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ZÁPISNICA 
 

z VIII. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach (mimoriadne), 
ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 6. 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 VIII. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach (mimoriadne). 

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

zástupcov primátora Ing. Jozefa Sokologorského a PhDr. Janu Cibereovú, 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 VIII. (mimoriadnom) zasadnutí MsZ je prítomných 25 
poslancov, a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.  
 
  
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: 25 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
 
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania VIII. 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. 

 
- Neboli vznesené návrhy na doplnenie programu. 

 

Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania  VIII. (mimoriadneho)  zasadnutia  MsZ 
boli určení poslanci: 
 

1. PhDr.  Jana Cibereová 
      a 
2. Ing. Martin Čornej 
 

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

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE   

Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej  komisie. Na 
základe návrhu poslaneckého klubu SMER-SD odporúča, aby v návrhovej komisii pracovali:  
 
JUDr. Tímea Sotáková 
 a  
MUDr. Jozef Makohus 

 
Má niekto doplňujúci návrh? Nebol predložený žiaden návrh na doplnenie návrhovej komisie. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 2) 

za: 25 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

Primátor mesta konštatoval, že návrhová komisia bola  schválená. 
 
 
BOD č. 3 
Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2020 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

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

V priebehu I. polroka 2020 došlo k zásadným zmenám v súvislosti s nepriaznivým vývojom 
epidemiologickej situácie z dôvodu vzniknutého ochorenia COVID-19 boli v MsKS prijaté  
opatrenia. 

V dôsledku týchto zmien dochádza k zníženiu schváleného rozpočtu vo výške -234 500,00 €.  
 

Rekapitulácia rozpočtu po zmene: 
Bežné príjmy po zapojení finančných operácií a po znížení vlastných príjmov a transferu                                   
od zriaďovateľa sa znižujú:  
z 956 800,00 € na 722 300,00 €      zníženie o -234 500,00 € 
  - z toho transfer od zriaďovateľa sa znižuje z 375 000 € na 299 500,00 €, 

   zníženie  o   -75 500,00 € 
Bežné výdavky sa znižujú z 956 800,00 € na 722 300,00 €    zníženie o  -234 500,00 € 

 

R o z p r a v a  

Ing. Filip Kaľavský 

Čakal som komplexnejšiu správu. Ako je to s kultúrnymi podujatiami do konca roka? Uvádzate, 
že rozpočtový výsledok za rok 2019 bol  15 323,76 € a dopĺňa sa o 11 034,47 € z rezervného 
fondu. Kde predtým sa nachádzal rezervný fond? Nemohol som ho nájsť. 

PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 

- Nekvalitný zvukový záznam. 

 

Bc. Harvilčáková 

Príspevková organizácia tvorí rezervný fond z kladného výsledku hospodárenia, tvorba bola pokrytá 
aj finančné prostriedky vo výške 11 034,17 €, ktoré boli evidované v účtovníctve na účte 221-bankové 
účty.  

Po zmene, tvorba už nemusí byť krytá finančnými prostriedkami preto boli tieto financie zapojené do 
rozpočtu ako prostriedky z predchádzajúcich rokov.  

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Tímea Sotáková  
v tomto znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

I. zmenu rozpočtu  MsKS Michalovce na rok 2020 takto: 
 

Bežné príjmy po zapojení finančných operácií a po znížení vlastných príjmov a transferu                                   
od zriaďovateľa sa znižujú:  
z 956 800,00 € na 722 300,00 €      zníženie o -234 500,00 € 
  - z toho transfer od zriaďovateľa sa znižuje z 375 000 € na 299 500,00 €, 

   zníženie  o   -75 500,00 € 
Bežné výdavky sa znižujú z 956 800,00 € na 722 300,00 €    zníženie o  -234 500,00 € 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.3) 
za: 24  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 4 
Návrh na 1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2020 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

- Materiál predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce. 

 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 

TaZS mesta Michalovce na zabezpečenie vyrovnanosti  bežného rozpočtu zapojením výsledku 
rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 4 507 € do príjmových fin. operácií požadujú 
v 1. zmene rozpočtu na r. 2020 zvýšenie bežného transferu o sumu 74 618 €. Navýšením 
bežného transferu sa zabezpečia zvýšené výdavky súvisiace s čiastočným zneškodňovaním 
komunálneho odpadu od 1.4.2020 na skládke Sirník v celkovej sume 53 125 €. Je v tom 
zohľadnený nárast km a zmena ceny za zneškodňovanie odpadu. Taktiež sa vyžaduje oprava 
dvoch zberných vozidiel. 

V 1. zmene rozpočtu navrhujeme presunúť rozpočtované príjmy z položky 223 do položky 133 
vo výške 180 000 EUR, z toho v hlavnej činnosti v sume 120 000 EUR a v podnikateľskej 
činnosti v sume 60 000 EUR.  
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R o z p r a v a  

Radovan Geci 

V navrhovanej zmene ideme znova navyšovať rozpočet pre TaZS o 74 tis. €. Dostávame sa 
v bežných príjmoch na  sumu 5 164 tis. €. Suma sa približuje rozpočtu malého mesta. 
Donekonečna zvyšujeme náklady spojené so zberom odpadu. Problémy so skládkou vnímam 
už roky. Teraz vyvážame odpad 74 km od mesta do Sírnika, s čím sú spojené zvýšené náklady. 
Dokedy budeme akceptovať zvyšovanie nákladov, dokedy nebudeme vedieť povedať meno 
zodpovedného človeka za navyšovanie poplatkov? Nákup nových pozemkov pre novú skládku 
odporúčam riešiť cez Slovenský pozemkový fond. V budúcnosti určite dôjde aj k navyšovaniu 
poplatkov pre občanov. Pokiaľ nebudeme vedieť kto je zodpovedný za neustále navyšovanie 
nákladov, nemôžem takýto rozpočet podporiť. Ako je možné, že TaZS vyratúva cenu odpadu 
tak, že nezohľadňuje v tom cenu opravy aut a ich nákup. Toto by malo byť zahrnuté 
v prevádzkových nákladoch.  

