenými obchodnými verejnými súťažami.  Rozpočet predkladáme na schválenie ako 
vyrovnaný.  

 

R o z p r a v a 

Radovan Geci 

Rád by som vyjadril k bodu 4.5.1 cestná doprava – svetelná signalizácia na Ul. J. Hollého-
Sládkoviča. Náklady sa zvýšili o 40 tis. €. Na finančnej komisii som poukázal na neadekvátnu 
výšku celkových nákladov. Je to viac ako 10 %, čo je neakceptovateľné. Ak spoločnosť počas 
výstavby zistí, že projekt nie je v poriadku a musí dorábať niektoré veci, resp. že nájde v zemi 
nové siete, tak nemôžeme akceptovať to, že bez obnovy súťaže, len tak navýšime fin. 
prostriedky. Podľa našich zistení ide o jednoduché výkopové práce o dĺžke 20 m. Je to práca 
za niekoľko tisíc €. 

Predkladám pozmeňujúci návrh v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

schvaľuje 

zmenu rozpočtového opatrenie č.3 

1. Upraviť navýšenie výdavkov pre cestnú svetelnú signalizáciu Ul. J. Hollého-Sládkoviča 
z 40 000 € na 10 000 € 
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2. Vytvoriť položku v bežných výdajoch rekreačne a športové služby 30 000 na 
zabezpečenie mobilnej ľadovej plochy v širšom centre mesta. 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Nejde len o prekládky sietí. V dôvodovej správe je vypísané, čo obsahuje navýšenie. Práce 
naviac boli odkonzultované na mieste so zhotoviteľom, stavby vedúcim, stavebným dozorom, 
projektantom. Za Mesto bol Ing. Berilla, ktorý zadával projektovú dokumentáciu. Vyvolané 
investície nie sú len o prekládkach. Zvýšené náklady sú oprávnené. 

MUDr. Dušan Goda 

Ohľadom tejto svetelnej križovatky som ešte 14.8.2020 dal na Mesto žiadosť o zmluvu so 
zhotoviteľom o dielo, ďalej som žiadal rozpočtovú dokumentáciu, položkovitý rozpočet, výkaz 
výmer na toto dielo  a ak prebehlo vytýkacie konanie, čo prebehlo, žiadam aj o dodatok 
k zmluve. Už 350 tis. € je veľa na takúto zákazku a vy ju ešte navyšujete. Je to váš štýl práce, je 
to plytvanie. Táto suma mohla byť použitá pre MDS Michalovce. Eurovia má dosť prostriedkov, 
nech sa stará. Mala projektovú dokumentáciu a má to zvládnuť bez navýšenia. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Uvedená križovatka sa  financuje  z európskych zdrojov, kde sa musí presne zdokumentovať 
na čo boli použité finančné prostriedky. Prejde to celým radom kontrol, nebude to tak, ako sa 
domnieva pán Goda. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Vyzval poslancov, aby sa nad tým zamysleli, bolo to naozaj len 20 m výkopu a presunutia 
chráničky optických sietí. Ak projektant urobil chybu, mňa ako občana to nezaujíma. Mobilná 
ľadová plocha bude slúžiť všetkým občanom. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Viem pán primátor, že sa cítite silný, doposiaľ sa vám nič nestalo za zimný štadión, za cyklistický 
chodník atď. tak veríte, že aj teraz to prejde. Počkáme si. 

Ing. Jozef Sokologorský 

Reakcia na pána Geciho. Preberali sme to na finančnej komisii, nejde len o 20 m a hovoríme 
o predpokladanej výške 40 tis. €. Vyjadrili sa k tomu odborníci. Poprosím, aby sa k tomu 
vyjadrila ved. odboru. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Nedochádza k porušeniu zákona, ak dochádza k navýšeniu zmluvy o dielo o viac ako 10 %? 

Ing. Ružena Heželyová 

Reakcia na vyjadrenie pán Geciho, že sa jedná len o preložku optických káblov. V tejto čiastke 
je zahrnuté aj riešenie krytu komunikácie, premiestnenie uličných vpustov a realizácia 
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kanalizácie. Ak sa pozrieme na križovatku došlo k značnému poškodeniu krytu komunikácie. 
Je to na tom, či urobíme časť krytu komunikácie nový a zbytok ostane starý, prepadnutý. 
Z tohto dôvodu dochádza k navýšeniu. Práce naviac môžu byť do výšky 15 %. 

MUDr. Dušan Goda 

Pán viceprimátor, na niektoré veci netreba mať odborné vzdelanie, stačí zdravý rozum 
a úsudok. 

S Ing. Heželyovou mám bohatú skúsenosť pri vašich dozoroch a kolaudáciách. Pohybujete sa 
po tenkom ľade. 

Mgr. Milan Kaplan 

Prečo spomínané veci neboli zahrnuté v pôvodnom projekte? Vychádza mi z toho, že niekto 
zanedbal projekt a nás to ako občanov a poslancov nemá čo zaujímať. Nárokujte si tieto fin. 
prostriedky u toho, kto ten projekt robil. Hovorilo sa tu o oprávnenosti nákladov, my poslanci 
sme z toho v materiáloch nevideli nič.  Na základe čoho sa máme rozhodnúť? 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Takto tu to funguje už 13 rokov pán kolega. Práce sú predražené a šlendriánske. Odborní 
pracovníci si nerobia svoju robotu ako treba. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Opäť zopakujem je to z dotačných peňazí. Celý proces bude zdokumentovaný a zúčtovaný. 

Radovan  Geci – fakt. poznámka 

Spoločnosť Eurovia je natoľko silný partner, že dokáže urobiť práce naviac. 

Ing. Filip Kaľavský 

Čo sa stalo oproti schválenému projektu, že sa musia navýšiť náklady  o 40 tis. €? Kde sa stala 
chyba? 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Projekt bol vydodaný skôr. Ďalej to ovplyvnilo uzavretie mosta v Strážskom. Značné 
nedostatky na komunikáciách sú aj  na Ul. Vinianskej. Most a komunikácia kde sa robí cestná 
svetelná signalizácia je zariadenie na stavbe. Ťažkotonážne autá využívali komunikáciu na 
Lastomír a na Ul. Sobraneckú. Boli poškodené viaceré komunikácie.  

Mgr. Milan Kaplan 

To nemôžete myslieť ani ako zlý vtip. Nakoniec sa dozvieme, že  za celé toto navýšenie môže 
most v Strážskom, obaľovačka a kamiónová preprava z Eurovei, ktorá vlastne ten projekt robí. 
Toto sú argumenty? Človek so zdravím úsudkom si to nemôže zobrať za svoje. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pani Mrázová, forma je pekná, ale obsah je o ničom. Sú to argumenty materskej škôlky. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Pozmeňujúci návrh Radovana Geciho predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián 
Sabovčík v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

schvaľuje 

zmenu rozpočtového opatrenie č.3 

1. Upraviť navýšenie výdavkov pre cestnú svetelnú signalizáciu Ul. J. Hollého-Sládkoviča 
z 40 000 € na 10 000 € 

2. Vytvoriť položku v bežných výdajoch rekreačne a športové služby 30 000 na 
zabezpečenie mobilnej ľadovej plochy v širšom centre mesta. 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.20) 
za: 8 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2020 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:  

1. bežné príjmy sa zvyšujú z 34 160 405 € na 34 596 065 €, zvýšenie o 435 660 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 423 233 € na 33 842 373 €, zvýšenie o 419 140 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 3 610 716 € na 3 605 716 €, zníženie o 5 000 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú zo 6 003 613 € na 6 015 133 €, zvýšenie o 11 520 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 3 998 378 € na 4 049 378 €, zvýšenie 

o 51 000 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú z 2 342 653 € na 2 393 653 €, zvýšenie 

o 51 000 € 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.21) 
za: 16 poslancov, proti: 7, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

BOD č. 17 
PRENÁJOM MAJETKU, VECNÉ BREMENÁ A INÉ MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  

- materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom. 

 

Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 

Zasadnutia Komisie majetkovej dňa 22.6.2020 a 20.7.2020 sa uskutočnili na základe plánu 
rokovania na I. a II. polrok 2020. Predmetom rokovania bolo prerokovanie žiadostí o prenájom 
nebytových priestorov, vyhodnotenie súťaží o prenájom nebytových priestorov, analýza 
nebytových priestorov, žiadosti na prenájom pozemkov, vyhodnotenie súťaží na prenájom 
pozemkov, vecné bremená a iné majetkové záležitosti. Stanoviská komisie boli prijaté na 
základe platného hlasovania a jeho výsledku v zmysle Štatútu komisie majetkovej. 

Je navrhnutých 15 uznesení vo veci vecných bremien a uznesenie vo veci zaradenia majetku 
do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj. 

 

R o z p r a v a  

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Pri prenájme pre Apoštolskú cirkev je výška nájmu 3,42 € na rok. Je to správne? Malo by to 
byť aspoň vo výške režijných nákladov, ktoré má s tým mesto. 

Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM 

Cena je v súlade s VZN. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1. B e r i e  n a  v e d o m i e    
Správu z rokovania Komisie majetkovej. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.22) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  
2.1   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky a teplovodu pod povrchom na pozemku vedenom  
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra  E-KN 
p.č. 5806/14, k.ú. Stráňany, evidovanom na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej  prípojky  
cca 12,25 m, v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky cca 5,82 m a v celkovej dĺžke teplovodu cca 
52,37 m ), ktoré budú spresnené 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, vodovodnej a kanalizačnej prípojky a teplovodu 
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, uložených v rámci realizácie  stavby: „Novostavba 
polyfunkčného bytového domu GREENSIDE V. - Michalovce“, ktoré budú slúžiť pre napájanie 
novostavby polyfunkčného bytového domu, ktorý bude postavený  
na parcele registra C-KN p.č. 1699/44, p.č. 1699/81 a p.č. 1699/58 v k.ú. Stráňany, s investorom, 
spoločnosťou  GREEN SIDE SK s.r.o., Partizánska 6093/12A,  071 01 Michalovce, IČO: 518 
59 220, 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 
uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
a teplovodu, 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 (vecné bremeno bude právom 
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka IS, vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
a teplovodu, alebo ich častí). 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.23) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  
2.2    zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, NN elektrických prípojok pod povrchom na 

pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
parcela registra  C-KN p.č. 4269, evidovaný na LV 5157,  
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, v jednotlivých dĺžkach  
NN elektrických prípojok pre vchody č. 22-32 bytového domu súpisné č. 1098, stojaceho na 
parcele C-KN p.č. 4268, k.ú. Michalovce (P.I. Čajkovského č. 22 - cca 11 m,  
P.I. Čajkovského č. 24 – cca 30 m, P.I. Čajkovského č. 26 - cca 16 m, P.I. Čajkovského  
č. 28 - cca 25 m, P.I. Čajkovského č. 30 - cca 17 m, P.I. Čajkovského č. 32 - cca 13 m), ktoré budú 
spresnené 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 IS, NN 
elektrických prípojok s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, ktoré budú uložené v rámci 
realizácie stavby: „Rekonštrukcia prípojok NN pre bytový dom 1098“ a budú slúžiť pre napojenie 
jednotlivých vchodov č. 22 - 32  bytového domu  súpisné č. 1098, stojaceho na parcele C-KN p.č. 
4268, k.ú. Michalovce s vlastníkmi bytov,  

 

1.) P.I. Čajkovského č. 22   
 

  Ing. Polláková Zuzana, rod. Bobíková, S. Chalupku 6277/20A, 071 01 Michalovce,  
  Molnár Jaroslav, rod. Molnár a Molnárová Jana, rod. Ivčičová, P.I. Čajkovského 1098/22, 071 01 Michalovce,   
  Ličáková Emília, rod. Kocibanová a Ing. Ličák Ján, rod. Ličák, Ľ. Štúra 9, 071 01 Michalovce,  
  Tóthová Magdaléna r. Majcherová, Užhorodská 175/21, 071 01 Michalovce,  
  Lenard Dušan a Jozefína Lenardová, rod. Rusnaková, Čajkovského 22, 071 01 Michalovce,  
 

2.) P.I. Čajkovského č. 24   
 

 Tkáčová Vladimíra, rod. Furajtárová, Školská 1418/3, 071 01 Michalovce,  
  Andrejčiková Anna, Čajkovského 24, 071 01 Michalovce,  
  Podstavský Michal rod. Podstavský, Čajkovského 24, 071 01 Michalovce,  
  Marcinová Dagmar rod. Obšitniková, Čajkovského 24, 071 01 Michalovce,  

 

3.) P.I. Čajkovského č. 26 
 

  MVDr. Maskaľ Milan a Maskaľová Andrea, rod. Tothová,  Naciná Ves č. 327, 072 21 Naciná Ves, 
  JUDr. Michal Dunda, rod. Dunda, P.J. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce,   
  Kerekešová Stela, rod. Korpová, P.I. Čajkovského 1098/26, 071 01 Michalovce, 
  Korpa Zdenko, rod. Korpa, Odbojárov 2582/24, 071 01 Michalovce,  

 

4.) P.I. Čajkovského č. 28 
 

  Bc. Sokol Štefan, rod. Sokol, Za humnom 98/60, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor,  
  Birbičová Eva, rod. Miglecová, Čajkovského 28, 071 01 Michalovce,  
  Hollý Jozef a Irena Hollá rod. Zajacová, Čajkovského 28, 071 01 Michalovce,  
  Mišlai Radoslav, rod. Mišlai, Palín č. 147, 072 13 Palín,  
  Pošiváková Sandra, rod. Dlugošová, Záhradná 195/9, 044 17 Slanec,  
  Dubský Otakar, rod. Dubský, P.I. Čajkovského 1098/28, 071 01 Michalovce,  

 

5.) P.I. Čajkovského č. 30 
 

  Mikšátková Viera r. Hrebeňáková, Kojetická 1024, 277 11 Neratovice, ČR, 
  Kováčová Silvia, rod. Sabovčíková, Ukrajinská 170/3, 071 01 Michalovce,  
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  Ing. Sabovčík Marek, rod. Sabovčík, Chrastné 117, 044 44 Kráľovce pri Košiciach,   
  Majerník Marián, rod. Majerník, Partizánska 2513/6, 066 01 Humenné,  
  Knapec Jozef, Brezová 1636/37, 071 01 Michalovce,   

 

6.) P.I. Čajkovského č. 32 
 

  Kmetóny Peter, rod. Kmetóny, Štefánikova 48, 071 01 Michalovce,  
  Kardoš Karol, Čajkovského 32, 071 01  Michalovce, 
  Haburčák Vladimír, rod. Haburčák a Bc. Michaela Haburčáková, rod. Cingeľová, Čajkovského 1098/32,  