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Mesto Michalovce vybudovalo skládku Žabany a postupne ju rozširovalo. V ďalšom materiáli 
sa k tomu vrátime. Komisia, ktorá bola vymenovaná usúdila, že najvhodnejšie je postupovať 
spôsobom, že ideme budovať ďalšiu kazetu. Toto sa iste prejaví v budúcich nákladoch. Stále 
sú tlaky, aby sa TKO nelikvidovalo  skládkovaním. Rozhodnutie komisie plne akceptujem 
a preto sa uberáme touto cestou. Ak hľadáte vinníka, tým by mohlo byť napr. aj Ministerstvo 
životného prostredia SR, ale spoločnosť pána Slavíka, ktorý intenzívne napadá všetky kroky 
a rozhodnutia, v danom prípade MŽP SR. Prečo sa nevykupujú pozemky od SPF, vám bolo 
vysvetľované na všetkých komisiách, ktorých ste sa zúčastnili. Viete dobre, že nemôžeme 
vykupovať hociktoré pozemky. Bola robená štúdia daného územia a vtedy sa vyčlenilo, ktoré 
pozemky sú na to vhodné na využitie ďalšej kazety. S konkrétnymi vlastníkmi Mesto vstúpilo 
do rokovania už dávnejšie, je predrokovaná istá suma. Pokiaľ to dnes schválime bude 
nasledovať výkup pozemkov. Skládka nemá v meste konkrétneho vinníka. Z dôvodu 
napadnutia p. Slavíka, čakáme na rozhodnutie súdu. Čo sa týka navyšovania nákladov, treba 
sa nato pripraviť. Odpad a jeho likvidácia bude stále drahšia. 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 

- Nekvalitný zvukový záznam. 

Mgr. Milan Kaplan – faktická poznámka 

Budem reagovať na vás pán primátor. Pán Geci pri hľadaní vinníka, nemyslel na konkrétnu 
osobu, že skládka je v takom stave v akom je. Skôr si myslím, že proces riešenia skládky mal 
začať ďaleko skôr. Pri plánovaní mesta muselo byť zjavné už roky dopredu aký je limit skládky, 
kedy bude kapacita naplnená. Teraz musíme hľadať dodatočné spôsoby, kde odpad vyvážať. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Proces začal oveľa skôr, všetko to stálo na Ministerstve životného prostredia SR. 
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MUDr. Dušan Goda 

Pán Oleár tu povedal, že ide o zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu TaZS mesta Michalovce. 
Rozpočet TaZS je extrémne vysoký. Neverím, že sa z takejto sumy, za podmienok aké tu boli 
od marca, nenašli v tomto rozpočte rezervy. Od marca nefungovali športoviská, muselo sa 
ušetriť množstvo peňazí. Koľko ušetrili TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2020? Aký je stav 
na účtoch ku koncu 1. polroka 2020? Určite sú tam peniaze, ktoré môžeme využiť a nie 
navyšovať rozpočet o 74 tis. €. Je to podobná suma o akú sa znižuje rozpočet MsKS. Za tie 
peniaze sa môžeme postaviť 4 až 5 detských ihrísk. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka hospodárenia Mesta, TaZS mesta a MsKS za 1. polrok toto by malo byť obsahom 
rokovania MsZ v mesiaci august 2020. Rozpočet musí byť vyrovnaný. 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Konkrétne čísla za I. polrok ešte nemáme. Za energie platíme zálohové platby, na ktoré je 
ročný rozpis. Konečný výsledok budeme vedieť až na konci zúčtovacieho obdobia. Stav na 
účtoch je rozhodne v plusoch. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Otázka separácie je pálčivá a pokiaľ ju nezačneme poriadne napĺňať, budeme na to doplácať. 
Vždy sú lepšie riešenia, ktoré sú vopred prediskutované a ošetrené legislatívou. Po meste sa 
šepká o tichej dohode s firmou KOSIT z Košíc. Aké prebiehali rokovania s uvedenou firmou? 
Máme tu aj Vojany, ktoré prechádzajú na spaľovanie gúm a plastov. Čo je so separačnou linkou 
na Ul. lastomírskej? Vraj nebeží na plný výkon. Sú projekty na separačné linky, ktoré by mestu 
pomohli a nielen mestu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka rokovania aj s inými subjektmi tak, tie boli. Keď sme chceli predložiť isté alternatívne 
riešenia, tak dnes vieme, že jediný kto likviduje tuhý komunálny odpad energetickým 
spôsobom, spaľovaním je jedine táto košická spoločnosť. Závery sú tie, že do spolupráce s nimi 
Mesto Michalovce nejde. Mesto ide vybudovať ďalšiu kazetu, kde sa bude TKO ukladať. Čo sa 
týka Voján, je možné, že sa to v blízkom čase naštartuje. Je možné, že časom aj takým 
spôsobom sa bude TKO v regióne likvidovať a je možné, že sa časom k tomu vrátime a celé to 
prehodnotíme. Aj v dnešnom programe rokovania, je materiál v ktorom sa ideme uchádzať 
o externé zdroje na vybudovanie ďalších technických zariadení na likvidáciu odpadu. 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 

Čo sa týka separácie odpadu, mesto má zmluvu s firmou ENVI PAK, ktorá zo zákona organizuje 
zber odpadu. Linka na separáciu ide na maximálny možný výkon. 
 
MUDr. Maroš Eľko – fakt. poznámka 
Reagujem na pán Geciho, ohľadom rozpočtu TaZS mesta Michalovce. Mesto Poprad je 
porovnateľné veľkosťou s našim mestom. Je trochu väčšie. Poprad má na odpadové 
hospodárstvo vyčlenených 1 900 tis. €. Mesto Michalovce má v rozpočte na odpadové 
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hospodárstvo vyčlenených 1465 tis. €. Rozpočet nie závratný na počet obyvateľov. Čo sa týka 
odpadového hospodárstva, riešenie prebieha už roky, ale na základe obštrukcii určitých 
procesných úkonov, ktoré nesúvisia s činnosťou mesta, ale súvisia s činnosťou štátnych 
orgánov. Mesto k tomu pristupuje aktívne, ale je blokované k ďalšiemu riešeniu, ktoré je oveľa 
lacnejšie pre obyvateľov, aj čo sa týka rozpočtu mesta. Rozpočet TaZS nie je extrémne vysoký, 
netreba to nafukovať. Sme na tej úrovni ako ostatné porovnateľné mestá. 

Mgr. Milan Kaplan 

Neodpustím si poznámočku, že v celom tomto procese je tu neustála snaha vyhovoriť sa na 
ministerstvo životného prostredia. Drvivá väčšina poslancov tu háji  politickú stranu, ktorá 
v tom období bola súčasťou vládnej koalície.  Tam bolo potrebné smerovať vašu aktivitu. Na 
mestskej rade sme sa bavili o úspore na športoviskách, ktoré boli zatvorené z dôvodu 
pandémie. Po vyúčtovaní predpokladá aj pán riaditeľ Oleár, že k úspore by malo dôjsť. Verím, 
že to verejne potvrdí. Informácia z minulého týždňa – bol zaslaný  dodatok k zmluve obciam, 
ktoré cez Mesto Michalovce skládkovali odpad a následne my im vyvážame odpad do Sirníka? 
Čo je  v tejto záležitosti nové? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka koaličného partnera, úsilie sme vyvíjali. Komunikovali sme, súhlas sme získali. 
Napadol to človek, ktorý je dnes poradcom vášho koaličného partnera na ministerstve 
výstavby. Poprosím vás, aby ste zalobovali, aby ten človek nekazil všetko, čo sa v meste robí 
a nielen v meste. 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 

Čo sa týka obcí, pre ktoré zabezpečujeme služby vývozu odpadu – so šiestimi obcami bol 
podpísaný dodatok, súhlasili s navýšením ceny. Dve obce spoluprácu ukončili. Jedna obec sa 
má ešte vyjadriť. 

Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 

Bolo tu spomínané číslo 5 164 tis. €, ale transfer od mesta nie je v takejto výške. Mesto 
poskytuje transfer na to, aby mohli TaZS mesta vykryť činnosti, ktoré poskytujú našim 
obyvateľov vo verejnom záujme. To je čistenie, starostlivosť o zeleň, osvetlenie atď. Sú to 
náklady, ktoré sa nepremietajú v rámci podnikateľskej činnosti, ale vykonávajú to v hlavnej 
činnosti. Ďalší bod rokovania hovorí o prijatej stratégii na riešenie vývozu odpadu. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
15.6.2020 mala byť vyhodnotená súťaž na dopravu odpadu, o tom sme sa bavili na poslednej 
komisii. Ako to dopadlo? Oprava vozidiel – nie je špecifikácia, je tam uvedená len suma. 
Neviem k tomu zaujať stanovisko bez detailnejšieho rozpisu. Nárast počtu km – suma 27  125 
€, predpokladám, že je to za naftu. Skládku Sirník, prevádzkuje firma  Remko Sirník, ktorej 
100% akcionárom je firma KOSIT. Takže spolupracujeme s firmou KOSIT. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Predpokladám, že pán Várady smeroval k tomu, že hovoril o spaľovni a teplárni. Moja reakcia 
bola na toto. 

Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 

Bola zriadená prekládková stanica v rámci skládky Žabany, lebo voziť odpad zbernými 
vozidlami by bolo drahšie a organizačne zložitejšie. Z toho dôvodu bola vypísaná súťaž na 
dopravu veľkokapacitnými kontajnermi z prekládkovej stanici Žabany na skládku Sirník. Súťaž 
vygenerovala firmu Márius Pedersen. Zmluva bola podpísaná a činnosť už beží. Čo sa týka 
opráv vozidiel, prišli nám ponuky, kde je presná špecifikácia opravy. 
 
JUDr. Ing. Erik Sibal – fakt. poznámka 
Aká bola cena za odvoz dopadu za 1 tónu? 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
 Z hlavy to neviem, ale súťaž prebiehala v náš prospech, ale bola nižšia, ako sme deklarovali na 
začiatku súťaže. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Sú premietnuté ceny súvisiace s opravou vozidlového parku do cien za odpad? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Toto sa do ceny pre konečného spotrebiteľa (občana)  nezahrňuje.  
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Premietne sa to, lebo žiadajú od mesta navýšenie transferu.  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Áno, ale nepremietne sa to do ceny pre občana. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Reakcia na pána Geciho. Pozeráte sa na to očami podnikateľa, ale TaZS je príspevková 
organizácia. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Tímea Sotáková  
v tomto znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2020 takto: 
- bežné príjmy sa zvyšujú z 5 090 215 € na 5 164 833 €, zvýšenie o 74 618 € 
- bežné výdavky sa zvyšujú z 5 082 319 € na 5 161 444 €, zvýšenie o 79 125 €  
- kapitálové príjmy sa nemenia 
- kapitálové výdavky sa nemenia    
- finančné operácie príjmové sa zvyšujú o 4 507 € 
- finančné operácie výdavkové sa nemenia  

z toho: 

- navýšenie príspevku  na  hlavnú činnosť o 74 618 € 
- zapojenie prebytku rozpočtu za rok 2019 vo výške 4 507 EUR 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.4) 
za: 16  poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 5 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 5 
Správa o návrhu nakladania s komunálnym odpadom v meste Michalovce 
po roku 2021 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

- Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR, Ing. M. Čornej, prevádzkový 
námestník TaZS a Ing. Fecák, sam. odb. referent odboru V,ŽPaMR. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, 
MŽP a Vláda SR pripravuje s účinnosťou od 1. januára 2021 legislatívne zmeny na úseku 
odpadového hospodárstva, ktoré sa dotknú obcí a miest.  

Keďže rozhodnutie, ktorým smerom ďalej pokračovať má aj podstatný vplyv na 
rozpočet mesta, ale zásadný dopad aj na občanov mesta Michalovce, prinášame vám tento 
materiál, ktorý bol predmetom rokovania „Komisie na posúdenie najvhodnejšieho spôsobu 
nakladania s komunálnym odpadom v meste Michalovce po roku 2021“. Túto komisiu 
vymenoval primátor mesta Michalovce, Viliam Zahorčák,  dňa 3. 3. 2020. 

Úlohou tejto komisie bolo prerokovať, vyhodnotiť, vybrať a následne odporučiť 
primátorovi mesta Michalovce aby predložil Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach na 
schválenie najvhodnejší model nakladania s odpadom v meste Michalovce po roku 2021 
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v zmysle platnej legislatívy. Komisia mala 25 členov, ktorej predsedal Ing. Jozef Sokologorský, 
zástupca primátora. 

Na základe uvedeného, Komisia na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2020, na ktorom sa 
zúčastnilo 21 členov komisie  prerokovala dve alternatívy spôsobu nakladania s odpadom po 
roku 2021 a to: 

1./ Zneškodňovať    odpad prostredníctvom   externej  firmy  na jej skládke s mechanicko-
biologickou úpravou (ďalej len „MBÚ“) alebo v spaľovni aj v roku 2022 a v nasledujúcich 
rokoch. 

2./ Vybudovanie  III. etapy skládky Žabany a linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadu   
v priestoroch skládky. 