                      071 01 Michalovce,   
  Hospodár Július, prof. Hlaváča 1886/2, 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 žiadateľov v prípade uloženia, 
opráv, údržby a rekonštrukcie NN elektrických prípojok, technologicky prekonané bez ich 
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto 
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom 
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasných, ako aj akýchkoľvek iných budúcich 
vlastníkov NN elektrických  prípojok, alebo ich častí), 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.24) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  
2.3   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra   
C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca – 6,3 m a kanalizačnej prípojky cca – 2,5 
m), ktoré budú spresnené 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, vodovodnej a 
kanalizačnej prípojky s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizované v rámci stavby: 
„Stavba rodinného domu v Michalovciach na p.č. 1838/473“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/473,  
k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11200, k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou  VR 
building s.r.o., prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce, IČO: 52 404 331, 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 uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, technologicky prekonané bez ich 
narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto 
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stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom 
i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného 
budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 1838/473,  
k.ú. Michalovce, vodovodnej  a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí), 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.25) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.4   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, 
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky 
cca – 6,3 m a kanalizačnej prípojky cca – 2,5 m), ktoré budú spresnené 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, vodovodnej a 
kanalizačnej prípojky s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizované v rámci stavby: 
„Stavba rodinného domu v Michalovciach na p.č. 1838/474“, ktoré budú slúžiť pre napojenie 
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/474,  
k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11200, k.ú. Michalovce s investorom, spoločnosťou  VR 
building s.r.o., prof. Hlaváča 1, 071 01 Michalovce, IČO: 52 404 331, 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 uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 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 (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného 
budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 1838/474,  
k.ú. Michalovce, vodovodnej  a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí), 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.26) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.5   zriadenie vecného bremena na NN elektrické vedenie uložené pod povrchom  

na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra C-KN p.č. 5293, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 5157,  
k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vedenia  
54 m), ktorá je spresnená geometrickým plánom č. 19.03301/2019 zo dňa 16.10.2019, 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle  
VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí, s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizované v rámci stavby: 
„Michalovce, TS89 – demontáž, úprava NN T.J. Moussona“ s investorom, spoločnosťou 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,  042 91 Košice, IČO: 36 599 361, 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 opráv, údržby, výmeny 
a rekonštrukcie NN elektrického vedenia, 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 (vecné 
bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka elektrického 
vedenia, alebo jeho časti), 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.27) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.6   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky pod povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra   
C-KN p.č. 1838/1, evidovaný na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 6 m a kanalizačnej prípojky cca 1,5 m), 
ktoré budú spresnené 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 právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizované v rámci stavby: „RD 
Michalovce - pod Hrádkom“, ktoré budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý 
bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/234, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11717, 
k.ú. Michalovce, s investorom, Mgr. Luciou Chocholáčkovou, Kamenárska 6551/56, 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 uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych 
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sietí, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, 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 (vecné 
bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka 
nehnuteľnosti, parcely registra C-KN p.č. 1838/234, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11717,  
k.ú. Michalovce, vodovodnej  a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí), 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.28) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.7   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, VN a NN elektrického rozvodu 

pod povrchom na pozemku, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom 
odbore, ako pozemok registra  E-KN p.č. 9576/1 a pozemok registra E-KN p.č. 9451/1, ktoré sú 
evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke 
VN a NN elektrického rozvodu cca 98 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, VN a NN 
elektrického rozvodu s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby: 
„Michalovce – Ul. Tučekova – VN prípojka, trafostanica a rekonštrukcia  
NN rozvodov distribučnej sústavy“, ktoré budú slúžiť pre napájanie novopostavených objektov 
nachádzajúcich sa na ulici Štefana Tučeka, so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, 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 uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie VN a NN elektrického 
rozvodu, 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 (vecné bremeno bude právom 
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka VN a NN elektrického rozvodu, alebo 
ich častí), 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.29) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.8   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky pod povrchom na 

pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra E-KN p.č. 5806/14, evidovaný na LV 6894, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto 
Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej  prípojky cca 93,7 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, 
NN elektrickej prípojky s právom vstupu a vjazdu na dané pozemky, realizované v rámci stavby: 
„Novostavba polyfunkčného bytového domu GREENSIDE V. - Michalovce“, ktorá bude slúžiť pre 
napájanie novostavby polyfunkčného bytového domu, ktorý bude postavený  
na parcele registra C-KN p.č. 1699/44, p.č. 1699/81 a p.č. 1699/58, k.ú. Stráňany,  
so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice,  
IČO: 36 599 361, 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 uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie NN elektrickej prípojky, 
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 (vecné bremeno 
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN elektrickej prípojky, 
alebo jej časti), 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.30) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.9   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, NN elektrickej prípojky na 

pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra E-KN p.č. 31/4, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého 
vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky cca 2 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 inžinierskych sietí  
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s investormi, Františkom Juhászom  
a MUDr. Máriou Juhászovou, Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom v rámci realizácie 
stavby: : „Rodinný dom s.č. 43“, ktorá bude slúžiť pre napojenie rodinného domu žiadateľov, 
ktorý je postavený na parcele registra C-KN p.č. 569, evidovanej  
na LV 1700, 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 žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych 
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sietí, NN elektrickej prípojky technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, 
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady do 
pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in 
rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti, 
parcely registra  C-KN p.č. 569, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 1700, k.ú. Michalovce, NN 
elektrickej prípojky, alebo jej časti), 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.31) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.10 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodného potrubia (rozšírenia vodovodu), na 

pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra E-KN p.č. 554/1, k.ú. Vrbovec, evidovaný  na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom 
je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodného potrubia cca 80 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 inžinierskych sietí  
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s investorom, spoločnosťou PRAMO s.r.o., 
Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce, IČO: 31 717 969 v rámci realizácie stavby: „Rozšírenie 
verejného vodovodu“, ktorý bude slúžiť pre napojenie pripravovanej novostavby rodinného 
domu, ktorý bude postavený na parcelách registra C-KN p.č. 97/5, C-KN 100/7 a C-KN p.č. 694/5, 
k.ú. Vrbovec 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 
uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie vodovodného potrubia 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 (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho 
vlastníka vodovodného potrubia, alebo jeho časti), 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 21 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.32) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.11 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia IS, vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej prípojky 

a distribučného plynovodu  s pripájacím plynovodom na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 554/1, k.ú. Vrbovec, 
evidovaný na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke 
vodovodnej prípojky cca 12 m, elektrickej prípojky cca 13 m, kanalizačnej prípojka cca 82 m, 
distribučného a pripojovacieho plynovodu cca 90 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 inžinierskych sietí  
s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok s investorom, Mgr. Andreou Dohaňošovou,  
J.Hollého 181/78, 071 01 Michalovce v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom - novostavba“, 
ktoré budú slúžiť pre napojenie pripravovanej novostavby rodinného domu, ktorý bude 
postavený na parcelách registra C-KN p.č. 97/5, C-KN 100/7  
a C-KN p.č. 694/5, k.ú. Vrbovec, evidovaných na LV 6224, k.ú. Vrbovec, 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 uloženia, 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 (vecné bremeno „in rem“ bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľností registra C-KN 
p.č. 97/5,  C-KN 100/7 a C-KN p.č. 694/5, k.ú. Vrbovec, evidovaných na LV 6224, k.ú. Vrbovec 
inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.33) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.12 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  vodovodnej, kanalizačnej, NN 

elektrickej a plynovej prípojky, na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra E-KN p.č. 9464,  
k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 
(v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 4,1 m, kanalizačnej prípojky cca 5,1 m, elektrickej 
prípojky cca 6,7 m, plynovej prípojky cca 16,2 m), ktoré budú spresnené 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 inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na 
daný pozemok s investorom, Petrom Timkom, Stretavka 20, 072 13 Stretavka, ktoré budú slúžiť 
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pre napojenie pripravovanej novostavby polyfunkčného objektu, ktorý bude postavený na 
parcelách registra C-KN p.č. 927 a  C-KN 928, 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 v prípade uloženia, 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 (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako  
aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľností registra C-KN p.č. 927  
a C-KN 928, k.ú. Michalovce, inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

 

Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.34) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.13 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,  vodovodnej, kanalizačnej, NN 

elektrickej  prípojky a pripojovacieho plynovodu, na pozemku vedenom na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 1702/2, k.ú. Stráňany, 
evidovaný na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke 
vodovodnej prípojky cca 3 m, kanalizačnej prípojky cca 6,8 m, NN elektrickej prípojky cca 0,5 m 
a pripojovacieho plynovodu cca 1,9 m), ktoré budú spresnené 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 inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na 
daný pozemok s investorom, Mariánom Kolesárom, Topolianska 129,  
071 01 Michalovce, v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom - novostavba“  ktoré budú slúžiť pre 
napojenie pripravovanej novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený  
na parcele registra C-KN p.č. 1702/21, k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 6696,  
k.ú. Stráňany 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 uloženia, 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 (vecné bremeno 
„in rem“ bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti 
registra C-KN p.č. 1702/21, k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 6696, k.ú. Stráňany, inžinierskych 
sietí, alebo ich častí, 
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Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.35) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.14 zriadenie vecného bremena na IS, vodovodnú a kanalizačnú prípojku uložené pod povrchom na 

pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok 
registra E-KN p.č. 27/2, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého 
vlastníkom je Mesto Michalovce v celkovej dĺžke 3 m (vodovodná prípojka 1 m, kanalizačná 
prípojka 2 m), ktorá je spresnená Geometrickým plánom č. 36579017-3/2020 zo dňa 24.01.2020, 
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s 
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena na uložené inžinierske siete, s právom vstupu 
a vjazdu na daný pozemok, ktoré boli uložené v rámci realizácie stavby: „Rodinný dom“ 
s investormi, Ing. Jozefom Tabišom, P.Horova 12, 073 01 Sobrance a MUDr. Katarínou Tabišovou, 
Závadka 83, 072 33 Závadka, 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 žiadateľov v prípade opráv, údržby, výmeny a rekonštrukcie vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky, technologicky prekonané bez ich narušenia  
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na 
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy  
v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako  
aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľností C-KN p.č. 629/2 a p.č. 629/3, k.ú. 
Michalovce, evidovaných na LV 3182, inžinierskych sietí, alebo ich častí), 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.36) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.15 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej prípojky pod 

povrchom na pozemku vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako 
pozemok parcela registra  C-KN p.č. 1838/1, evidovaný  na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého 
vlastníkom je Mesto Michalovce (v dĺžke kanalizačnej prípojky cca – 3,5 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, 
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s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok, realizované v rámci stavby: „Rodinný dom“, ktoré 
budú slúžiť pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra 
C-KN p.č. 1838/491, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11155, k.ú. Michalovce s investormi, Ing. 
Richardom Morozom, Humenská 3555/13, 071 01 Michalovce a Mgr. Alexandrou Morozovou, 
Hatalov č. 166, 072 16 Hatalov, 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 
žiadateľov v prípade uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí, kanalizačnej 
prípojky, technologicky prekonané bez ich narušenia  
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na 
vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy  
v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno „in rem“ bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka nehnuteľnosti, parcely registra  
C-KN p.č. 1838/491, k.ú. Michalovce, kanalizačnej prípojky, alebo ich častí). 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.37) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
2.16 zaradenie  nehnuteľností do  Zoznamu  majetku  Mesta  určeného  na odpredaj:  

− v  k.ú.  Michalovce,  obec  Michalovce,  okres  Michalovce,  pozemky  vedené Okresným 
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to: 
• pozemok registra C-KN na Ul. Štefánikovej 

 p.č. 2870/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11 463 m2, do 
výmery 10 m2, 

• pozemok registra C-KN na Ul. farskej 
 p.č. 136/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 145 m2, 

− v  k.ú.  Michalovce,  obec  Michalovce,  okres  Michalovce,  pozemky  vedené Okresným 
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to: 
• pozemok registra E-KN na Ul. Gagarinovej 

 p.č. 6379, druh pozemku ostatná plocha, výmera 20 904 m2, do výmery 12 m2, 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.38) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
3. Splnomocňuje 
          primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení   
          v bode 2 Návrhu na uznesenie. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.39) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

BOD č. 18 
MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  

- materiál predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom. 

 

Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 

Materiál má 17 jednotlivých častí.  Prvá až desiata časť pojednáva o vyhodnotení súťaží na 
predaj majetku Mesta. V časti 11 až 15  je návrh podmienok OVS, resp. predaja pozemkov. 
V časti 16. je návrh ceny výkupu na Ul. P. Jilemnického. V 17. časti je aktualizácia uznesení. 
Podrobnejšie viď. správa. 

 

R o z p r a v a  

Mgr. Milan Kaplan 

Vyjadrím sa k niektorým bodom, s ktorými nesúhlasím a žiadam poslancov, aby návrh 
nepodporili. V bode č.1 predávame pozemok v centre mesta. Cena 46,- € za m2 je pre 
kupujúceho sen, pre Mesto zlý sen. Bod č. 11 odpredaj pozemkov v katastrálnom území 
Vrbovec – pozemok pri kostole. Neodporúčam Mestu tento pozemok odpredať, zámery v tejto 
lokalite boli iné. Pochybnosti mám v bode č. 13 odpredaj pozemku na Okružnej ulici pre 
potreby parkoviska. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Podporujem predrečníka pána Kaplana. Pozemok vo Vrbovci má slúžiť ako rezerva pre dom 
smútku a parkovisko. 
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Radovan Geci 

Zase sme pri tom, že Mesto Michalovce dokáže tvoriť zisk len odpredajom majetku. Mesto 
nemá obecný podnik, ktorý by použil niektoré pozemky ako investičný zámer, za účelom zisku. 
Rozpredávame pozemky po 14,-€/m2, čo je neskutočné. Vyzývam Mesto, aby takýmto 
dehonestujúcim spôsobom nerozpredávalo pozemky. Je potrebné prehodnotiť VZN. 
Nemôžem tento materiál podporiť. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pán kolega Geci má pravdu. Človek sa tu cíti bezmocne. Cez to všetko sa to tu opäť všetko 
schváli. 

MUDr. Maroš Eľko – fakt. poznámka 

K jednotlivým pozemkom je aj mapa. Ide o malé kúsky pozemkov pri jednotlivých domoch. 
Ako celok sú nepredajné. Nemôžu mať trhovú hodnotu. Ide väčšinou o priestory medzi 
domami. V tomto ja problém nemám. Teraz pán Goda rozprával úplne od veci. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Päť rokov  sa snažím kúpiť takéto fliačiky pod 150,- € a nedarí sa mi to. Štrnásť euro je 
nezmysel. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Nie všetky body sú o fliačikoch. Stačí sa pozrieť na bod 11 a 13. Nie je problém predať malé 
časti ale nie za 14,- €. Dá sa aj za 100,-€. 

Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM 

Snažíme sa o precízne spracovanie grafickej prílohy, aby bolo jasné o čo ide. Nižšie ceny sa 
viažu k predzáhradkám, ktoré sú inak nepoužiteľné. V bodoch 11 a 13 nie je schvaľovanie, je 
to návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  
Prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného 
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pozemku C-KN p.č. 914/70, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 18 m2, k.ú. Michalovce, 
ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-116/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne 
overeného Okresným úradom Michalovce dňa 9.1.2020 pod č. G1-816/2019, oddelený 
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 914/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 
650 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť manželov 
Michala Stanka, rodeného Stanka a Luciu Stankovú, rodenú Štofovú, obidvaja bytom Ul. 
Pribinova č. 20, 071 01 Michalovce, ktorí ponúkli za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 828 
€, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.40) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 7 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
 
Prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného 
pozemku C-KN p.č. 378/8, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 68 m2, k.ú. Michalovce, 
ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne 
overeného Okresným úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelený 
z pôvodného pozemku E-KN p.č. 21, druh pozemku orná pôda, výmera 270 m2, LV 6438, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť manželov Ing. Ladislava Ebského, 
rodeného Ebského a Danielu Ebskú, rodenú Marcinovú, obidvaja bytom Ul. Gorazdova č. 
3642/11, 071 01 Michalovce, ktorí ponúkli za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 952 €, ako 
záverečné vyhodnotenie súťaže. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.41) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 7 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novourčeného 
pozemku C-KN p.č. 380/9, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 50 m2, k.ú. Michalovce, 
ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne 
overeného Okresným úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, vytvorený 
z pôvodného pozemku E-KN p.č. 21, druh pozemku orná pôda, výmera 270 m2, LV 6438, k.ú. 
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Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce a z pozemku C-KN p.č. 380/9, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 30 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres 
Michalovce, schváliť Róberta Bánoma, rodeného Bánoma, bytom Ul. Svätoplukova č. 5619/8, 
071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 700 €, ako 
záverečné vyhodnotenie súťaže. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.42) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 8 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného 
pozemku C-KN p.č. 380/23, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 36 m2, k.ú. Michalovce, 
ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne 
overeného Okresným úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelený 
z pôvodného pozemku C-KN p.č. 380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 
1379 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, schváliť Ing. Mariána Pada, rodeného 
Pada, bytom Ul. Samova č. 730/13, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol za predmet predaja 
kúpnu cenu vo výške 513 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 
 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.43) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 8 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvorených 
pozemkov C-KN p.č. 380/24, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 65 m2 a p.č. 380/25, 
druh pozemku zastavaná plocha, výmera 17 m2, k.ú. Michalovce, ktoré boli na základe 
Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne overeného Okresným 
úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelené z pôvodného pozemku C-KN 
p.č. 380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1379 m2, LV 5157, k.ú. 
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť Mgr. Zuzanu Lešovú, rodenú Lešovú, 
bytom Ul. Samova č. 731/15, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu 
cenu vo výške 1 150 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.44) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného 
pozemku C-KN p.č. 380/26, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 21 m2, k.ú. Michalovce, 
ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780-156/2019, zo dňa 23.12.2019, úradne 
overeného Okresným úradom Michalovce dňa 29.1.2020 pod č. G1-814/2019, oddelený 
z pôvodných pozemkov registra C-KN p.č. 379/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 389 m2 a pozemku C-KN p.č. 380/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 1379 m2, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, 
na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť 
Róberta Bánoma, rodeného Bánoma, bytom Ul. Svätoplukova č. 5619/8, 071 01 Michalovce, 
ktorý ponúkol za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 294 €, ako záverečné vyhodnotenie 
súťaže. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.45) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 8 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Prijatie predloženého návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného 
pozemku C-KN p.č. 1837/265, druh pozemku zastavané plochy, výmera 13 m2, ktorý bol na 
základe Geometrického plánu č. 34834001-24/2016, zo dňa 23.3.2016, úradne overeného 
Okresným úradom Michalovce dňa 30.3.2016 pod č. G1-181/16, odčlenený z pôvodného 
pozemku C-KN p.č. 1837/175, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 18468 m2, 
LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, schváliť manželov JUDr. Marcela 
Kirnága, rodeného Kirnága a JUDr. Gabrielu Kirnágovú, rodenú Ivankovú, obidvaja bytom Ul. 
tehliarska 6018/27A, 071 01 Michalovce, ktorí ponúkli za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 
828 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.46) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8  A) 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e    
A) v garážovej lokalite na  Ul. špitálskej – Zekon 

− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3728/25, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 19 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  

− odpredaj podielu 1154/376250 z pozemku registra C-KN p.č. 3728/1, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV 
10048, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok 
medzigarážových priestorov),do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže súp.č. 
4688, PaedDr. Katarína Romaňáková, rodená Mitrovčáková, bytom Ul. 
Štefánikova č. 1408/46, 071 01 Michalovce. 
 

Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.47) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8  B) 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  

B) v garážovej lokalite na  Ul. okružnej – P2-S2 
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3334, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, výmera 20 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva 
pre vlastníkov  stavby garáže súp.č. 4547, Milana Mikuláša, rod Mikuláša, bytom 
Ul. Štefánikova 1413/74, 071 01 Michalovce a Martu Mikulášovú, rod. 
Kubiridžakovú, bytom  Ul. Štefánikova 1413/74, 071 01 Michalovce v podiele1/2 
pre každého. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.48) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8  C) 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
C) v garážovej lokalite na  Ul. Kuzmányho 

− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 2969/38, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 21 m2, ktorý je evidovaný na LV 6438, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú 
cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva pre vlastníkov  
stavby garáže súp.č. 5169, Michala Ryníka, rod.Ryníka, bytom Ul. M. Rázusa 13, 071 01 
Michalovce a Ing. Annu Ryníkovú, rod. Šiketovú, bytom Ul. M. Rázusa 13, 071 01 
Michalovce v podiele 1/2 pre každého. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.49) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
 

Odpredaj pozemku C-KN p.č. 666, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 300 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5157, k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, Okres Michalovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za 
symbolickú cenu 0,10 €/m2 z dôvodu, že žiadateľka Ing. Ľuboslava Vongreyová, rod. 
Gavandulová doložila Rozhodnutie Okresného národného výboru v Michalovciach č. Fin. 
6151/76/Jo o pridelení pozemku do osobného užívania, stavebné povolenie, kolaudačné 
rozhodnutie, darovaciu zmluvu a Notársku zápisnicu z dedičského konania, preukazujúcimi 
legálnosť postavených stavieb a jej vlastníctva k týmto stavbám. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 23 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.50) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Odpredaj novovytvorených a novourčených pozemkov registra C-KN: 

− p.č. 1335/38, druh pozemku zastavané plochy, výmera 695 m2,  
− p.č. 1335/105, druh pozemku zastavané plochy, výmera 15 m2,  
− p.č. 1335/106, druh pozemku zastavané plochy, výmera 67 m2, 
v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 35024780-
30/2017, zo dňa 13.3.2017, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 
22.3.2017 pod č. G1-123/21017, za cenu 4,979 €/m2, pre nižšie uvedeného spoluvlastníka 
bytového domu na Ul. nad Laborcom súp. č. 1770, o veľkosti podielu rovnajúcej sa jeho 
veľkosti podielu na spoločných častiach a spoločných zariadenia tohto bytového domu: 

P.č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  

častiach 
a spoločných  

zariadeniach domu 
Podiel Vchod Posch. 

Číslo 
bytu 

1. 

Sabadoš Michal,  
r. Sabadoš  
Ul. nad Laborcom 1770/6 

Michalovce 

1/1 6 5. 59 7406 /627016 45,69  

            7406 /627016 45,69   

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.51) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Spôsob prevodu novourčeného pozemku C-KN p.č. 3/1, druh pozemku zastavaná plocha, 
výmera 123 m2 a novovytvoreného pozemok C-KN p.č. 4/2, druh pozemku ostatná plocha, 
výmera 230 m2, ktoré boli na základe Geometrického plánu č. 14328810-168/2020, zo dňa 
23.7.2020, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 3.8.2020 pod č. G1-435/2020, 
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oddelené z pôvodných pozemkov C-KN p.č. 3/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 218 m2 a p.č. 4, druh pozemku ostatná plocha, výmera 1 941 m2, ktoré sú evidované 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. 
Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich 
podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,  
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie 

a v takomto stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred 

podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od 
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo 
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez 
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu 
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, 
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu 
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo 
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je 
vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená 
finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka 
bude v hodnote 1000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 
1000 € sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť 
zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže 
v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej 
verejnej súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť 
súťaž. 

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.52) 
za: 17 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 381/14, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 573 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym 
odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 
obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie 

a v takomto stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred 

podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od 
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo 
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez 
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu 
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, 
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu 
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo 
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je 
vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená 
finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka 
bude v hodnote 1000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 
1000 € sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť 
zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže 
v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej 
verejnej súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť 
súťaž. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.53) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 4687/3, druh pozemku ostatná plocha, výmera 
510 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou verejnou 
súťažou za nasledujúcich podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie 

a v takomto stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred 

podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od 
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo 
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez 
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu 
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, 
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu 
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo 
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je 
vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 1000 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená 
finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka 
bude v hodnote 1000 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 
1000 € sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť 
zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže 
v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej 
verejnej súťaži, 
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− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť 
súťaž. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.54) 
za: 16 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 6 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.14 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Spôsob prevodu pozemku registra C-KN p.č. 1428/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 47 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na 
Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, obchodnou 
verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie 

a v takomto stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred 

podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od 
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo 
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez 
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu 
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, 
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu 
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo 
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je 
vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená 
finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka 
bude v hodnote 100 €, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 
100 € sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť 
zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže 
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v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 
− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej 

verejnej súťaži, 
− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť 

súťaž. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.55) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.15 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4107/2, druh pozemku zastavaná 
plocha, výmera 15 m2 k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 14328810-
38/2020, zo dňa 1.7.2020, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 13.7.2020 
pod č. G1-390/20, oddelený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 4107, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, výmera 56 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, 
katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres 
Michalovce, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet predaja,   
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie 

a v takomto stave ho kupuje, 
− v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávaný pozemok, 
− účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred 

podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od 
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo 
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy, 

− účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi 
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez 
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov, 

− záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu 
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby konateľom, 
členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči Mestu 
Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom, alebo 
v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto doteraz nie je 
vysporiadaná,  

− záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 € na číslo účtu SK04 5600 0000 0042 
0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí súčasť 
ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená 
finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná čiastka 
bude v hodnote 100 €, 
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− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške 
100 € sa mu nevracia, 

− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena  ponúknutá za 
predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený v súlade 
s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže môže byť 
zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže 
v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka, 

− účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej 
verejnej súťaži, 

− vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť 
súťaž. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.56) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.16 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

S c h v a ľ u j e  
Odkúpenie novovytvorených pozemkov registra C-KN: 

− p.č. 4645/112, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 133 m2, 
− p.č. 4645/113, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 163 m2, 
− p.č. 4645/114, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 12 m2, 
− p.č.5375/4, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 6 m2, 
− p.č. 5375/3, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 39 m2, 
ktoré boli na základe Geometrického plánu č. 35024780-174/2019, zo dňa 9.1.2020, 
úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 28.1.2020 pod č. G1-9/2020, 
oddelené z pôvodných pozemkov: 

− E-KN p.č. 717/1, druh pozemku záhrada, výmera 45 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,  

− C-KN p.č. 4645/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 52643 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 

− C-KN p.č. 4645/20, druh pozemku záhrada, výmera 84 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č.1941, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, 

od nástupcov vlastníkov – dedičov, po pôvodných vlastníkoch Gizely Zajacovej, rod. 
Müllerovou a Alžbety Tokárskej, rod. Müllerovou, ktorí odpredali Československému štátu, 
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ONV Michalovce, zastúpenému Stavoinvestou Inžinierskou organizáciou Košice, 
nehnuteľnosti v čase predaja zapísané na LV č. 1941, k.ú. Michalovce, p.č. 717/1 kúpnou 
zmluvou, o neplatnosti ktorej rozhodol Okresný súd Michalovciach rozsudkom č. 
19C/68/2006, za jednotkovú cenu pozemkov 18 €/m2, s tým, že súhlas so zápisom 
predmetného geometrického plánu bude daný až po podpísaní Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na odpredaj nehnuteľností v zmysle tohto bodu.  

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 24 poslancov 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.57) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0  poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II. 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

Ruší uznesenia MsZ: 
− č. 287, zo dňa 18.6.2013, v bode bod I/10,  
− č. 113, zo dňa 27.10.2015, v bode I/10, 
− č. 154, zo dňa 23.2.2016, v bode I/11, 
− č. 172, zo dňa 19.4.2016, v bodu I/8, 
− č. 230, zo dňa 25.10.2016, v bodu I/6, 
− č. 118, zo dňa 29.5.2020, v bodu I/4, 
− č. 389, zo dňa 24.4.2018, v bode I/3, poradové č. 2 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.58) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III. 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

Splnomocňuje  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených uznesení  odpredajov a 
výkupov  v bode I. Návrhu na uznesenie. 
 T: 2020 - 2021 
 Z: Viliam Zahorčák 
      primátor mesta 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.59) 
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

BOD č. 19 
NÁVRH NA VOĽBU PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU MICHALOVCE PRE FUNKČNÉ OBDOBIE 
2021-2024 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.  

- materiál predkladala Mgr. Natália Slaninková, vedúca organizačného odboru. 

Mgr. Natália Slaninková 

V roku 2020 uplynie štvorročné volebné obdobie prísediacich Okresného súdu Michalovce. 

 Do 30. septembra 2020  je potrebné vykonať voľby nových prísediacich pre ďalšie 
funkčné obdobie 2021-2024, prípadne opätovne zvoliť  tých prísediacich, ktorí zodpovedne 
plnili úlohy. 

 Vzhľadom na potreby Okresného súdu Michalovce a na pomerné zastúpenie 
prísediacich navrhuje predseda Okresného súdu Michalovce zvoliť v mestskom zastupiteľstve 
7 prísediacich. Zároveň vzhľadom na zodpovedný prístup k výkonu funkcie prísediaceho 
odporúča zvoliť  niektorých doterajších prísediacich ako aj ďalšieho nového prísediaceho.  

Navrhovaní kandidáti prehlásili, že súhlasia so zvolením do funkcie prísediaceho. 

 

R o z p r a v a 
 
Mgr. Milan Kaplan 
O tejto téme sme rozprávali aj na mestskej rade. Poviem, čo mi na tom vadí. Pýtal som sa kto 
navrhuje kandidátov, bolo mi odpovedané, že primátor mesta. Pred schválením v mestskom 
zastupiteľstve, kandidáti musia byť odobrení predsedom súdu. Nevidím potom zmysel 
schvaľovať prísediacich v MsZ. 

Mgr. Natália Slaninková, ved. org. odboru 

V súlade s ustanovením § 139 a  nasl. zákona 385/2000 Z.z.  o sudcoch a prísediacich 
a paragrafu 140 citujem: prísediacich volia obecné zastupiteľstva v obvode príslušného súdu 
z kandidátov z radov občanov, ktorý majú trvalý pobyt, alebo pracujú v obvode súdu. 
Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na 
voľbu si zastupiteľstvo vyžiada  vyjadrenie predsedu príslušného súdu. (Stanovisko ku všetkým 
kandidátom bolo vyžiadané). 
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Mgr. Milan Kaplan 

Väčšiu logiku by to malo, ak by stanovisko predsedu súdu bolo po voľbe v MsZ. 

Mgr. Ján Várady 

Z navrhovaných kandidátov poznám len jednu PhDr. Popaďákovú, za ktorú môžem hlasovať. 
Ďalších nepoznám. Bol by som rád, aby boli predstavení konkrétnejšie. Nie je tu nikto zo strany 
opozície, je narušená rovnováha. 

Radovan Geci 

Iné mesta sa chovajú transparentnejšie. Napr.  mesto Nitra vypísalo výzvu, aby sa občania 
prihlásili na funkciu prísediaceho súdu. U nás sa to robí za zatvorenými dverami. Prísediaci na 
súde tvoria neoddeliteľnú súčasť súdneho senátu pri trestnom konaní. Je zjavné, že tam 
potrebujete svojich ľudí. Poprosím všetkých poslancov, aby to zvážili. 

MUDr. Dušan Goda 

Zase tu ide o kancelársku politiku, je to bežná vec u primátora. 

Mgr. Miroslav Dufinec 

O jednotlivých prísediacich v konečnom dôsledku rozhoduje sudca. Prísediaci, prepáčte za 
výraz  je len štatista. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Nie je to štatista, je to človek, ktorý má informácie. 

Ing. Filip Kaľavský  

Ideme hlasovať o niekom, koho nepoznáme, prečo ich znovu volíme, kto ich vyberal? 

Mgr.  Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Neviem či pán Dufinec hovoril o prísediacich ohľadom štatistov, alebo o svojich kolegov 
z poslaneckého klubu. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie Mgr. Marián Sabovčík  
v tomto znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1.  V o l í  

      prísediacich  Okresného súdu Michalovce 

      Annu Hudákovú 
      PhDr. Zlatušu Popaďákovú 
      Mareka Kudláča 
      JUDr. Milana Čorneja 
      Máriu Savkovú 
      Mgr. Miroslava Bočinca 

2.  U k l a d á 
vedúcej organizačného odboru Mgr. Natálii Slaninkovej  predložiť Okresnému súdu 
Michalovce vypísané dotazníky pre kandidátov, súhlas k voľbe, výpis z uznesenia o voľbe 
kandidáta a osvedčenie o zvolení prísediaceho. 

        Z: v texte 
        T: do 31.10.2020 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.60) 
za: 16 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

BOD č. 20 
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE 
-NÁVRH NA OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.9 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.  

- materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru výstavby,ŽPaMR. Rokovania sa 
zúčastnila Ing. H. Francúzová, odb. referent odboru V,ŽPaMR. 

Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 

Mesto Michalovce k 31.7.2020 eviduje 39 žiadostí od fyzických a právnických osôb. V popisnej 
časti materiálu sú uvedené jednotlivé lokality podľa katastrálnych území. V súlade s § 19 
územného zákona náklady spojené s obstaraním uhrádzajú obce a mestá, ale môžu požadovať 
čiastočnú, alebo úplnú náhradu nákladov, s tým je spojené aj uznesenie MsZ – bod 3. 
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R o z p r a v a 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Mestská rada odporučila svojim uznesením, vypustiť lokalitu č.20 a v rámci Zmien a doplnkov 
č.9 riešiť dopravné prepojenie ulíc Športovej a Narcisovej. 

Mgr. Milan Kaplan 

Tento zoznam lokalít, česť výnimkám, sa nedá nazvať územným plánovaním, je to jednoducho 
anarchia. Od zaberania parciel, ktoré sú vo vlastníctve Mesta na iné využitie, od masového 
prehusťovania zástavby, dokonca je tu žiadosť na preklasifikovanie pozemku, kedy žiadateľ nie 
je vlastníkom pozemku. Pred rokovaním sme obdržali do rúk ďalšie  dve lokality, s ktorými sme 
nemali čas sa oboznámiť. S 11-timi sa nedá vôbec súhlasiť. Dotknem sa lokality 19,20 a 29. 
Lokalita č. 19 a 20 – žiadateľ žiada o zmenu pozemkov v parku študentov na občiansku 
vybavenosť. Žiadateľ nie je vlastníkom pozemku. Neberie sa do úvahy pôvodný zámer využitia 
danej lokality. Táto lokalita má najväčší potenciál, aby tam v budúcnosti mohla byť oddychová 
zóna pre širokú verejnosť. Navrhujem, aby boli z návrhu vylúčené lokality 19 , 20 a lokalita č.29 
z volebného obvodu Juh. Tam sa snaží samotné Mesto zmeniť klasifikáciu využitia pozemku na 
stavebný pozemok. Predpokladám, že na výstavbu bytových domov. Je samozrejme, že Mesto 
bytový dom stavať nebude. Vyplýva z toho, že sa to pre niekoho chystá, ktorý následne 
pozemok odkúpi a bytový dom tam postaví. Opäť sa to zahustí a ľudia si budú pozerať z okna 
do okna. Toto je územné plánovanie pre koho? Pre podnikateľské aktivity konkrétnych ľudí? 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Čo sa chystá v meste, že je predložených toľko lokalít na zmenu ich využitia? Je to pozemková 
mafia. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Poslanec má právo sa vyjadrovať k jednotlivým materiálom, ale aspoň trošku by mal rozumieť 
tomu, o čom hovorí. Teraz sa bavíme o návrhu zmien územného plánu. Prevažne zmenu 
žiadajú osoby, ktoré to vlastnia a chcú aby sa daný charakter územia zmenil. Či sa zmení, alebo 
nie, o tom bude celý proces, ktorý bude prebiehať možno 2 roky. Bude prebiehať na rôznych 
úrovniach, budú sa k nemu vyjadrovať odborné inštitúcie, bude podrobený verejnému 
prerokovaniu. Ku každému bodu, bude vyhodnotený záznam, čo je možné a čo nie. Sme na 
začiatku procesu a teraz rozhodujeme, či žiadosť bude zaradená do návrhu zmien. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Prestaňme sa tváriť, že vlastník pozemku, si môže s pozemkom robiť čo chce. Ak vlastník raz 
nadobudol pozemok ako plochu zelene, tak musí počítať s tým, že Mesto na základe svojho 
územného plánu má za to, že tam tá zeleň bude. Ak chce robiť investície, stavať rodinné domy, 
nech si kúpi stavebný pozemok. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Teraz sa bavíme, či aj z nášho pohľadu môžu byť žiadostí posunuté ďalej, aby prebehol celý 
proces, ktorý sa ich dotýka. 

MUDr. Dušan Goda 

Vyprosím si pán primátor, aby ste mi hovorili, že neviem o čom to je. Vieme zo skúseností 
z minulostí, ako k takýmto procesom v minulosti došlo. Nezavadzajte, poznám vás ako 
pracujete, vaše metódy. 

Mgr. Ján Várady 

Dotknem sa lokalít č. 35 a 36, katastrálne územie Vrbovec. V uvedených lokalitách žiadajú 
o zmenu využitia na plochy z ornej pôdy na  výstavbu rodinných domov. Pozemkami vedie VTL 
verejného plynovodu. Žiadam o vylúčenie daných lokalít z návrhu. Je tiež divné ako tie 
pozemky prešli z pozemkového fondu na terajších vlastníkov, bolo by vhodné to preveriť. 

Radovan Geci 

ÚPM – 39 zmien, je to neskutočne veľa. Podľa môjho presvedčenia Mesto územie neplánuje. 
Sú to v podstate zmeny, ktoré sa robia bez akéhokoľvek premyslenia, len na vyhovenie 
súkromným zámerom. Česť niektorým výnimkám. Mesto nevytvára stavebné pozemky, 
komunikácie, kde by sa správalo investične a takým spôsobom zhodnocovalo svoj majetok. 
Mesto vie len počúvať investorov a vyhovovať im. Predkladám návrh na vypustenie  lokalít č. 
25 a 26 a 30. Lokality č. 25 a 26 sú za budovou Zlatý býk, bude tam veľká nespokojnosť občanov 
tam bývajúcich. Lokalita č. 30 zmena je na občiansku vybavenosť a bývanie. Ide o lokalitu pri 
európskom ťahu. Neviem si predstaviť aby tam niekto býval. Toto nie je územné plánovanie. 
Predkladám pozmeňujúci návrh. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Žiadam taktiež o vyňatie lokalít č. 38 a 39, ktoré boli rozdané pred zastupiteľstvom. Nie je to 
korektné, nemali sme kedy sa s danými lokalitami oboznámiť. Nebolo to prerokované 
v príslušných komisiách. Nie je v hodné  dnes  hlasovať o týchto bodoch.  

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Lokalita č. 39 – žiadateľ je Mesto, lokalita vzišla z toho, že potrebujeme upraviť dnešnú 
funkčnú klasifikáciu priestorov pri našej skládke TKO – Žabany, aby sme sa v tomto priestore 
mohli uchádzať o zdroje a o pozemok samotný, na výstavbu dotrieďovacej linky. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Lokality č. 38 a 39 neboli prerokované v komisií a v mestskej rade. Je to po právnej stránke 
v poriadku? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Ak je na to dôvod, môžu ísť do zastupiteľstva materiály aj keď nie sú prerokované v mestskej 
rade. Konečné rozhodnutie je na zastupiteľstve. 
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JUDr. Ing. Erik Sibal 

Orgánom územného plánovania v súlade s paragrafom 16 ods.2 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku je obec. V súlade s §19b ods.1 písm. a) tohto zákona je obec povinná 
zverejniť oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. Nakoľko sa 
často stáva, že občania nesledujú úradnú tabuľu mesta navrhujem zverejniť obsah 
predkladaného materiálu v dvojtýždenníku Michalovčan. Toto je môj prvý pozmeňujúci návrh 
na uznesenia. 

Druhý pozmeňujúci návrh – pri plánovaní sídiel v západnej Európe platí, že za ekologické sídla 
sa považujú obce, kde je 40 a ž 60 % zelene. Na území SR platia metodické pokyny ministerstva 
dopravy s názvom štandardy minimálnej vybavenosti obcí, kde je uvedené, že pri veľkosti obce 
s obyvateľmi 30 až 50 tisíc  má sídelná  zeleň vo výškovej obytnej štvrti tvoriť 60 %, resp. 8 až 
12 m2 na obyvateľa. Niektoré predložené návrhy sú na úrovni zastavanosti 85 % resp. 97 % 
územia, čo považujem za nešťastné riešenie pre obyvateľov mesta a hlavne pre obyvateľov 
susediaceho územia a vlastníkov susedných pozemkov. Územným plánovaním sa sústavne 
a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia. Ako zástupcovia obce 
si musíme zodpovedať na otázku. Nielen to či zmeníme zeleň na občiansku vybavenosť, ale aj 
to koľko z daného územia bude zastavané a do akej výšky. Preto navrhujem prijať druhý návrh 
na uznesenie, kde zaviažeme obstarávateľa, aby pri obstarávaní zmien a doplnkov č. 9 vyzval 
žiadateľov na úpravu svojich žiadostí v súlade s prijatým VZN 107/2008. 

Návrh tretí – hlavnou úlohou poslanca je snaha o rozvoj mesta. Preto sa teším, že v rámci 
zmien územného plánu je množstvo návrhov, čo svedčí o záujme developerov o naše mesto. 
Na druhej strane je úlohou poslanca dozerať nad zachovaním zásad správneho využitia 
územného plánu mesta. Aby som sa mohol správne rozhodnúť o zmenách zelených plôch 
v našom meste na občiansku vybavenosť, alebo výstavbu, potrebujem vidieť návrh riešenia 
daného územia. Stavebný zákon pozná rôzne územnoplánovacie doklady a urbanistickú štúdiu 
definuje takto. Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v území, spracúva sa pri príprave 
územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania. Tento doklad považujem 
za potrebný a chcem aby bol obstaraný v rámci zmien a doplnkov v lokalitách, kde sa menia 
zelené plochy na občiansku vybavenosť, alebo na výstavbu rodinných domov. Upozorňujem 
poslancov, že v budúcnosti už nebudeme mať možnosť ovplyvniť jednotlivé žiadostí. 

Ing. Jozef Kaľavský 

Tento celý bod je na jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde by sa podrobne rozobrali 
jednotlivé žiadosti. Mesto sa príliš zahusťuje a ide tu aj o centrum mesta. Mal by tu byť 
projektor a ku každému bodu by sme mali mať prezentáciu s mapou a zmenami a so zámerom 
ako má ten priestor vyzerať. Navrhujem vylúčiť z obstarávania 3 body jedna sa o body č. 1 a 2 
obytnej zóny na konci ulice SNP. Neviem či je k tomu urobená infraštruktúra, ktorá by 
zabezpečovala plynulo aj premávku na tejto ulici. Ďalej lokalitu č. 5 – sídlisko SNP Ul. severná. 
Mesto žiada o zmenu z občianskej vybavenosti na plochu pre bytové domy. Príde mi to tak, 
ako by sa to pre niekoho pripravovalo. Tam kde ma byť oddychová zóna – lavičky, ihriská pre 
deti, tak tu je to presne opak. 
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JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 

Lokalita č. 4 a 5 sú vedľa seba a úzko súvisia. Jeden žiadateľ chce 97 % zastavanosť a druhý 
bude mať 0% zastavanosť? Celá lokalita má mať zastavanosť 65 %. Mesto navrhuje zmenu ale 
vlastníkmi týchto parciel sú podľa mňa fyzické osoby. Som za to, ale nebudem súhlasiť s tým, 
aby tam bola 10 poschodová bytovka a aby bola 97 % zastavanosť. V tomto prípade budem 
napadať konanie až na ústavnom súde. 

MUDr. Dušan Goda 

Lokalita č. 3 – chýba mi mapka, tak ako hovoril kolega poslanec. Podľa čísiel parciel mi 
vychádza, že to čo sme pred časom predali za smiešnu sumu, si ide teraz zhodnocovať nový 
vlastník, ktorý požaduje zmenu funkčného využitia z plôch občianskej vybavenosti na plochy 
pre rodinné domy. Tu je ten dôkaz, ako pekne chronologický je to pripravené k záveru, aký sa 
tu rysuje. Budova na Borovicovej ulici – tam bolo preinvestované zo strany Mesta na 
rekonštrukciu cca 200 tis. €. Mesto preinvestovalo 200 tis. € a budovu predalo za 235 tis. €.To 
je typický príklad pán primátor toho čo robíte. Takto sa nehospodári s mestským majetkom. 
Predávate mestský majetok pod cenu. Ak sa mýlim, opravte ma. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Mýlite sa, vy všetko prispôsobujete svojim predstavám. Majetok, ktorý Mesto nedokázalo 
využiť ponúklo na predaj. Súťaž vygenerovala cenu a nový majiteľ má s tým nejaký konkrétny 
plán, iný než bol pôvodný zámer a preto žiada o zmenu územného plánu. 

JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 

Ak si dobre spomínam, už vo verejnom ponukovom konaní, bolo uvedené, že má záujem 
o výstavbu rodinných domov. Ja v tom problém nevidím. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Problémom je, že sa budova predala za 235 tis. €, Mesto investovalo 200 tis. €. Je to na 
zaplakanie. 

JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 

Trvám na svojom názore, že 235 tis. € bol dobrý predaj pre Mesto. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Komisia územného plánu a miestneho rozvoja na svojom zasadnutí 12.8.2020 prerokovala 
návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č.9. Svoje návrhy a pripomienky uviedla v uznesení, 
ktoré je súčasťou materiálu. Chcem poukázať na dve pripomienky – lokalita č.20, táto lokalita 
je súčasťou parku študentov. Navrhli sme ju riešiť už v súlade so spracovanou štúdiou 
revitalizácie parku študentov. Toto bolo prijaté a na základe toho bola lokalita č.20 vypustená. 

Komisia odporúča Mestu Michalovce ako obstarávateľovi územného plánu percentuálne 
stanoviť pri územiach určených na výstavbu bytových domov regulatívy zastavanosti. 
Dôvodom je zabezpečiť vyvážený podiel využiteľnosti území pre zastavanie stavebnými 
objektami doplnenými o plochy zelene. 
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Komisia územného plánu a miestneho rozvoja po zapracovaní pripomienok odporúča Územný 
plán Mesta Michalovce  návrh na obstaranie  Zmien a doplnkov č.9 schváliť. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

-predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  predložil na schválenie doručené 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na uznesenia: 

− pozmeňujúci návrh predložil: Mgr. Milan Kaplan 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

žiada 

vylúčiť z obstarania Zmien a doplnkov č.9 Územného plánu mesta Michalovce tieto lokality: 

− lokalita č. 19 parcely registra „C“ č. 1192/65, 1192/66, 5378/3 a registra „E“ č. 2894 
a 2895 

− lokalita č. 20 parcely E-KN č. 2896, 291,2892,2893,2882,2881 a časť pozemkov parciel 
E-KN č. 2876 a 2877 k.ú. Michalovce 

− lokalita č. 29 parcely C-KN č. 3313/1, 3313/3, 3313/4, 3313/5 k.ú. Michalovce. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.61) 
za: 9 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 13 poslanci 
Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

− pozmeňujúci návrh predložil: Mgr. Milan Kaplan 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

žiada 

vyňať z hlasovania doplnený bod k materiálu č. 38 z dôvodu, že poslanci nemali možnosť sa 
s týmto materiálom oboznámiť. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.62) 
za: 8 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 
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− pozmeňujúci návrh predložil: Mgr. Ján Várady 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

žiada 

vylúčiť z obstarania Zmien a doplnkov č.9 ÚPM tieto lokality: 

− lokalita č. 35 registra „C“ 679/2, 680/1, 681, 682/1 a 683 k.ú. Vrbovec a registra E č. 
9426 k.ú. Vrbovec 

− lokalitu č. 36   parcela registra „C“ č. 651/22 k.ú. Vrbovec 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.63) 
za: 9 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 14 poslanci 
Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

− pozmeňujúci návrh predložil: Radovan Geci 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

žiada 

vylúčiť z obstarania Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce tieto lokality: 

− lokalita č. 25 parcely C-KN č. 799/91 a 799/10 k.ú. Michalovce 
− lokalita č. 26 parcely C-KN č. 799/23 a 799/92 k.ú. Michalovce 
− lokalita č. 30 parcely E-KN č. 8256, 8257/3 8260/1 k.ú. Michalovce 

 
 Hlasovanie 
(hlasovanie č.64) 
za: 7 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 16 poslanci 
Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

− pozmeňujúci návrh predložil: JUDr. Ing. Erik Sibal 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

odporúča 

zabezpečiť v súlade s paragrafom 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 o územnom    
plánovaní a stavebnom poriadku zverejnenie oznámenia o začatí obstarania 
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územnoplánovacej dokumentácie na úradnej tabuli obce a v dvojtýždenníku Michalovčan 
v zhode s predloženým materiálom. 

       Z: Ing. Palečková, ved. OK,MaK 
                                                                                T: do 30 dní od schválenia uznesenia 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.65) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 6 poslanci 
Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol 
schválený. 

 

− pozmeňujúci návrh predložil : JUDr. Ing. Erik Sibal 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

odporúča 

Vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ : 
     Vyzvať na opravu žiadosti, ktoré nespĺňajú nasledujúce podmienky využívania plochy: 
     Občianska vybavenosť: 
− max. koeficient zastavanosti je 80 % - podiel plôch zastavanými stavbami a plochami 

dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného územia (vrátane 
plôch dopravy a TI) 

− počet podlaží, maximálne do 4 nadzemného podlažia, 
− potrebný počet garáži budovať ako súčasť stavby alebo na jeho pozemku zabezpečiť 

potrebný počet parkovacích miest v zmysle platnej STN. 
Bytové domy: 

− max. koeficient zastavanosti je 60 % - podiel plôch zastavanými stavbami a plochami 
dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného územia (vrátane 
plôch dopravy a TI), 

− počet podlaží, maximálne do 7 nadzemných podlaží, 
− potrebný počet garáži budovať ako súčasť bytového domu alebo na jeho pozemku 

zabezpečiť potrebný počet parkovacích miest v zmysle platnej STN 
− na pozemku zabezpečiť min. 40 % zelene. 
      Rodinné domy: 
− max. koeficient zastavanosti je 45 % - podiel plôch zastavanými stavbami a plochami 

dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného územia (vrátane 
plôch doprav a TI), 

− počet podlaží, maximálne 2 nadzemné podlažia, alebo 1 nadzemné podlažie 
a podkrovie, 

− potrebný počet garáži budovať ako súčasť rodinného domu, alebo na jeho pozemku 
zabezpečiť minimálne dve parkovacie miesta v zmysle platnej STN. 

Z: Ing. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
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− pred hlasovaním primátor sa spýtal predkladateľov, či tento návrh by nemal byť prerokovaný 
VZN pri istých regulatívoch? 
 