Komisia po prerokovaní obidvoch návrhoch a následnej diskusii pristúpila k hlasovaniu 
jednotlivých variantov a schválila variant č. 2, pričom všetci 20 hlasujúci boli za variant č. 2 

Záverečným odporúčaním komisie po hlasovaní bolo:   

Na základe vyššie uvedeného Komisia odporučila primátorovi mesta Michalovce 
predložiť na rokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu variant č. 2 t. j. Vybudovanie  
III. etapy skládky Žabany a vybudovanie linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadu 
v priestoroch skládky Žabany. 

V materiáli máte popísané alternatívy zároveň, je bližšie popísaný stav procesu 
schvaľovania posudzovania EIA a podanú súdnu žalobu. 

  

R o z p r a v a  

Radovan Geci 

Zúčastnil som sa rokovania spomínanej komisie. Prikláňam sa k variante č. 2, myslím si, že to 
bolo správne rozhodnutie. Chcem ale podotknúť na dve veci, celá táto aktivita mala začať skôr. 
Môžu teraz vzniknúť náklady, ktoré nemuseli byť. Mali by sme si brať príklad zo severských 
krajín, kde dodatočné separácie TKO fungujú už dlhodobo. Niektoré krajiny separujú odpad na 
viac ako 90 %. Linku na separáciu treba vybrať svedomito, aby bola veľmi efektívna a aby sa 
dala využiť aj pre okolité obce. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto nezaspalo, konalo včas. Pokiaľ mesto nemalo súhlas, nebolo vhodné robiť ďalšie kroky, 
napr. vykupovať pozemky. Čo sa týka efektivity severských krajín, je pravda, že tieto krajiny sú 
v mnohom pred nami. Ide tam o možnosti krajín aj o  ekonomické. My bez cudzích zdrojov to 
nezvládneme. O cudzie zdroje sa budeme usilovať, to čo sa nám podarí získať, bude 
determinovať aj to aká  kvalita bude spomínaných liniek. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Nesúhlasím s vami pán primátor v tom, že ste reagovali včas, bez nejakých obštrukcií. Sami 
vieme koľko krát bola táto téma pertraktovaná.  Jednoznačne ste konali pomaly a neskoro. 
Dôsledkom je minimálne tých necelých 75 tis. €, čo musíme platiť za prevozy. Čo sa týka 
ekonomickej sily, predpokladám, že aj v severských krajinách je linka za 6 mil. €. Uvidíme, či 
u nás bude taká efektívna a kvalitná. Budeme nato dozerať, určite aspoň my opoziční poslanci, 
aby sa tu nekúpilo nejaké smetie a bude sa fakturovať 6 mil. €. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Nečakal som od vás súhlas, ani ho v budúcnosti neočakávam. Opäť potvrdzujem, že sme konali 
včas. Sám ste potvrdil, že sa táto téma na zastupiteľstvách už preberala. Vždy sme boli 
ovplyvňovaní tým, že sme čakali na verdikt MŽP SR. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátor – fakt. poznámka 
Poprosím ved. odboru alebo pána Ing. Fecáka, aby priblížili celú genézu okolo danej témy, aby 
bolo jasné všetkým poslancom, že sa konalo včas. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán primátor mali ste na ministerstvách svoji kamarátov zo strany SMER-SD, dalo sa to vybaviť 
skôr. Predložím jeden fakt – druhá kazeta sa schvaľovala tak, ako sa mala cez MsZ. Čo sa týka 
výhovorky – súdneho sporu, predpokladám, že stále prebieha. Tie podmienky sú také isté, ako 
pred pol rokom, alebo rokom. Zase je to len výhovorka. Odpovedajte mi konkrétne a jasne. 
Kúpia sa naozaj kvalitné linky? 

 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Odpovedám jasne a konkrétne, postupovali sme tak, ako sme postupovať mali. Čo sa týka 
linky, ešte sa len budeme o ňu uchádzať, pokiaľ získame fin. prostriedky, vypíše sa súťaž a na 
základe kvality a ceny sa urobí výber. 
 
Ing. Pavol Fecák, sam. odb. referent 
Celý proces prebiehal od roku 2017. V roku 2018 ministerstvo udelilo Mestu súhlas, že daná 
stavba sa nebude posudzovať a Mesto môže pristúpiť k realizácii stavby. V tom období podal 
rozklad voči rozhodnutiu ministerstva Dr. Gajdoš a Združenie domových samospráv. Proces 
naplnenia rozšírenia skládky bol pozastavený. Ministerstvo muselo pristúpiť k prehodnoteniu 
svojho rozhodnutia. Rozkladová komisia rozhodla, že predmetná stavba a Mesto môže 
pristúpiť k realizácii stavby. Opätovne podali rozklad uvedené subjekty a Mesto získalo súhlas 
až v roku 2020, kedy nadobudlo aj právoplatnosť a to februári tohto roka. Intenzívne sa týmto 
zaoberáme cca 3 roky a dnes máme právoplatné a vykonateľné rozhodnutie na základe, 
ktorého môžeme pristúpiť k realizácii samotnej stavby, avšak bola podaná súdna žaloba opäť 
uvedenými subjektami. Očakávame, že Krajský súd v Bratislave, uvedené rozhodnutie potvrdí  
a uvedenú žalobu zruší v plnom rozsahu. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

V 25 člennej menovanej komisií som nebol, verím, že keď bude komisia na výber linky, že 
budem menovaný. Sľúbite mi to? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Nemôžem vám to sľúbiť. 
 