Ing. Anna Mrázová 
Áno, to je už ten vyšší stupeň. Zatiaľ nehovoríme o žiadnych podmienkach, hovoríme 
o žiadostiach a nie o podmienkach. Toto je už ďalší stupeň, kde bude spracovaná 
dokumentácia spracovateľom, ktorý vyjde z verejného obstarávania, bude verejne 
prerokované, dotknuté orgány sa k tomu vyjadria a v zmysle STN, tak ako to tu bolo 
spomínané budú posúdené. V súčasnosti nič neposudzujeme. 
 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu 
Ak sa prijme predložený návrh na doplnenie uznesenia, bude uznesenie zmätočné. Nemôžete 
ukladať pracovníkovi úradu, len odporučiť a oni posúdia či je to  v rámci zákona možné, alebo 
nie. 
 
Ing. Helena Francúzová 
Toto je záležitosť spracovateľa jednotlivých lokalít, keď bude spracovaný návrh územného 
plánu. Spracovateľ posúdi každú jednu lokalitu, aká je možnosť zastavania, aká je možná výška. 
Nie je to možné teraz zovšeobecniť na všetky lokality. Tieto odporúčania môžu byť dané 
spracovateľovi územného plánu, ale on je kompetentný. Je to architekt, ktorý vie zákonitosti 
podľa noriem a podľa toho čo vidí v okolí a podľa toho to navrhne. Neviem, či toto tu bolo 
správne pochopené. Ide tu len o žiadostí fyzických a právnických osôb ako boli doručené na 
odbor. Nič tu neplánujeme. 
 

− Poslanec JUDr. Ing. E. Sibal trval, aby sa o návrhu hlasovalo. 
 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.66) 
za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 9 poslanci 
Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol 
schválený. 

 
− pozmeňujúci návrh predložil : JUDr. Ing. Erik Sibal 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

ukladá 

ved. odboru výstavby, životného prostredia a MR MsÚ vyzvať všetkých žiadateľov, ktorí 
požadujú zmenu funkčného využitia plôch verejnej zelene a parkov, aby predložili urbanistickú 
štúdiu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
Nie to vecne správne a nemôže ukladať. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.67) 
za: 11 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 11 poslanci 
Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 

 
− pozmeňujúci návrh predložil : Ing.  Filip Kaľavský 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

žiada 

vylúčiť z obstarania Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce tieto lokality: 

− lokalita č. 1  parcely C-KN č. 1608/5 a 1604/2 k.ú. Stráňany 
− lokalita č. 2 parcela E-KN č. 5290/2 k.ú. Stráňany 
− lokalita č. 5 parcely E-KN č. 5884/1, 5885/1, 5886/1,5886/22,5887/1, 9540/3 k.ú. 

Stráňany a parcely C-KN č. 1699/14, 1699/46  k.ú. Stráňany. 

 
 Hlasovanie 
(hlasovanie č.68) 
za: 7 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
Primátor konštatoval, že  pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, nebol 
schválený. 

 

− Odporúčanie MsR: 
Mestská rada v Michalovciach odporúča MsZ Michalovce (uznesenie MsR č.48) 
b)v rámci Zmien a doplnkov č. 9 riešiť dopravné prepojenie ulíc Športovej a Narcisovej  
c)vypustiť lokalitu č.20 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.69) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že  odporúčanie MsR bolo schválené.  

 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

a )    -  s c h v a ľ u j e  
                  Obstaranie Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce. 

-  v y p ú š ť a  
         zo Zmien a doplnkov č. 9  lokalitu č. 20 

   -  z a r a ď u j e  
                 do Zmien a doplnkov č. 9  doplnenie cesty (dopravné prepojenie) medzi ulicami    
                 Narcisová a Športová. 
 

B)  o d p o r ú č a  

1.  Vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:  
      zabezpečiť   obstaranie Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce,    
      s úplnou   úhradou finančných nákladov na obstaranie zo strany žiadateľov. 
       Z: Ing. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
       T: rok 2020 
2. Vedúcej finančného odboru MsÚ: 
     zahrnúť finančné prostriedky predmetných zmien Územného plánu mesta Michalovce do  
     najbližšej zmeny rozpočtu Mesta Michalovce. 
       Z: Ing. Bereznaninová, ved. FO 
       T: v texte     
3. Vedúcej odboru komunikácie, marketingu a kultúry 

Zabezpečiť v súlade s paragrafom 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku zverejnenie oznámenia o začatí obstarania 
územnoplánovacej dokumentácie na úradnej tabuli obce a v dvojtýždenníku Michalovčan 
v zhode s predloženým materiálom. 

       Z: Ing. Palečková, ved. OK,MaK 
                                                                                T: do 30 dní od schválenia uznesenia 

 
4. Vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ : 

     Vyzvať na opravu žiadosti, ktoré nespĺňajú nasledujúce podmienky využívania plochy: 
     Občianska vybavenosť: 
− max. koeficient zastavanosti je 80 % - podiel plôch zastavanými stavbami a plochami 

dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného územia (vrátane 
plôch dopravy a TI) 

− počet podlaží, maximálne do 4 nadzemného podlažia, 
− potrebný počet garáži budovať ako súčasť stavby alebo na jeho pozemku zabezpečiť 

potrebný počet parkovacích miest v zmysle platnej STN. 
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Bytové domy: 
− max. koeficient zastavanosti je 60 % - podiel plôch zastavanými stavbami a plochami 

dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného územia (vrátane 
plôch dopravy a TI), 

− počet podlaží, maximálne do 7 nadzemných podlaží, 
− potrebný počet garáži budovať ako súčasť bytového domu alebo na jeho pozemku 

zabezpečiť potrebný počet parkovacích miest v zmysle platnej STN 
− na pozemku zabezpečiť min. 40 % zelene. 
      Rodinné domy: 
− max. koeficient zastavanosti je 45 % - podiel plôch zastavanými stavbami a plochami 

dopravných a inžinierskych stavieb k celkovej ploche bilancovaného územia (vrátane 
plôch doprav a TI), 

− počet podlaží, maximálne 2 nadzemné podlažia, alebo 1 nadzemné podlažie 
a podkrovie, 

− potrebný počet garáži budovať ako súčasť rodinného domu, alebo na jeho pozemku 
zabezpečiť minimálne dve parkovacie miesta v zmysle platnej STN. 

 
Z: Ing. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR 
 

5. Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom podpísania dohody o financovaní zmien   
a uhradením  finančných prostriedkov žiadateľmi na účet mesta. 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.70) 
za: 17 poslancov, proti: 5, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

BOD č. 21 
INFORMATÍVNA SPRÁVA A NÁVRH RIEŠENIA SYSTÉMU VÝSTAVBY BUDOVANIA DETSKÝCH 
IHRÍSK NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH V MESTE MICHALOVCE 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.  

- materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Materiál bol spracovaný a predkladaný do MsR aj v roku 2019, ktorý ale nebol posunutý do 
MsZ z dôvodu, že sa čakalo na legislatívne zmeny v rámci Slovenska. Legislatívna zmena bola 
prijatá koncom roka 2019 s účinnosťou od 1.1.2020.  Stručne oboznámila prítomných 
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s návrhmi riešenia systému výstavby budovania detských ihrísk a s novými legislatívnymi 
zmenami. V návrhu sú dve alternatívy:   1. Rozptýlené detské ihriská 

                                                                  2. Sústredné hracie parky 
 

R o z p r a v a  

Milan Potocký 

Som rád, že Mesto prichádza s koncepčným riešením detských ihrísk v meste. Doteraz sa 
upravovali ihriská len krátko pred voľbami. V súvislosti s výstavbou detských ihrísk odporúčam, 
aby sa začalo na Sídl. SNP. V dokumente sa konštatuje, že čo sa týka sídliska SNP nie je 
spracovaná projektová dokumentácia komplexnej revitalizácie. To znamená, že 
k rekonštrukcii sídliska pristúpime o cca 5-6 rokov. Bolo by dobre, aby sme obyvateľom sídliska 
SNP aspoň takto kompenzovali túto nevýhodu. Na sídliskách Juh, Západ, Východ prebehli 
medzi blokové rekonštrukcie. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Ak dnes odsúhlasíme alternatívu, následne by mali byť doplnené lokality a aj o to, čo tu 
navrhujete pán poslanec. Pri schvaľovaní rozpočtu na dané obdobie – rok 2021 alebo 2022, by 
sa zahrnula táto konkrétna investičná aktivita. Dnes hovoríme o alternatívach. 

RNDr. Lýdia Sidivárová 

V materiáli je uvedené: Sídlisko Západ je riešené samostatným projektom v rámci revitalizácie 
sídliska Západ za BD A9 na Ul. Jána Švermu. Obyvatelia sídliska Západ sa pýtajú ako pokračuje 
realizácia projektovej revitalizácie sídliska. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Po dlhom čase sa to podarilo. Stavenisko bolo odovzdané dodávateľovi, mali by tam začať 
konkrétne stavebné práce. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Chcem poukázať na jedno detské ihrisko na Ul. moldavskej. Ihrisko je v zlom stave, šmýkačka 
je preč, schody tam ani neboli. „Radosť na to pozerať, ako sa mesto o to stará“. Neverím už na 
žiadne projekty. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec odbočil ste od témy. 

Mgr. Marián Sabovčík 

Vítam iniciatívu mesta, že predložilo plán budovania detských ihrísk. Chcem upozorniť na to, 
že v okrajových častiach Vrbovec a Topoľany detské ihriská v tomto dokumente spomenuté 
nie sú. Predkladám pozmeňujúci návrh, aby sa mesto zaoberalo aj týmito lokalitami. Veľké 
parky tam neprichádzajú do úvahy, ale menšie ihriská tam vybudované môžu byť. 
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Mgr. Milan Kaplan 

Vystupujem v mene poslanca Váradyho, ktorý musel odísť a ktorý mal pripomienku k položke 
č. 5 – detské ihrisko na Ul. moskovskej, kde by malo byť detské multifunkčné ihrisko. Pán 
poslanec má k tomu niekoľko výhrad. Boli tam vybudované dve preliezky, jedna z nich je nová, 
domček so šmýkačkou bez dopadiska, ktoré by bolo certifikované. Zopár detí tam už malo 
úraz. Rodičia detí dokonca kupovali rohož. Sú tam kladiny, hojdacie koníky atď. 
Z predchádzajúceho ihriska sa použila jedna kovová preliezka dve hojdacie koníky a dve staršie 
lavičky. Zlikvidovalo sa: 2 pieskoviska, dve pákové hojdačky, dve reťazové hojdačky, jedna 
plastová šmýkačka a drevený kolotoč. Podľa neho multifunkčné ihrisko nefunguje. V danom 
priestore boli aj sušiaky na bielizeň a koberce, ktoré boli odstránené a obyvateľom chýbajú. 
Nesúhlasia s tým, že boli odstránené pieskoviská. V súvislosti s tým sa vraj pripravuje petícia 
občanov za obnovu detského ihriska. 

 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pán primátor, čím som odbočil od témy? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Hovoríme tu o budovaní detských ihrísk do budúcnosti. 

Radovan Geci 

Chcem upozorniť na dôležitý fakt. Tento návrh riešenia budovania detských ihrísk bol 
spracovaný bez konzultácie s poslancami z jednotlivých regiónov. Poslanci sa stretávajú 
s občanmi. Ja sa stretávam s obyvateľmi vo svojom obvode, kde mi tlmočia svoje problémy 
a požiadavky. Nevidím tu vôbec tehelné pole. Je potrebné viac komunikovať s poslancami. Pri 
lokalite IBV Hrádok je napísané, že sa bude riešiť v rámci oddychovej zóny Hrádok. To bude 
trvať roky, nie sú tam vysporiadané ani pozemky. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Zhodli sme sa aj na mestskej rade, že ten trend,  aj európsky, je viac  koncentrovať detí do 
centralizovaných detských ihrísk s tým, že by malo mať multifunkčné využitie pre všetky 
vekové kategórie. Takéto ihriská by mali byť dostupné v jednotlivých lokalitách aj v okrajových 
častiach mesta. Skúsme pri výbere lokalít detských centier, vrátiť život do centra mesta. 

Ing. Filip Kaľavský 

Oceňujem spracovanie predloženého materiálu. Na niektorých ihriskách boli odstránené staré 
nevyhovujúce prvky a neboli nahradené novými. Tento rok bolo na detské ihriská vyčlenených 
28 tis. €. Na ďalšie roky je naplánovaná vyššia suma. Dúfam, že sa na to peniaze nájdu. 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 

Na rokovaní mestskej rady, bolo povedané, že sa budú rozvíjať aj novo vybudované detské 
ihriská. Konkrétne sa hovorilo o lokalite Verbovčík  a Ul. Samovej. V materiáli je lokalita 
Verbovčík – gaštanový park, to bola lokalita, ktorá sa menila za lokalitu za bytovým domom? 
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Ráta sa s existujúcimi súčasnými lokalitami v tomto obvode a ich rozšírením do budúcich 
veľkých parkov? Chýbajú mi v tomto materiáli lokality po oboch stranách Ul. prof. Hlaváča. 
Uvažovalo sa tam s priestorom parkoviska, ktorý je dostatočne veľký a vhodný na umiestnenie 
hracieho parku. 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Pri hľadaní nových lokalít je potrebné rešpektovať majetok mesta. Nie všetky verejné 
priestranstvá sú v našom majetku. Spomínaná lokalita – časť parkoviska je v majetku mesta, 
po konzultácii s architektom sa našla iná lokalita. Čo sa týka prvej otázky, ide už o detaily. 
Poslanci majú teraz rozhodnúť akým smerom sa vydá Mesto pri budovaní detských ihrísk.  
Lokality sa do budúcna môžu rozširovať, niektoré lokality budú možno nežiadané, niektoré 
dopĺňané. Všetko záleží na požiadavkách poslancov a občanov mesta. 

Mgr. Anna Berešová 

Chcem podotknúť, že nové detské ihrisko, ktoré bolo zrekonštruované medzi blokmi ulíc 
Uralská, Užhorodská a Ukrajinská je maximálne využívané denno-denne. Mamičky má oslovili 
s požiadavkou o umiestnenie lavičiek a odpadkových košov. Mám to dať ako interpeláciu? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Môžete požiadavku predložiť v rámci interpelácie. 

Ing. Jozef Sokologorský 

Bola tu predložená požiadavka na umiestnenie viacerých lavičiek, chcem len povedať, že 
potom časť obyvateľov sa sťažuje, že vo večerných hodinách sa na lavičkách zdržujú 
neprispôsobiví občania. Bolo by dobre, aby s požiadavkou súhlasila nad polovičná väčšina tam 
bývajúcich občanov. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

-predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  predniesol doplňujúci návrh od poslanca 
Gejguša: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

schvaľuje 

Návrh na doplnenie lokalít do zoznamu budúcich hracích parkov o lokality: 

− Ul. Verbovčík – vnútro blokový priestor 
− Ul. Samova 
− Ul. Prof. Hlaváča – lokalita parkoviska 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.71) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že doplňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

− predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  predniesol doplňujúci návrh od 
poslanca Sabovčíka: 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

schvaľuje 

alternatívu č. 2 

osadzovať detské ihriská len vo vybraných lokalitách presne na to určených, ktoré budú spĺňať 
štandardy všetkých vekových skupín (veľké DI) sústredené hracie parky a v okrajových častiach 
mesta malé detské ihriská. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.72) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol 
schválený. 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informatívnu správu a návrh riešenia systému výstavby budovania detských ihrísk na verejných 
priestranstvách v meste Michalovce. 

s c h v a ľ u j e  
1.  Návrh na doplnenie lokalít do zoznamu budúcich hracích parkov o lokality: 
    - Ul. Verbovčík – vnútro blokový priestor 
    - Ul. Samova 
    - Ul. Prof. Hlaváča – lokalita parkoviska 
 
2. Alternatívu číslo 2) 

Osadzovať DI len vo vybraných lokalitách presne na to určených, ktoré budú spĺňať            
štandardy všetkých vekových skupín (veľké DI) sústredené hracie parky a v okrajových 
častiach mesta malé detské ihriská. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.73) 
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

 

BOD č. 22 
NÁVRH PODMIENOK OVS NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB BIKESHARINGU 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 22 zápisnice.  

- materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 

v zmysle v zmysle § 281 a súvisiace zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov pripravuje podmienky pre obchodnú verejnú súťaž Obchodnú verejnú 
súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o realizácii projektu „Zdieľanie bicyklov - 
Bikesharing Michalovce“ za podmienok, ktoré sú uvedené v materiáli. 
 
R o z p r a v a 
 
Radovan Geci 
Bikesharing vnímam ako pozitívnu vec, ale je zanedbané výberové konanie. Mal mu 
predchádzať plán uskutočniteľnosti, zámer spustenia bikesharingu. Mesto Žilina má 
spracovaný 116 stránkový dokument, ako taký bikesharing prevádzkovať v meste. Podľa 
predložených podmienok, celý systém ideme odovzdať do rúk súkromnej spoločnosti. Presne 
podľa vzoru EEI. Celú ziskovosť bude užívať nejaká spoločnosť. S týmto nemôžem súhlasiť. 
Chýba tu analýza systému, skúsenosti z iných miest, vytypovanie lokalít, spôsoby 
prevádzkovania, prognózy využívania, spôsoby financovania, rizika spojené so zavedením, 
dokovacie stanice atď. Všetky komodity, ktorými mesto disponuje dávame súkromníkom – 
osvetlenie, parkovacie miesta. Treba to zvážiť. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Oslovili nás viaceré spoločností, ktoré chcú v meste túto službu poskytovať. Preto je to OVS. 
Kto chce môže sa prihlásiť a ponúknuť podmienky za čo to chce v meste prevádzkovať. 

Radovan Geci – faktická poznámka 

Ktoré sú to spoločnosti? V meste Žilina sa za prvý mesiac urobilo rekordných 49 tis. jázd. 
Nenárokujeme si na reklamu a nepožadujeme ani časť výnosov. Zarobí na tom len súkromná 
spoločnosť. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Práve preto je vypísaná OVS, ktorá vygeneruje čo je pre Mesto najvýhodnejšie. 

MUDr. Dušan Goda 

Zase smerujeme k tomu, čo nebude pre Mesto výhodné. Všetko robíte zle. Nemáte žiadnu 
podnikateľskú ambíciu, hospodárskeho vedenia mesta. Robíte všetko zle. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Žiaľ pán poslanec, musím strpieť vaše invektívy. Niekedy by bolo rozumné, aby ste povedali aj 
niečo iné. 

Ing. Filip Kaľavský 

Zaráža ma, že Mesto sa vzdáva akéhokoľvek príjmu z tejto služby. Je pekné, že chceme spustiť 
bikesharing, ale nemáme dostatok cyklistických chodníkov. Toto čo tu máme, nie sú cyklistické 
chodníky. Ktoré spoločnosti vás oslovili? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Neviem, či máme robiť týmto spoločnostiam reklamu. Budú to určite spoločností, ktoré to 
prevádzkujú aj v iných mestách. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Rád by som vás pochválil, ale bohužiaľ nie je začo. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec ja to od vás ani neočakávam. 

Ing. Filip Kaľavský 

O ktoré spoločnosti ide? 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Túto informáciu vám nemôžeme povedať, nebolo by to korektné. 

Radovan Geci 

Ja odpoviem, bolo rokované s jednou spoločnosťou a chcú to odovzdať jednej spoločnosti. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Nie je to pravda pán poslanec. 

Ing. Jozef Sokologorský 

Bolo rokované s viacerými spoločnosťami, ktoré poskytli rôzne možností. Uvidíme čo 
vygeneruje OVS. 

 



86 
 

Mgr. Milan Kaplan 

Podporujem kolegov v tom, čo tu bolo povedané. Zámer a myšlienka je ocenenia hodná. Mali 
sme niečo podobné vo svojom volebnom programe. Je to prínos pre obyvateľov, ale to 
prevedenie má vážne trhliny. Vidím paralelu s parkovacím systémom. To čo malo byť prínosom 
pre Mesto, bolo dané súkromníkovi, ktorý sa tváril, že tu prišiel robiť charitu. Teraz ide o niečo 
podobné. Dovolím si povedať prognózu. Som presvedčený o tom, že na 99 % bikesharing bude 
v meste Michalovce prevádzkovať spoločnosť, ktorá to robí v meste Trebišov. Ak to bude inak, 
tak sa potom verejne ospravedlním. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Ja to nevylučujem, ak ponúknu najlepšie podmienky, môže sa to stať. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Upozorňujem na riziká spojené s prevádzkou bikesharingu. Dôjde k zníženiu používania 
mestskej autobusovej dopravy, ktoré by sa mali vykryť z podielu na bikesharingu. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  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  
Návrh podmienok OVS na poskytovanie služieb bikesharingu. 

2. S c h v a ľ u j e   
podmienky OVS na poskytovanie služieb bikesharingu.  

3. O d p o r ú č a  
primátorovi mesta Michalovce vypísať OVS na poskytovanie služieb bikesharingu na 
území mesta.  

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.74) 
za: 17 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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BOD č. 23 
ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU 
PROJEKTU „ZEFEKTÍVNENIE VEREJNEJ SPRÁVY REGIÓNU POSILNENÍM KAPACÍT“ 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice.  

- materiál predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG. 

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Mesto Michalovce spolu s partnermi - mestom Strážske a mestom Veľké Kapušany reagovalo 
na výzvu OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2, určenú pre žiadateľov z najmenej rozvinutých 
okresov. Na odbore IaG sme vypracovali a odoslali dňa 30.07.2020 žiadosť o NFP. Projekt 
s názvom „Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“ rieši vytvorenie 3 nových 
pracovných miest a 2,4 úväzkov súčasných pracovníkov na regionálny rozvoj troch najväčších 
miest okresu Michalovce. Výsledkom projektu bude 7 strategických, koncepčných materiálov 
a súčasne 8 analytických dokumentov a projektových zámerov. Všetky vypracované 
koncepčné materiály mestá zverejnia na svojich web portáloch.  

Mesto Michalovce má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 - 
2025, vypracovaný podľa platnej metodiky, projektové zámery sa písomne vyhodnocujú. 
Súčasne má schválený Územný plán mesta Michalovce včítane zmien a doplnkov č. 1 až 8.  

Mesto Michalovce chce projektom aktualizovať svoj PHSR, aktualizovať projektové zámery, 
vytvoriť koncepciu smart city riešení ako súčasť PHSR, integrovať prvky inteligentných 
systémov do jednotlivých projektových zámerov.  

Súčasne mesto chce riešiť prispôsobenie sa zmene klimatických podmienok, potrebuje 
vypracovať nízko uhlíkovú stratégiu a koncepciu prispôsobenia sa zmene klímy. Mesto 
Michalovce sa v minulosti zapojilo do realizácie pocitových máp, kde obyvatelia mesta 
vyjadrovali svoje pocity najmä k bezpečnosti jednotlivých lokalít a verejných priestorov. Mesto 
chce riešiť svoje lokality v rámci všetkých hľadísk bezpečnosti a v spolupráci s projektom 
UrbSecurity v programe URBACT III vypracovať koncepčný „manuál" bezpečnosti verejných 
priestranstiev, ktorý by bol podkladom pri riešení križovatiek, chodníkov, cyklotrás, 
kamerového systému a pod. Všetky vytvorené dokumenty budú východiskom pre 
vypracovanie projektových zámerov a následne žiadostí o dotácie, granty resp. žiadostí o NFP. 

Celkové náklady včítane paušálnej časti NFP pre mesto Michalovce sú výške 180 183,12 €, 
spolufinancovanie mesta vo výške 5% predstavuje  9 009,16 €.  Finančné  náklady budú využité 
na  vytvorenie 1 nového prac. miesta odb. pracovníka pre regionálny rozvoj, na refundáciu 
časti miezd súčasných pracovníkov zapojených do projektu, na odmeny pre expertov a na 
paušálne výdavky  počas realizácie projektu. V prípade schválenia projektu sa bude projekt 
realizovať od 1.1.2021 do 30.6.2023.   
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R o z p r a v a 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e     

1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 
č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 za účelom realizácie projektu s názvom 
„Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Michalovce; 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  t. j. 
vo výške 9 009,16 € na obdobie trvania celého projektu v súlade s plánovaným 
harmonogramom realizácie  aktivít projektu.   

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.75) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

 

BOD č. 24 
ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU 
PROJEKTU „PODPORA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOV V MESTE MICHALOVCE“ 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 24 zápisnice.  

- materiál predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG. 

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Mesto je vlastníkom administratívnych budov, v ktorých sídlia verejné inštitúcie, sociálne 
zariadenia, kultúrne strediská, umelecké školy a pod.  Budovy vyžadujú celkovú rekonštrukciu, 
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zníženie energetickej náročnosti, a zlepšenie hospodárnosti prevádzky. Mesto vybralo 10 
budov vo svojom výlučnom vlastníctve, na ktoré je potrebné vytvoriť energetický audit ako 
nutnej podmienky pre prípadnú garantovanú energetickú službu. 

1. Budova mestského úradu, Nám. Osloboditeľov č. 30  
2. Budova mestského úradu, Nám. Slobody 1  
3. Starý súd, Nám. Osloboditeľov č.77  
4. Dom služieb, Nám. Osloboditeľov č. 82  
5. Základná umelecká škola, Štefánikova 3509  
6. Zlatý bažant, Saleziánov 1285 
7. Mestské kultúrne stredisko, Nám. Osloboditeľov č.25  
8. Zlatý býk, Nám. Osloboditeľov č.10  
9. Stredisko služieb škole, Okružná 3567 
10. Bývalé SOU stavebné, Partizánska č.23 

Mesto reagovalo na výzvu č. OPKZP-PO4-SC441-2019-53  v rámci operačného programu 
Kvalita životného prostredia svojim projektom s názvom  „Podpora energetickej efektívnosti 
budov v meste Michalovce“ a dňa 31.7.2020 odoslalo žiadosť o NFP. Hlavnou aktivitou 
projektu je vytvorenie účelového energetického auditu pre vyššie uvedené mestské budovy. 
 

Celkové náklady na základe prieskumu trhu na základe úžitkovej plochy jednotlivých budov sú 
vo výške 53 942,00 €, spolufinancovanie mesta vo výške 5% činí  2 697,10 €. Finančné 
prostriedky budú požité na zabezpečenie služby odborných audítorských firiem pre 
zhotovenie účelového energetického auditu budov. 

 

R o z p r a v a 

Keďže nikto  sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 
č. OPKZP-PO4-SC441-2019-53 za účelom realizácie projektu s názvom „Podpora 
energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Michalovce; 
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2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  t. j. 
vo výške 2 697,10 €  a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mesta. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.76) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

BOD č. 25 
ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU 
PROJEKTU „REVITALIZATION OF KERTA AND SZÉPHALOM PARK“ 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 25 zápisnice.  

- materiál predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG. 

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Mesto Michalovce spolu s partnerom - mestom Satoraljaújhely vypracovalo a podalo dňa 
17.12.2019 spoločný projekt s názvom „Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom“, čím 
reagovalo na výzvu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Maďarsko.  

Mesto Michalovce svojím  projektom  pod číslom SKHU/1902/1.1/057 uspelo, pričom projekt 
bol svojím obsahom a charakterom zaradený do  prioritnej osi 1.2. Spoločný rozvoj prírodného 
dedičstva a bol podporený bez krátenia rozpočtu v celkovej výške 1 018 007,60 €.  

Realizáciou tohto projektu má mesto Michalovce za cieľ pokračovať v procese obnovy tejto 
historickej časti mesta a vytvoriť tak kultúrnu a oddychovú zónu, obnoviť význam a postavenie 
dôležitého územia v rámci mesta, ktoré danej oblasti historicky prináleží. 

Mesto pred podpisom zmluvy s  JTS  so sídlom v Budapešti musí deklarovať súhlasné 
stanovisko so spolufinancovaním projektu. Celkové náklady na projekt pre mesto Michalovce 
sú 630 649 €, z toho 536 051,65 € ERDF (85%),  63 064,90 € ŠR SR (10%)  a 31 532,45 € (5%) 
spolufinancovanie mesta. 

 

R o z p r a v a 

Ing. Filip Kaľavský 

Aký je termín realizácie? 
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RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Predpokladáme, že obstarávanie začne v januári 2021 a realizovať sa to bude do konca roka 
2021. 

MUDr. Maroš Eľko 

Bude Kerta strážená? Bude to uzatvorené, alebo bude prístupná pre širokú verejnosť?  Plánuje 
sa aj s lávkou na sídlisko Stráňany? 

RNDr. Jana Machová 

Celá realizácia bude prebiehať podľa projektovej dokumentácie. Ide o kultúrnu pamiatku, 
bude prístupná občanom. V rámci verejného osvetlenia bude inštalovaný aj kamerový systém. 

V tejto etape sa s lávkou na Stráňany nepočíta. 

 

Keďže nikto  ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e      

1. zabezpečenie realizácie projektu s názvom „Revitalization of Kerta and Széphalom 
park“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  t. j. 
vo výške 31 532,45 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta; 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.77) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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BOD č. 26 
ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU 
PROJEKTU „MODERNÉ TECHNOLÓGIE SMART CITY – MESTO MICHALOVCE“ 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 26 zápisnice.  

- materiál predkladala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG. 

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Cieľom projektu je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností 
verejnej správy, procesu rozhodovania, ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy 
s verejnosťou. Hlavným zámerom projektu je zefektívnenie odpadového hospodárenia mesta 
a poskytovania inovatívnych služieb mesta, skvalitnenie života a informovanosti občanov.  

 
Inovatívne riešenia sa týkajú 4 oblastí: 

1. Manažment odvozu odpadu - Presná evidencia množstva odpadu podľa domácností, 
príslušnosti domácnosti k zbernej nádobe a zároveň zdokumentovaný proces vysýpania, 
resp. samotnej obsluhy nádoby. 

2. Dynamická pasportizácia založená na video technológii - Vytváranie unikátnych informácií 
a inovatívny prístup k sledovaniu vybraných parametrov mestskej siete. Riešenie je 
koncipované ako otvorené a budú z neho poskytované open dáta.  

3. Dynamická pasportizácia založená na video technológii - Vytváranie unikátnych informácií 
a inovatívny prístup k sledovaniu vybraných parametrov mestskej siete. Riešenie je 
koncipované ako otvorené a budú z neho poskytované open dáta.  

4. Dynamická pasportizácia založená na video technológii - Vytváranie unikátnych informácií 
a inovatívny prístup k sledovaniu vybraných parametrov mestskej siete. Riešenie je 
koncipované ako otvorené a budú z neho poskytované open dáta.  

CLOUD platforma 

Pomocou NFP mesto vybuduje jednotnú CLOUD platformu, v ktorej sa budú dáta 
zhromažďovať, spracovávať a publikovať. Platforma bude modulárna a otvorená pre ďalší 
rozvoj funkcionality a integráciu ďalších riešení. V rámci projektu bude pre mesto dodaná 
komplexná CLOUD platforma vhodná pre Smart City a IoT (Internet vecí) riešenia aj nad rámec 
rozsahu projektu. V rámci projektu budú priamo do platformy integrované IoT zariadenia 
prevádzkované vo vozidlách a na infraštruktúre mesta. 

Celkové náklady jednotlivých zariadení a služieb sú vo výške 469 172 €, spolufinancovanie 
mesta vo výške 5 % činí  23 458,60 €. Mesto bude mať povinnosť udržať výsledky projektu po  
dobu 5 rokov  po ukončení projektu s odhadovanou výškou udržateľnosti – 9 984 € / ročne.   
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R o z p r a v a  

Keďže nikto  sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e      

1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy 
č. OPII-2020/7/11-DOP za účelom realizácie projektu s názvom „Moderné technológie – 
SMART CITY – Mesto Michalovce“, 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 finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie udržateľnosti projektu; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  t. j. 
vo výške 23 458,60 €  a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.78) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
BOD č. 27 
NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÝCH OCENENÍ V ROKU 2020 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 27 zápisnice.  

- materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na základe predložených návrhov udeľujem Cenu mesta: 

MUDr. Benjamínovi Bančejovi, Ing. Jánovi Kerekešovi, Jozefovi Kolesárovi in memoriam a 
PaedDr. Ľudmily Lakomej – Krausovej. 
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V ďalšom primátor mesta informoval zastupiteľstvo o udelení cien primátora. 
 
R o z p r a v a  

Keďže nikto  sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1 . S c h v a ľ u j e  

Ceny mesta pre: 

MUDr. Benjamína BANČEJA 
Ing. Jána KEREKEŠA 
Jozefa KOLESÁRA   in memoriam 
PaedDr. Ľudmilu LAKOMÚ - KRAUSOVÚ 
 

2. B e r i e   n a   v e d o mi e 

     Informáciu o udelení Cien primátora. 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.79) 
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
BOD č. 28 
NÁVRH NA UDELENIE CENY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 28 zápisnice.  

- materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja odporúčam PaedDr. Ľudmilu Lakomú. 
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R o z p r a v a  

Keďže nikto  sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre PaedDr. Ľudmilu Lakomú. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.80) 
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

 
BOD č. 29 
Návrh na vstup mesta Michalovce do občianskeho združenia Mestský športový klub 
IUVENTA Michalovce o.z. 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 29 zápisnice.  

- materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Spoločnosť Chemkostav a. s. ako člen prípravného výboru Mestského športového klubu 
IUVENTA Michalovce o.z. ponúkla mestu Michalovce, aby sa stalo jedným zo zakladajúcich 
členov novovznikajúceho občianskeho združenia s názvom: Mestský športový klub IUVENTA 
Michalovce o.z.  
Napĺňaním poslania Mestského športového klubu IUVENTA Michalovce o.z. v spoločnosti sa 
sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele športového klubu späté s 
rozvojom hádzanej, ako uznaného športu. 

R o z p r a v a 

 
Keďže nikto  sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1. S c h v a ľ u j e   
    Vstup mesta Michalovce ako zakladajúceho člena do Mestského športového klubu   
    IUVENTA   Michalovce o.z.  
 
2. D e l e g u j e   
       2.1. Ing. Jozefa Sokologorského a JUDr. Gabriela Doriča za členov prípravného výboru     
              Mestského športového klubu IUVENTA Michalovce o.z.  

2.2. MUDr. Maroša Eľka, MUDr. Mgr. Martina Nebesníka a Ing. Jozefa Sokologorského za   
členov správnej rady Mestského športového klubu IUVENTA Michalovce o.z.  

2.3. JUDr., Ing. Erika Sibala za člena dozornej rady Mestského športového klubu IUVENTA  
Michalovce o.z.  
 

3. U k l a d á   
       3.1. Informovať prípravný výbor o schválení vstupu do Mestského športového klubu  
              IUVENTA Michalovce o.z. a o delegovaní Ing. Jozefa Sokologorského a JUDr. Gabriela  
              Doriča za členov prípravného výboru.  

Z: Mgr. Natália Slaninková  
T: ihneď  
 

3.2. Informovať mestské zastupiteľstvo o registrácií OZ a ostatných právnych 
záležitostiach     
súvisiacich s ustanovením Mestského športového klubu IUVENTA Michalovce o.z.  

Z: Ing. Jozef Sokologorský 
T: po registrácií OZ 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.81) 
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 
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BOD č. 30 
Návrh na vstup mesta Michalovce do občianskeho združenia Klub akcionárov 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., o.z. 
 

Písomný materiál tvorí prílohu č. 30 zápisnice.  

- materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto Michalovce bolo oslovené JUDr. Ľubomírom Čigašom – riaditeľ občianskeho združenia 
s návrhom na vstup/účasť v občianskom združení Klub akcionárov Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. (ďalej v texte len „KA“)  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť k 31.12.2018 evidovala 771 akcionárov. Z nich 
približne 97% má podiel na základnom imaní menší ako 0,5 %. Skupina 21 akcionárov, teda 
necelé 3 % má podiel na základnom imaní vyšší ako 0,5 % a zároveň disponujú viac ako 50 % 
všetkých hlasov. Absolútna menšina počtu akcionárov teda môže presadiť svoje rozhodnutia 
bez ohľadu na dominantnosť počtu akcionárov s minimálnym počtom akcií. Členstvo je 
dobrovoľné a bezplatné. 
 
R o z p r a v a 

 
Milan Potocký 
Tento návrh prichádza, keď sa už otvorene hovorí o tichej a pomalej privatizácii VVS a.s.. Je tu 
obec Čerhov, ktorá plánuje predať svoje akcie. Tým pádom nový súkromný investor môže 
skupovať akcie iných obcí a miest. Vyzývam poslancov, aby boli opatrní pri akýchkoľvek 
zmenách, ktoré sa týkajú vodárenskej spoločnosti. Aj vstup do klubu vyvoláva mnohé otázky. 
Má hlavne zastrešovať malých akcionárov, malé obce. Nie je to prípad mesta. Michalovce sú 
tretím najväčším akcionárom. Vy ako primátor ste členom predstavenstva od roku 2007, čiže 
zastupujete Mesto Michalovce. Problém je v tom, ako to Mesto zastupujete. Nemáme tu 
predkladané správy o tom, ako VVS funguje, ako sa jej darí. Preto ma aj prekvapuje, že 
prichádzate s týmto návrhom. Ste aj členom prípravného výboru Klubu akcionárov. Kým 
nebudú všetky otázky zodpovedané, predkladám pozmeňujúci návrh: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
schvaľuje 
 
predloženie bodu: Návrh na vstup Mesta Michalovce do občianskeho združenia Klub 
akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. na najbližšie  rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční v novembri 2020. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Obec Čerhov spôsobila určité komplikácie, tým že ponúkla verejne svoje akcie na predaj. Do 
toho vstúpil aj privátny sektor, ktorý má snahu odkúpiť akcie. Súhlasím s vami, že Mesto ako 
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tretí najväčší akcionár nemá potrebu byť členom tohto klubu. Na druhej strane by bolo dobre, 
aby sme tam boli. K ničomu nás to nezaväzuje, ale budeme mať prehľad o aktivitách tohto 
zoskupenia. 

Milan Potocký – fakt. poznámka 

Netreba sa unáhliť. V správe nie je uvedené, ktoré mestá a obce sú už členmi klubu. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Nemáme o tom informácie. 

Mgr. Miroslav Bočinec 

Pri spracovaní materiálu sme sa skôr venovali stanovám a cieľom združenia.  Vstup nás 
nezaväzuje k nijakým poplatkom. 

MUDr. Dušan Goda 

Ďakujem kolegovi Potockému za príspevok. Taktiež nevidím nič dobrého, aby sme vstúpili do 
takýchto spolkov. Odporúčam počkať. 

Milan Potocký – fakt. poznámka  

Nebude to len o osvetovej činnosti a vzdelávaní. Jeden z členov správnej rady sa vyjadril, že sa 
plánuje zriadiť investičný fond. Nevieme ako tento fond bude fungovať. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Netlačíme na to, len predkladáme ponuku, ktorá nám bola daná, ale nevidím na tom nič zlé. 
Je na poslancoch ako sa rozhodnú. 

 

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 

 

predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  predniesol pozmeňujúci návrh prednesený 
poslancom Milanom Potockým. 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
schvaľuje 
predloženie bodu: Návrh na vstup mesta Michalovce do občianskeho združenia Klub 
akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z. na najbližšie  rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční v novembri 2020. 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.82) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol 
schválený. 

 

 
BOD č. 31 
Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o. v roku 2019 
Informatívna správa o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce v roku 2019 
 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 31 zápisnice.  

- materiál predkladal Viliam Zahorčák – VZ SMM, s.r.o. Michalovce 

                                                                        VZ TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 

 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

     Spoločnosť Služby mesta Michalovce, s.r.o. v roku 2019 pracovala v jedenástom roku 
svojho pôsobenia ako obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto 
Michalovce. 
 
Činnosťou spoločnosti  aj v roku 2019 bol výkon činnosti  doposiaľ vykonávaného  na základe 
zápisu v obchodnom registri  Okresného súdu Košice I.  Bol to predovšetkým výkon  správy  
bytových domov a nebytových   objektov vo vlastníctve Mesta Michalovce, správa VŠ 
a internátu,  výroba jedál a obchodná činnosť,  stavebná a bežná údržba majetku vo vlastníctve 
Mesta Michalovce,  účtovnícke a iné služby.   
 
Ročná účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2019  bola zostavená v riadnom termíne dňa 
27.3.2020, bola auditovaná spoločnosťou Gemer Audit, s.r.o. Rožňava so záverom, že 
vykázané výsledky hospodárenia k 31.12.2019 sú v súlade so zákonom o účtovníctve.   
Valné zhromaždenie na základe odporúčania dozornej rady  zo dňa  15.06.2020 schválilo  
účtovnú závierku, výročnú správu a výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2019. Taktiež 
bolo schválené rozdelenie vykázaného hospodárskeho výsledku na tvorbu  zákonného 
rezervného fondu a tvorbu ostatných fondov zo zisku. 

 

Programová skladba vysielania je schválená Radou pre vysielanie a retransmisiu a bola 
tvorená spravodajskou reláciou Noviny Mistral, Športovými správami, magazínmi (Športový 
magazín,  Gréckokatolícky magazín), dokumentmi, bonusmi, diskusnou  reláciou Žihadlo 
a  záznamami (z MsZ, športových stretnutí, kultúrnych vystúpení).  

            
            Ročná účtovná závierka TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce k 31.12.2019 bola zostavená 
v riadnom termíne dňa 23.03.2020. Valným zhromaždením bola schválená  dňa 15.06.2020 na 
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základe odporúčania Dozornej rady zo dňa  04.06.2020.  Schválené bolo aj rozdelenie 
hospodárskeho výsledku za rok 2019.  
             Ekonomické výsledky  spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce v roku 2019 sú 
priaznivé, spoločnosť vykázala zisk  po zdanení  100 EUR. 

 

R o z p r a v a 

Mgr. Milan Kaplan 

Chcem sa vyjadriť k SMM s.r.o. Michalovce, konkrétne k jednému podnetu, ktorý som 
adresoval na dozornej rade SMM s.r.o. ešte v októbri 2019. Ako poslanecký klub sme 
adresovali podnet dozornej rade, aby prešetrili konkrétne zmluvy, keďže SMM s.r.o. mi 
nechceli vydať písomnú kalkuláciu nákladov a plnenie zmluvy č. 56 z roku 2010, podľa 
jednotlivých objektov za roky 2017, 2018 a 2019. Taktiež písomné preukázanie vynaložených 
nákladov na plnenie tejto zmluvy a taktiež príjmy zo zvereného majetku. Podľa tejto zmluvy 
som vám, pani poslanci, ktorí ste  členmi dozornej rady – Barkasi, Sokologorský, Gejguš 
adresoval podnet, aby ste vykonali kontrolu, pretože sa jedná o informácie, ktoré súvisia 
s čerpaním poskytnutých prostriedkov z rozpočtu mesta a zvereného majetku. Občania majú 
právo vedieť, ako bolo s týmito  prostriedkami naložené. Mrzí má, že ani od jedného z vás som 
nedostal odpoveď. Jedná komunikácia prebehla osobne s pánom Gejgušom, že sa zaoberať 
tým budú. Zatiaľ sme sa v tom nepohli. Tak ich verejne chcem poprosiť, či by sa v tom dalo 
niečo urobiť z pohľadu ich činnosti v dozornej rade. 

Ing. Jozef Sokologorský, člen DR 

Dozorná rada sa tým zaoberala, bolo vykonané šetrenie. Prijala záver, ktorý bol predložený na 
rokovanie valného zhromaždenia. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Žiadam, aby mi bol poskytnutý výstup z tejto kontroly. 

 

Ing. Filip Kaľavský 

Aký je záver rady pre vysielanie a retransmisiu - problém s novoročným príhovorom pána 
primátora. 

Mgr. Viera Pakanová, riaditeľka TV MISTRAL, s.r.o. 

Rada pre vysielanie a retransmisiu zasadala včera a rokovala aj ohľadom tohto bodu. Oficiálne 
rozhodnutie ešte nemáme. Neoficiálne vieme, že sme boli upozornení bez uloženia finančnej 
pokuty. 

 

Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

− Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o. v roku 
2019. 

− Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce v roku 
2019. 

 

 Hlasovanie 

(hlasovanie č.83) 
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 

 
BOD č. 32 
Návrhy plánov rokovaní redakčnej rady a komisií pri MsZ Michalovce na II. polrok 2020 
 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 32 zápisnice.  

- materiál predkladal Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora. 
 
 
Ing. Jozef Sokologorský 
 
Materiál zahŕňa návrhy plánov rokovaní redakčnej rady a komisií pri MsZ Michalovce na II. 
polrok 2020. Materiál bol spracovaný na základe návrhov predsedov komisií. 
 
R o z p r a v a  
 
Keďže nikto  sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Marián Sabovčík  v tomto 
znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

s c h v a ľ u j e  

návrhy plánov rokovaní redakčnej rady a komisií pri MsZ Michalovce na II. polrok 2020. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.84) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie tak ako bol navrhnutý, bol schválený. 

 
 
BOD č. 33 
Návrh na zmenu členov komisie kultúry MsZ Michalovce a člena Komisie školstva, mládeže 
a športu MsZ Michalovce 
 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 33 zápisnice.  

materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V 1. polroku 2020 doručili na Mestský úrad v Michalovciach Mgr. Lenka Juročková a Róbert 
Kunč vzdanie sa členstva v komisii kultúry. Zároveň 25.8.2020 doručila na Mestský úrad 
v Michalovciach Mgr. Jaroslava Sopková vzdanie sa členstva v komisii školstva, mládeže 
a športu. Na základe návrhov predsedov poslaneckých klubov predkladám návrh na nových 
členov komisií: 
 

− Za členov Komisie kultúry MsZ Michalovce: PhDr. Jána Hakoša,MSc. a Ing. Mareka Boku 
− Za členku Komisie školstva, mládeže a športu MsZ Michalovce : PaedDr. Adrianu 

Petrovú,PhD. 
 
 
R o z p r a v a  
 
Keďže nikto  sa do rozpravy neprihlásil, primátor rozpravu ukončil. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej a volebnej komisie Mgr. Marián Sabovčík  
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  
      vzdanie sa mandátu členov Komisie kultúry Mgr. Lenky Juročkovej a Róberta Kunča    
      a členky Komisie školstva, mládeže a športu Mgr. Jaroslavy Sopkovej. 
 
2.  V o l í  
   a) PhDr. Jána Hakoša, MSc. za člena Komisie kultúry MsZ Michalovce s účinnosťou od  
        1.9.2020 
   b) Ing. Mareka Boku za člena Komisie kultúry MsZ Michalovce s účinnosťou od 1.9.2020 
   c) PaedDr. Adrianu Petrovú,PhD. za členku Komisie školstva, mládeže a športu MsZ  
       Michalovce s účinnosťou od 1.9.2020. 
 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č.85) 
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že  uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bol schválené. 

 
 
 
BOD č. 34 
Interpelácie 
 
Písomný materiál tvorí prílohu č. 34 zápisnice.  

Ing. Martin Čornej 

1. Na základe opakovaných sťažností obyvateľov sídliska Východ na stojatú dažďovú vodu 
na Ul. Čajkovského smerom z Ul. Jána Hollého, vás chcem požiadať o opakované 
riešenie danej situácie. Pred rokom TaZS zrealizovali popri chodníku a taktiež cez 
chodník odvodový kanálik dažďovej vody. Dané riešenie pomohlo do momentu pokiaľ 
sa nezaniesol. Chcem poprosiť o častejšie čistenie daného kanálika a prechod cez 
chodník vybaviť odtokovým roštom.  

   

2. Na základe požiadavky občanov z volebného obvodu 2. predkladám nasledovnú 
interpeláciu. Obyvatelia medzi-bloku na ulici Leningradskej sa na mňa obrátili 
s prosbou o osadenie 2 ks lavičiek v okolí detského ihriska. Osadenie lavičiek navrhujú 
z dôvodu veľkého záujmu detí o dané ihrisko a tak možnosti sedenia pre rodičov 
a starých rodičov. 
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Mgr. Milan Kaplan 

1. Vážený pán primátor, pán náčelník MsP, obyvatelia Ul. Čajkovského žiadajú o pomoc 
mestskú políciu a to konkrétne, aby bol na danej ulici najmä smerom od nemocnice 
inštalovaný kamerový systém, ktorý by zabezpečil možné riešenie opakujúcich sa 
problémov v tejto lokalite najmä s problematickým parkovaním spojeným 
s porušovaním dopravných predpisov, pričom situáciu komplikuje aj blízkosť hasičskej 
stanice a výjazdy hasičských vozidiel, ale tiež k zamedzeniu opakovaných výtržností, 
ktoré mali za následok aj podpálenie osobného auta, opakované sťažností na MsP 
ohľadom porušovania nočného kľudu, prerezanie pneumatík na osobnom aute 
a v neposlednom rade častý pohyb asociálov a drogovo závislých osôb, ktoré v tejto 
lokalite vyhľadávajú a navštevujú konkrétne tam bývajúce osoby. Chcem vás preto 
požiadať o zmapovanie danej situácie na tejto ulici a o zabezpečenie takých oparení 
(inštaláciu kamerového systému), ktoré budú viesť k vyriešeniu týchto problémov. 

  

2. Vážený pán primátor, v akom štádiu je projekt revitalizácie Kostolného námestia? 
 

3. Vážený pán primátor, pán riaditeľ TaZS, chcel by som vás interpelovať v dvoch veciach 
ohľadom kosenia verejných priestranstiev, v prvom prípade sa sťažovali obyvatelia 
Okružnej ulice, že po kosení nechávajú za sebou zamestnanci TaZS znečistené chodníky 
od trávy, ktorú po kosení neupracú, v druhom prípade sa na mňa obrátili obyvatelia, 
ktorí sú nespokojní s frekvenciou a úrovňou kosenia a úpravy zelene na mestskom 
cintoríne na Kollárovej ulici. Počas tohto leta tam situácia vyzerala takto: (foto 
pripájam ako súčasť interpelácie). Chcem vás preto požiadať o zjednanie nápravy 
v rámci týchto úloh, ktoré vykonávajú TaZS mesta Michalovce. 

 

JUDr. Tímea Sotáková 

Vážený pán primátor, na základe požiadavky občanov z volebného obvodu IV. Západ - 
Hrádok, predkladám nasledovné interpelácie: 

1. 

Obyvatelia Humenskej ulice sa na mňa obrátili s prosbou, aby som  v ich mene požiadala 
o posilnenie mestských policajných hliadok vo večerných hodinách na autobusovej a vlakovej 
stanici a v okolí garáží pred blokmi, z dôvodu opakovaného obťažovania maloletých detí 
neprispôsobivými občanmi, ktorí zneužívajú aj tú skutočnosť, že tam nedosahuje pouličné 
osvetlenie. Taktiež sa občania sťažujú na pravidelné hlučné vyčíňanie na autobusovej zastávke 
pred OD Kaufland na Humenskej ulici v čase nočného kľudu.   

2.  

Obyvatelia Gogoľovej ulice ma už dlhodobo prosia o pomoc pri vyriešení neúnosnej situácie 
na tejto ulici. Žiadajú najmä úplne nový asfaltový povrch, nakoľko cesta je dlhodobo 
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v katastrofálnom stave aj po čiastočných opravách cesty. Po celej dĺžke sa nachádzajú hlboké 
diery, ktoré dennodenne spôsobujú obyvateľom problémy. Pôvodný povrch cesty nepočítal s 
takým vyťažením, v čase jej výstavby, ešte neexistovalo Tehelné pole. Cesta je spojnicou pre 
obyvateľov Tehelného poľa a taktiež po nej každý deň, hromadne prechádzajú aj automobily 
obyvateľov z okolitých obcí a miest kvôli obchodu s kobercami. Cesta je pravidelne maximálne 
vyťažená nad svoj rámec aj premávkou ťažkých nákladných áut, prevážajúcich stavebný 
materiál na Tehelné pole.   

 

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 

Na základe podnetu od obyvateľov Sídl. Prof. Hlaváča chcem požiadať o opravu časti chodníka 
smerujúceho k priechodu pre chodcov na Ul. Alexandra Markuša, ktorý je v tesnej blízkosti 
školy a jasieľ a prechádza na druhú stranu cesty k budove VZP. V súčasnosti je v rekonštrukcii 
a doteraz je riešený ako šikmá plocha k priechodu pre chodcov, čiže ku komunikácii zvažujúca 
sa plocha, čo môže byť hlavne pre rodičov s deťmi a starších spoluobčanov v zimnom období 
dosť nebezpečné. Možným riešením by bolo časť zvažujúcej sa plochy upraviť 2-3 stupňami 
schodov. 

 

Mgr. Anna Berešová 

Na základe požiadaviek zamestnancov, ale hlavne rodičov a žiakov, ktorí týmto chodníkom 
prechádzajú – prosím o opravu aspoň časti chodníka na Ul. kpt. Nálepku 16 Základná škola P. 
Horova pred budovou č. 4. 

 

Interpelácie predložené písomne: 

 

Mgr. Miroslav Dufinec 

Obyvatelia žijúci na Ul. J. Kollára medzi Ul. Fraňa Kráľa a S. Chalupku majú za svojimi domami 
cestu, ktorá vedie ku garážam a zároveň spája tieto dve ulice. Cesta leží na pozemku mesta 
a zároveň slúži ako jedna z výjazdových ciest pre hasičský zbor. Občania ma poprosili 
o vyriešenie tejto lokality z dvoch hľadísk: 

1. Povrch cesty je v zlom technickom stave. Pri zrážkach nielen zostávajú na mnohých 
miestach  kaluže, ale navyše je cesta nad úrovňou garáží, do ktorých zateká pri zrážkach 
dažďová voda. 

  
2. Cestu využívajú aj iní občania na rýchly prechod medzi Ul. Fraňa Kráľa a S. Chalupku, 

častokrát neprimeranou rýchlosťou. Bolo by možné obmedziť dopravným značením 
pohyb po tejto spojnici pre nebývajúcich v tejto lokalite? 
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MUDr. Ján Mihalečko 

1. Z vysadených stromčekov na Nábreží J.M. Hurbana ( po vyrezaní topoľov) je  29 
stromčekov vyschnutých. Prosím o nápravu a vysadenie nových. 

       

2. Prosím o opravu výtlkov na Ul. užhorodskej – pri budove OR PZ Michalovce. Potom na  
Štúrovej ulici – pred Penziónom LUNA a na križovatke ulíc Samova a Gorazdova. 

       
 

MUDr. Maroš Eľko 

Obyvatelia bytových domov č. 28 až 38 na Ul. Sama Chalupku, žiadajú Mesto Michalovce 
o radikálne zníženie výšky stromov a preriedenie konárov z dôvodu zníženia prieniku denného 
svetla do bytov a nadmerného znečisťovania odkvapových žľabov na strechách bytových 
domov.    

 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Prostredníctvom aplikácie Mesto vo vrecku som začiatkom roka upozornil na poškodenie 
chodníka medzi ulicou Tulipánovou a Fialkovou, ktorý sa nachádza v medzi blokovom 
priestore a jeho oprava nebola do dnešného dňa zrealizovaná, hoci sprejom boli vyznačené 
úseky na opravu. Chcem sa spýtať ako to s opravou vyzerá? 

        

MUDr. Jozef Valiska 

Obrátili sa na mňa občania s požiadavkou kompletnej rekonštrukcie ciest – pokládka nového 
asfaltu na uliciach: Jána Palárika, Juraja Palkoviča, Jána Kaliniaka, Boženy Nemcovej a Terézie 
Vansovej. Uvedené cesty sú značne poškodené. V minulosti tam boli zásahy pre výmenu 
plynového potrubia a inštaláciu telekomunikačných káblov a riešenie havarijných stavov na 
vodovodnom potrubí. Pôvodný asfaltový povrch je starý vyše 50 rokov. 

         

Mgr. Ján Várady    

1. Oslovili ma občania Ul. Kapušianskej, ktorí bývajú v blízkosti križovatky Ul. 
Kapušianskej, Ul. Tešedíkovej a doposiaľ nepomenovanej cesty, lokálne nazývanej  
„ Krížna dráha“. Táto „Krížna dráha“ bola kedysi poľnou cestou, ktorá bola v 60.tych 
rokoch min. storočia vyplanírovaná makadamovým podložím a neskôr bola povrchová 
plocha vozovky spevnená betónovými panelmi v šírke 2,5 m. Táto cesta – obslužná 
komunikácia slúžila hlavne poľnohospodárom, konkrétne školskému 
poľnohospodárskemu majetku pri SPTŠ (SPOŠ) aj hospodárskemu dvoru Meďov, ktorý 
vtedy patril pod Štátne majetky Michalovce. Tieto poľnohospodárske podniky na 
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začiatku tejto cesty mali veľkokapacitný kurín. Táto cesta vedie pomedzi role, lány, 
polia, lúky, ornú pôdu, TTP a končí sa asi po 2,5 – 3 km pri Zalužiciach – lokalita 
bývalého Červeného majera – tam bolo v 70.tych rokoch min. storočia vybudované 
veľkokapacitné žľabové betónové hnojisko. Na toto hnojisko sa vyvážal maštaľný hnoj 
pravidelne – každodenne. Táto cesta bola pravidelne udržiavaná, čistená, zametaná 
a priekopy po oboch stranách cesty boli tiež podľa potreby vykosené. To sa ale skončilo 
postupne po zániku bývalých socialistických poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa 
primerane a zodpovedne starali o čistotu danej komunikácie aj priľahlého okolia. 
Negatívna zmena nastala už dávnejšie, ale za posledných 10 rokov nabrala rapídne 
ekologické rozmery. Vznikla tu veľká environmentálna záťaž z dôvodu živelného vzniku 
čiernej skládky nielen TKO, ale aj biologických odpadov, ba nájdu sa aj chemické 
a ropné produkty. Čím viac táto cesta chátrala, jej okolie zarastalo burinou, kríkmi, 
náletovými drevinami, tým viac tam nezodpovední občania vyvážali nelegálny odpad, 
ktorý sa tiahne po oboch stranách danej cesty až po zničené hnojisko. Odpady tam už 
nevyvážajú len občania priľahlej ulice a obytnej štvrti Vrbovec, ale aj z celého mesta, 
ba sú medzi nimi aj podnikatelia s prívesnými vozíkmi, ba aj dodávkové autá a menšie 
nákladné autá do 6 ton. 
Navrhujem, aby hliadky MsP, ale aj štátnej polície zistili skutkový stav danej lokality, 
zdokumentovali ho, zistili pravidelných vinníkov – ba až drzých provokatérov, ktorí si 
trúfnu vyviesť odpad aj počas dňa. Sú dostupné aj technické prostriedky ako skryté 
kamery, automatické fotoaparáty – čiže foto pasce. Najviac sa však odpad vyváža vo 
večerných hodinách, v noci, ale aj skoro ráno!  Upozorňujem na daný problém aj odbor  
V,ŽPaMR – hlavne referát životného prostredia! Očakávam, že budem prizvaný 
k riešeniu danej problematiky. 
   

2. Občania ulíc Užhorodskej, Moskovskej, Hollého a Bieloruskej žiadajú o dobudovanie 
detských ihrísk – konkrétne pieskovísk, ktoré pri poslednej rekonštrukcii pred rokom 
boli zrušené! Ak sa tak neudeje, sú odhodlaní vyvolať petičnú akciu. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Na všetky vznesené interpelácie dostanete písomné  odpovede. Niektoré majú investičný 
charakter možno, že sú už zaradené medzi aktivity v blízkom období. Prípadne, že nie tak pre 
investície budúcich období. 

BOD č. 35 
Štvrťhodina pre občanov 
 
O slovo v rámci štvrťhodiny pre občanov požiadala JUDr. Miroslava Handríková Kizivatová. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č.86) 
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že  poslanci schválili žiadosť o vystúpenie v mestskom zastupiteľstve 
JUDr. M. Hadríkovej Kizivatovej. 
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JUDr. Miroslava Handríková Kizivatová 
Informovala prítomných o záujme otvoriť materskú školu a preto chce vedieť názor 
zastupiteľstva, či je vôľa podporiť takúto aktivitu. V meste už takáto snaha bola, ale má pocit, 
že nebola dostatočne vysvetlená. Preto sa chce venovať dvom témam:  nedostatku kapacít 
a financovaniu materských škôl. 
Čo sa týka nedostatku kapacít na základe údajov, ktoré sa posielajú ministerstvu školstva 
k 15.9.2019 zistila, že v pôsobnosti mesta je 8 MŠ. Všetky údaje sú spracované v tabuľkách, 
ktoré dá poslancom k dispozícii. Jednotlivé údaje hovoria o tom koľko detí chodí do MŠ a koľko 
je tried. Priemerný počet na jednu triedu v Michalovciach je od 20 do 24 detí na jednu triedu 
a z toho sú 4 MŠ kde  deti sú umiestňované na výnimky. Maximálny počet  na jednu triedu je 
21. Na základe výnimky je možné prijať ešte 3 deti. Podľa týchto čísel sú MŠ predimenzované 
a následne porušujú právne normy. Táto analýza je totožná s analýzou ministerstva školstva, 
kde v okrese Michalovce chýba 366 detí a priamo v meste Michalovce 85 detí. Ak som si 
zobrala počet narodených detí s trvalým pobytom tak mi vyšlo, že na umiestnenie 100 % detí, 
nám chýba kapacita 303 detí. Mám informáciu, že Mesto Michalovce odmietlo 30 žiadostí 
o umiestnenie detí do MŠ. 
Plánujem otvoriť MŠ v septembri 2021. Čo sa týka financovania podľa VZN sa upravuje výška 
dotácie na dieťa ročne. Výška dotácie v štátnych MŠ je 3134,85 €. Pri súkromných MŠ je to 
2978,20 € ročne na žiaka, ak si túto sumu vydelíme na mesiace, vyjde nám 248,20 € mesačne 
na žiaka. Dotácia je účelovo určená, na mzdy a prevádzku školy. Nemožno z nej vytvárať zisk 
a je kontrolovaná. Bez ohľadu na výšku dotácie, bez súhlasu mesta, aby zariadenie bolo 
zapísané do siete škôl, zariadenie nemôže niesť názov materská škola a nemá právo 
poskytovať predprimárne vzdelávanie. Na základe údajov ministerstva školstva možno 
konštatovať, že Mesto Michalovce má nedostatok kapacít v MŠ. Nedostatok súhlasu na 
zriadenie MŠ zo strany zastupiteľstva bráni v jej zriadení. Všetky materiály prepošlem všetkým 
poslancom zastupiteľstva, aby sa mohli s nimi oboznámiť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto Michalovce má 8 MŠ a 2 cirkevné MŠ. Detí je dosť. Mesto nemá núdzu o priestory. 
Spomínané deti, ktoré neboli umiestnené predpokladám, že neboli s trvalým pobytom na 
území mesta. O umiestnenie v našich MŠ majú záujem aj detí z okolia. Dnes situácia nie je 
taká, aby si Mesto nevedelo poradiť. Máme voľné kapacity na viacerých MŠ. To neznamená, 
že sa nebudeme (po doručení oficiálnej žiadosti) vašim zámerom zaoberať, ktorý bude 
následne predložený do mestského zastupiteľstva. Dnes vnímam vaše vystúpenie ako 
oboznámenie sa s vašim zámerom. 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Vyjadrím sa za náš poslanecký klub. Nebudeme brániť nikomu zo súkromného sektora, aby 
súkromnú  MŠ prihlásil do siete  škôl. Myslím si, že pokiaľ takýto žiadateľ splní kritéria, ktoré 
nie sú jednoduché, tak nemáme právo mu brániť, aby mohol takých zámer realizovať. 
Netvárme sa, že nám to nejakým spôsobom bude uberať žiakov. Vytvára to opäť nový priestor, 
nové možností pre rodičov aj deti. V konečnom dôsledku možno to vytvára priestor aj pre tie 
detí, ktorých žiadostí boli zamietnuté. Nehádžme polena takýmto ľuďom, tak ako sa to tu už 
raz stalo. Práve naopak, mali by sme takýto zámer podporiť. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Keď budeme mať žiadosť na stole, budeme sa tým zaoberať, vždy je situácia špecifická, 
konkrétna. To čo bolo pred rokom, nemusí byť o rok. Môže byť situácia iná. Treba povedať, že 
Mesto tu kompetenciu má, má ju zo zákona. Má právo sa k tomu vyjadriť, má právo zohľadniť 
všetky skutočností, ktoré napríklad žiadateľ nepozná a na základe toho, potom prijať 
rozhodnutie. 
 
 
Záver 
Vážení páni poslanci, program dnešného rokovania sme vyčerpali. Rokovanie končím, 
ďakujem vám za účasť. Pozývam vás na zajtrajší pietny akt kladenia vencov pri pamätníku na 
Bielej hore. Najbližšie rokovanie MsZ sa uskutoční v novembri, presný dátum vám bude včas 
oznámený. 
 
 
 

 

 

 

Prednosta MsÚ:                                                                                             Primátor mesta: 

Ing. Zdenko VASIĽ                         Viliam ZAHORČÁK 
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2. MUDr. Ján Mihalečko 
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