Milan Potocký 
Riešenie odpadového hospodárstva, je jednou z kľúčových priorít všetkých samospráv miest 
a obcí. To, že v našom meste sa to rieši na poslednú chvíľu je fakt. Skládka je od apríla naplnená 
a odpad vozíme do Sírnika, čo nám zvyšuje náklady na prepravu a uloženie odpadu. Pri 
variante č. 2 bude nutné vybudovať linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadu 
v priestoroch skládky Žabany – odhadované náklady sú 6 mil. €, spoluúčasť mesta je 300 tis. 
€. Veľmi mi to nesení, lebo o fin. prostriedky sa chcete uchádzať z operačného programu 
kvalita životného prostredia. V tomto operačnom programe je celková evokovaná suma 6 mil. 
€ pre celé Slovensko. Je táto suma správna, alebo došlo k chybe. Ako bude Mesto postupovať, 
ak sa nám tieto fin. prostriedky nepodarí získať? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Menovaná komisia bola na to upozornená, a aj tak bolo stanovisko komisie také aké je. Ostáva 
nám veriť, že to čo je vyčlenené pre Slovensko príde do Michaloviec. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Je to závažná informácia. Sme  dobrodruhovia, keď Mesto Michalovce si tak verí, že vyčerpá 
celú sumu, ktorá je určená pre celé Slovensko. Ak neuspejeme, mám pocit, že ideme do 
projektu, ktorý je dopredu odsúdený na stratu. Neviem si predstaviť, že Mesto nájde 
v rozpočte 6 mil. € a vyzerá to tak, že sa znovu dostaneme do patovej situácie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Môžeme sa dostať do takej situácie, vy viete, že momentálne prebieha proces prísunu 
niekoľkých miliárd pre Slovensko z európskeho rozpočtu a mali by byť použité tieto fin. 
prostriedky aj na životné prostredie. Ostáva veriť, že aj tu niečo pribudne a my sa budeme o to 
uchádzať. Budeme sa uchádzať teraz. Pokiaľ bude mesto úspešné, je problém vyriešený, pokiaľ 
nie, budeme sa uchádzať o iné zdroje. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
To na aký tenký ľad ťaháte mesto pán primátor? Je zarážajúce a nepochopiteľné, čo vystrájate 
na tom MsÚ. Všetko je to vašou nečinnosťou a obštrukciami. Máte konkrétnu víziu podloženú 
financiami? Konajte ako vedúci činiteľ mesta. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Sme si vedomí  týchto skutočností, aj týmto sa zaoberala menovaná komisia, ktorá navrhla 
toto smerovanie. Toto smerovanie je pre mňa záväzné. Postupujem tak, ako mi táto komisia 
odporučila a predkladám to mestskému zastupiteľstvu. Nechcete počuť čo všetko sa urobilo, 
lebo vám to nevyhovuje do vašich konštrukcií, aby ste si mohli zanadávať a okrikovať nás. 
 
Ing. Miroslav Čornej, prevádzkový námestník 
Čo sa týka  výzvy na vybudovanie liniek na mechanicko-biologickú úpravu odpadu, podľa 
minulotýždňových informácii sa ma alokácia tejto výzvy navýšiť na 12 mil. €, čo je navýšenie 
pre ďalšie dve okresné mesta a jedným z nich by mali byť Michalovce. Je to aj priorita 
ministerstva životného prostredia. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, - fakt. poznámka 
Reakcia na pán Godu. Uvedomujeme si, že podmienky nie sú ideálne. V takomto stave ako 
sme my sa nachádza veľa miest. Máme šancu získať linku. Je otázka, či 6 mil. € je dosť, aby 
linka bola efektívna. Navýšenie rozpočtu TaZS o cca 52 tis. € bolo len preto, že musíme voziť 
odpad na skládku do Sírnika.  
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Nechcem, aby toto zastupiteľstvo vyznelo tak, že je tu nejaká potýčka medzi mnou a vami pán 
primátor. Želám si, aby som mohol vašu prácu chváliť, lebo tým pádom by bola prospešná pre 
mesto. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Neočakávam to od vás. Vy to nemáte jednoducho vo svojej výbave. 
 
Mgr. Milan Kaplan  
Bolo by dobre vniesť do celej témy trochu vecnosti, pretože predchádzajúce príspevky aj  s 
ohľadom na alokáciu prostriedkov z MŽP SR sú nejakým výsledkom nepochopenia tejto 
problematiky. V prvom rade si treba uvedomiť jednu zásadnú vec. Treba oddeliť rozšírenie 
skládky bez dotrieďovačky a s  dotrieďovačkou. Súčasný trend v Európe, aj výskumy 
z Nemecka, hovoria o tom, že práve skládkovanie s takýmto mechanizmom je 
z environmentálneho hľadiska lepšie ako spaľovanie. Je to určité potvrdenie sebe statočnosti 
v takej dôležitej otázke ako je odpadové hospodárstvo. Je to zásadný rozdiel aj v cene, ktorá 
sa premietne na konečného užívateľa, občana. Tam si treba pozrieť zásadný rozdiel čo je z toho 
výhodné a ako chceme do budúcna motivovať ľudí k separácii odpadu. Ak by sme vyvážali 
odpad na spaľovňu a dvihli cenu poplatku pre občana o cca 12 €, ako chceme ľudí motivovať?  
Čo sa týka vyčlenenia prostriedkov z MŽP SR, my ako Mesto nemáme ani inú možnosť uchýliť 
sa k inej variante. Táto koncepcia je stanovená európskou úniou. Toto je trend, ktorým sa musí 
uberať aj Slovensko. Skôr navrhujem vám pán primátor aj kolegovi poslancovi, ktorí sedíte 
v parlamente, že máte ďaleko väčšie možností komunikovať s ministrom MŽP. Možno aby ste 
mu to aj v pléne pripomenuli. Čo sa týka komisie, ktorá bola zriadená, som rád, že sme našli 
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jedno vecné východisko, ktoré zo všetkých ohľadov pre Mesto výhodné. Je to zásadná 
investícia do budúcnosti, ktorá presiahne toto volebné obdobie. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Dá sa s viacerými názormi súhlasiť. Trendy smerujú k tomu, že skládkovanie nebude 
preferovanou formou nakladania s odpadkom, ale zdá sa, že ani separovanie. Separovanie je 
v dnešnej dobe problematické, dnes je to hlavne vec organizácie a zodpovednosti výrobcov. 
Už dnes sa tlačí na výrobcov, ktorých obaly tvoria podstatnú časť komodít, ktoré treba 
separovať, aby boli z obnoviteľných materiálov. Druhá cesta, aby sa elektráreň Vojany 
pretransformovala na spaľovňu aj tepláreň, kde toto bude možné realizovať. Dnes je situácia 
taká, ako sme ju pomenovali. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Celá dôvodová správa rozpráva o nákladoch. Dotrieďovaním vznikne nejaká komodita, správa 
nehovorí, aký budeme mať z toho finančný zisk a kde ju budeme predávať. Separáciu v meste 
ma na starosti spoločnosť ENVI-PAK, ona má záujem o separované odpady a vie to speňažiť. 
Toto my v správe chýba. 

Ing. Pavol Fecák, sam. odb. referent 

Mesto Michalove má uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá nie je 
komerčnou firmou. Kumuluje fin. zdroje od výrobcov a dovozcov obalov a tieto fin. zdroje 
prerozdeľuje pre obce. Uvedená organizácia nemôže vytvárať zisk, môže použiť iba časť fin. 
prostriedkov na vlastnú réžiu a ostatné prostriedky musí použiť na rozvoj triedeného zberu. 
Mesto kým nemalo uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov tak náklady na 
triedený zber v meste činili cca 300 tis. €  a tržby z odpredaných komodít činili cca 60 tis. €. Nie 
je to zisková oblasť, je to stratová oblasť. Dne sme v pozícii, že organizácia zodpovednosti 
výrobcov celý tento náš náklad dofinancuje. Mesto získa približne 300 tis. €. Na základe 
poslednej prílohy k zmluve medzi Mestom a spoločnosťou ENVI-PAK, došlo k navýšeniu sumy 
o ďalších 8 000 €, čiže od 1.6.2020 Mesto získa 308 tis. € na triedený zber. 

Linka na úpravu odpadu znamená to, že ňou prejde zmesový komunálny odpad a jej výstupom 
je tzv. tuhé alternatívne palivo, ktoré tvorí cca 30% z celkovej produkcie, 40 % je bio zložka, 
ktorá bude uložená spätne na skládku a nie je využiteľná. Cieľom smernice európskej únie bolo 
to, aby sa na skládkach netvoril metán, aby boli skládky viac ekologickejšie. Z odpadu sa 
vytriedi ďalších cca 5 % využiteľných zložiek – papier, sklo, plasty, textil. Cca 20 % je voda, ktorá 
sa v samotnom procese odparí a nie je uložená na skládke. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Ďakujem za vysvetlenie, ale nepoužívajte za príklad, že Mesto alebo TaZS vytvárajú zisk, lebo 
oni vytvárať zisk nevedia. Severské krajiny by určite ten separovaný odpad, komoditu 
nevytvárali, keby nevedeli vytvárať zisky. Skúsme sa pozrieť na príklady tam, nie na naše 
technické služby. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Sme v našom legislatívnom aj ekonomickom prostredí. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Nadviažem na poslanca Geciho. Súhlasím s tým, že separačná linka by mohla priniesť peniaze 
do rozpočtu a to je aj to, čo povedal p. Fecák, že 30 % môže slúžiť ako doplnkové tuhé palivo, 
ktoré môže byť následne odpredané. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tu ide skôr o opačný problém, my platíme za to, že nám doplnkové tuhé palivo likvidujú. To je 
absolútne nepochopenie. 
 
Ing. Pavol Fecák, sam. odb. referent 
Teoretická možnosť tu je, ale v praxi to funguje tak, ako to povedal pán primátor. Za 
zneškodnenie odpadu sa dnes platí. TaZS a Mesto sa snažia to riešiť tak, že ak vyvezieme cca 
30 % spracovaného odpadu, nezaplatíme zaňho, čiže nevytvárame stratu. 

O vytváraní ziskov v zahraničí, ak sa pozrieme na ceny komodít na Slovensku a náklady a platby 
občanov a porovnáme platby v Nemecku, Švédsku, Fínsku alebo v Nórsku, tak zistíme, že tieto 
spoločnosti vyberajú poplatok 200 až 400 € za občana, pričom v Michalovciach platí občan 29 
€. 

MUDr. Maroš Eľko 

V komisii sme schvaľovali či skládkovať alebo neskládkovať. Tento odpad, ktorý teraz dávame 
bez separácie na našu skládku zaberá obrovský priestor a následne si to vyžaduje vytváranie 
ďalších skládok. Vzniká tam 100-150 m3 plynu metánu z 1 tóny zbytkového komunálneho 
odpadu. To je hlavný ekologický efekt, prečo separovať TKO. Keďže sme členmi Európskej únie, 
keď sa bavíme o tom či je to skoro, alebo neskoro, tak EÚ schválila do r. 2030 odpadové 
hospodárstvo v tej miere, že je potrebné recyklovať 65 % TKO. Recyklovať 75 % odpadu 
z obalov a skládkovať len10%. My sa k tomu musíme dostať  a priblížiť. V Nemecku je už 44 
liniek na separáciu komunálneho odpadu. My tu hovoríme o linkách za 6 mil. €, takých liniek 
na Slovensku je niekoľko. V Nemecku základná linka, ktorá je na oveľa vyššej úrovni stojí 12 
mil. €. Možno, že nás to bude stáť viac, ak chceme rozmýšľať do budúcnosti. Odborníci 
zhodnotili to, že alternatívne projekty využitia tých peňazí, ktoré má neskládkovanie zhltnúť 
sú oveľa vyššie ako je reálna potreba. Odkláňanie  odpadov od skládok má väčšiu podporu 
verejnosti ako odborných argumentov. Je to chcenie len niektorých ľudí, ktorí nemajú odbornú 
argumentáciu. Nemôžeme sa prikláňať celkom k severskému modelu, kde je hustota 
obyvateľov veľmi nízka k nášmu modelu. Preberajme tu, čo je v strede Európy. Nemecko je 
v tomto veľkým príkladom a udáva tendenciu, ako to pôjde ďalej. Linky je potrebné nakúpiť. 
EÚ má na to vyčlenené fondy, ak sa budeme o nich uchádzať, určite sa k tým peniazom 
dostaneme. 
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Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Nemecká koncepcia je tá, z ktorej sme vychádzali, a o ktorej sa hovorilo na komisii. Nezaznela 
tu ešte jedná dôležitá vec a to sebestačnosť mesta aj vo vzťahu k občanom. Ak by sme nešli 
touto cestou a jednoducho to vyviezli do spaľovne, tak by sme stratili absolútnu kontrolu nad 
cenotvorbou za odpad do budúcnosti. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Treba rátať s tým, že nebudeme celkom pánmi tvorby ceny. Už dnes, len za to, že máme 
skládku niečo platíme. Poplatky za uloženie odpadu nie sú príjmami mesta, ale príjmami štátu. 

Mgr. Ján Várady 

Ak by chcelo byť mesto špičkové, taká Čína je lídrom, ktorá spracováva všetko. Posledných 10 
rokov zaspalo Slovensko, štát i samosprávy. Predbehlo nás Poľsko i Maďarsko. 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Ako dopadla súťaž na dovoz odpadu? Bol som členom menovanej komisie, a ako jediný som 
bol za variantu č.1, lebo bolo v nej jasne zadefinované aké budú náklady na 1 tónu v roku 2021. 
Toto mi vo variante č.2 chýba a z toho dôvodu predkladám pozmeňujúci návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

ukladá 

odboru V,ŽPaMR predložiť kalkuláciu nákladov na 1 tónu uloženia odpadu, berúc do úvahy 
kapacitu III. etapy a všetky náklady stým spojené v horizonte jej životnosti. V rámci nákladov 
zohľadniť aj skutočnosť, že fin. prostriedky nezískame. Taktiež spracovať kalkuláciu na 1 tónu 
zberu a separáciu odpadu v meste Michalovce. 
 
Ing. Miroslav Čornej, prevádzkový námestník 
Najprv sa vyjadrím k nákladom na prepravu. Cca 14 dní  realizujeme prepravu odpadu 
prostredníctvom firmy Márius Pedersen z prekládkovej stanice Žabany na skládku Sírnik. Súťaž 
bola realizovaná cez EKS systém. Naše náklady zbernými vozidlami TaZS sa pohybovali na 
úrovni 18 až 19 €/1 tónu prepraveného odpadu a vysúťažená cena je 8,72 €/1 tonu, je to viac 
ako 50 % úspora. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Ak pôjdeme podľa varianty č.2 – aká bude kapacita 3 kazety a koľko rokov bude trvať jej 
naplnenie. 
 
Ing. Miroslav Čornej, prevádzkový námestník 
Kapacita skládky je asi 100 tis. m3 cca 120 tis. tón. Ak by sme ukladali odpad bez triedenia, tak 
jej životnosť by bola 8-9 rokov. Pri predpokladanej úspore cca 50 % triedenie odhadujeme, že 
skládka vydrží cca 18 rokov. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Predsedníčka návrhovej komisie predniesla doplňujúci návrh poslanca JUDr. Ing. Sibala 
v znení: 

Mestské zastupiteľstvo 

ukladá 

odboru V,ŽPaMR predložiť kalkuláciu nákladov na 1 tónu uloženia odpadu, berúc do úvahy 
kapacitu III. etapy a všetky náklady stým spojené v horizonte jej životnosti. V rámci nákladov 
zohľadniť aj skutočnosť, že fin. prostriedky nezískame. Taktiež spracovať kalkuláciu na 1 tónu 
zberu a separáciu odpadu.  

Hlasovanie 
(hlasovanie č.5) 
za: 7 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 18 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Tímea Sotáková  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

1. vybudovanie III. etapy skládky Žabany 
 

2. po schválení vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, začať s prípravou  na vybudovanie linky 
na mechanicko-biologickú úpravu odpadu v priestore skládky Žabany. 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.6) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 6 
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok  
na realizáciu projektu „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov 
so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“ 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  

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

RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 

Na základe legislatívnych zmien a povinnosti mesta zaviesť a zabezpečovať zber a spracovanie 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od 1.1.2021 a zverejnenej výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-
2019-56 na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov so identickým 
zameraním mesto podáva 30.06.2020 žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt 
s názvom „Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad“.  

Od 1.1.2021 vzniká  mestu povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Do tohto termínu mesto 
nezabezpečovalo jeho zber a tento odpad je súčasťou zmesového komunálneho odpadu.  

Projekt rieši stavebné náklady rozšírenia manipulačných plôch na zbernom dvore  na  Ul. 
Lastomírskej pre umiestnenie technologických zariadení, pre procesy hygienizácie odpadu 
a uloženie kompostu z gastroodpadu. Okrem stavených nákladov si v projekte uplatňujeme 
náklady na zariadenia ako sú skladový kontajner, umývač zber. nádob, nosič kontajnerov,  CSC 
kontajner, zberové vozidlo pre gastroodpad, nakladač, prekopávač kompostu, drvič odpadu, 
preosievacie sito. Súčasťou sú aj 10 litrové košíky a kompostovateľné vrecká  do domácností 
a 250 nádob s gravitačným zámkom k jednotlivým bytovým domom pre zber gastroodpadu.  

Celkové náklady na základe oceneného výkazu výmer stavby a prieskumu trhu jednotlivých 
zariadení sú vo výške 1 388 304,22 €, spolufinancovanie mesta vo výške 5% činí  69 415,22 €.   

 

R o z p r a v a 

Ing. Filip Kaľavský 
Počíta sa aj s informačnou kampaňou? Občania by mali byť informovaní v dostatočnom 
predstihu, aby zber mal aj svoj účinok. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. IaG 
Informačnú kampaň bude Mesto realizovať z vlastných fin. prostriedkov. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Vyhodnocovalo Mesto štúdiu drobných miestnych drvičov odpadov? Táto technológia je 
v Amerike veľmi využívaná. Je tento variant úplne vylúčený? 
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Ing. Pavol Fecák, sam. odb. referent 

Malé drviče nemôžu byť v zmysle legislatívy montované do kuchynskej linky. Môžu byť 
namontované len v kuchynských prevádzkach aj to po zmluvnej dohode s VVS a. s. 

MUDr. Maroš Eľko – fakt. poznámka 

Bude potrebné navýšiť financie na ochranu kuchynského odpadu pred neprispôsobivými 
občanmi a zvieratami – mačkami, psami a podobne. 

Ing. Miroslav Čornej – prevádzkový námestník 

S týmto sa už počíta pri dodávke 660 l bio kontajnerov, tieto budú zabezpečené gravitačným 
zámkom a budú mať špeciálny násypný otvor. 

Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 

Do budúcna odporúčam, aby sme na zastupiteľstve mali aj obrazovú dokumentáciu, napr. cez 
projektor. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Sú kontajnery termostatické, majú vonkajší obal proti prehratiu? Odporúčam aby pre tento 
odpad boli špecializované stojiská za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení. 
Odporúčam ich špeciálne zapustenie do zeme. 

Ing. Miroslav Čornej – prevádzkový námestník 

Nádoby sú špeciálne určené pre gastroodpad. Sú vyrábané so špeciálnych platov, majú 
povrchovú úpravu a vetranie. V Rakúsku a Nemecku sa používajú už niekoľko rokov a majú 
dobré referencie. 

Radovan Geci – fakt. poznámka 

Nevznikne okolo týchto nádob neporiadok, spôsobený vtákmi a zvieratami? 

Ing. Miroslav Čornej – prevádzkový námestník 

Ak obyvatelia budú dodržiavať pokyny pre ukladanie odpadu do nádob, nemal by vzniknúť 
žiaden problém. Je skôr problematické odpad z nádob po naplnení vybrať. Sú tam prvky tomu 
brániace. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Tímea Sotáková  
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-PO1-SC111-2019-56 za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie  miery 
zhodnocovania komunálnych odpadov  so zameraním na biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad“, 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; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov  t. j. 
vo výške 69 415,22 €.   a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu mesta. 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.7) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 7 
Návrh na prijatie úverov 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  

- Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. finančného odboru. 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Z dôvodu pandémie COVID 19 došlo v samosprávach a vo všetkých oblastiach k finančnej 
kríze. Mesto zaznamenalo veľký výpadok podielových daní, ako aj vo vlastných príjmoch.  
Preto Mesto predkladá ako náhradu návrh na prijatie  kontokorentného úveru a to úverový 
rámec maximálne do výške 1 mil. €, ktorý môže Mesto čerpať do konca roka 2021. Aktuálne 
je Vládou  SR schválená výnimka a úver musí byť splatený do 31.12.2021, čo znamená, že v 
tento deň nesmie byť už na účte evidovaná žiadna požičaná suma. Máme za to, že schválenie 
tohto návrhu na prijatie kontokorentného úverového rámca umožní Mestu pružne a okamžite 
reagovať na prípadné výpadky v príjmoch a tým uspokojiť všetky naozaj iba nevyhnutné 
potreby výdavkov mesta. 

Treba to chápať tak, že Mesto nechce čerpať hneď 1 mil. €, ale do rozpočtu je napojená 1.časť 
čerpania kontokorentného úveru na vyrovnanie  rozdielu rozpočtu.  
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Návrh na prijatie investičného úveru súvisí s riešením odpadového hospodárstva, na nákup 
pozemkov pre rozšírenie skládky, spracovanie projektovej dokumentácie a všetka príprava 
s tým súvisiaca. Konkrétna výška bude predložená pri každej zmene rozpočtu v prípade 
potreby financovania nevyhnutných výdavkov. 

V druhej časti predkladáme návrh na čerpanie investičného úveru. Tento úver chce Mesto 
čerpať na riešenie odpadového hospodárstva z dôvodu rozšírenia skládky. Výpadok príjmov aj 
po napojení fondu rezerv z minulého roka nepostačuje na krytie všetkých investičných 
výdavkov, navrhujeme kryť výkup pozemkov a spracovanie projektovej dokumentácie 
čerpaním investičného úveru. 

R o z p r a v a 

Mgr. Milan Kaplan 

V minulom roku sme finančné prostriedky na nákup pozemkov, pre skládku vyčlenené mali 
a následne koncom roka boli presunuté do rezervného fondu. Tieto fin. prostriedky sa na tento 
účel mali podržať a teraz sme mali nákup pozemkov riešiť z týchto prostriedkov. Chápem 
výhovorky okolo koronakrízy, ale finančné prostriedky z Mestá plynú a tých dôvodov je viac. 
Z principiálneho hľadiska s týmto úverom súhlasiť nemôžem. 

Ku kontokorentnému úveru mám jednu otázku. Zohľadnil fin. odbor novú informáciu MF SR, 
ktoré deklarovalo, že štát poskytne samosprávam výhodné pôžičky do výšky ich potrieb, kde 
bude môcť byť odklad splátok až o 4 roky? Bude to výhodnejšie ako pôžičky od komerčných 
bánk. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pokiaľ toto, čo bolo deklarované sa stane  realitou, bolo by z našej strany nerozumné to 
nevyužiť. V takom prípade by sme kontokorentný úver nečerpali. 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

V prípade neschválenia kontokorentného úveru, by znamenalo neschválenie predloženej 
zmeny rozpočtu, kde už teraz pociťujeme výpadok príjmov a navrhujeme z neho dočerpať 195 
tis. €. Ak budú v blízkej budúcnosti známe podmienky čerpania úveru od štátu, tak určite 
Mesto pristúpi k tejto možnosti. 

Radovan Geci 

Pán kolega Kaplan povedal, to čo chcem povedať ja. Nebudem súhlasiť  s návrhom na prijatie 
úveru. Pán primátor osobne ste povedali, keď sa presúvali fin. prostriedky určené na nákup 
pozemkov do rezervného fondu, že v prípade potreby sa peniaze vrátia na daný účel. Nestalo 
sa tak. Tú istú vec riešime dva-krát. Peniaze v rezervnom fonde sa minuli a ideme prijímať úver. 
Moju kritiku poznáte, bol som za iný pozemok, nie za komerčný. Nemôžem súhlasiť s prijatím 
úveru. Problém je potrebné riešiť, ale nie takýmto spôsobom. Zaráža ma, prečo sa tak 
ponáhľame s prijatím kontokorentného úveru a nepočkáme na pôžičku od štátu. Chcete nim 
vykryť rozpočtové opatrenie, ktoré ma tiež veľké nedostatky. 
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Nepoužité fin. prostriedky sa do rezervného fondu dostali, sú tam uložené. Práve tento 
rezervný fond celý napájame do rozpočtu. Z neho ale chceme financovať iné investičné 
aktivity, ktoré sú v bode 2 ako kapitálové výdavky uvedené. Mesto sa rozhodlo investičný úver 
prijať práve na financovanie skládky Žabany – výkup pozemkov práve preto, že aj do budúcna 
keď dôjde k samotnému rozširovaniu tejto skládky, Mesto nebude mať dostatok vlastných 
zdrojov na takto zložitú investičnú aktivitu. Predpokladáme, že aj do budúcna budeme čerpať 
na tento účel úverové zdroje. Fin. prostriedky v rezervnom fonde sa neminuli, sú tam, len budú 
použité na iné investičné aktivity. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Na predchádzajúcom zastupiteľstve som sa pýtal pána primátora, či na tomto mimoriadnom 
zastupiteľstve sa budeme zaoberať aj investičnými aktivitami. Vyjadrili ste sa, že s vysokou 
pravdepodobnosťou nie. Zase berieme úver, zase zadlžujeme Mesto, zase uvoľňujeme zdroje 
na kadejaké investície. Nepochybujem o tom, že ten 1 mil. € miniete. Takto si hospodárenie 
Mesta nepredstavujem. Nebudem za to hlasovať. 
 
Radovan Geci – fakt. poznámka 
Dobre som rozumel, že peniaze na nákup pozemkov sú v rezervnom fonde? Úver sa berie na 
vykrytie výpadkov rozpočtu? 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Investičný úver bude použitý na nákup pozemkov a spracovanie projektových dokumentácií. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Tímea Sotáková  
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 návratných zdrojov financovania  
2. s c h v a ľ u j e    prijatie  

a) kontokorentného úveru do výšky 1 000 000 € 
b) úveru vo výške 423 000 €  na účely zabezpečenia financovania kapitálových 

výdavkov – výkup pozemkov pre rozšírenie kazety skládky Žabany a spracovanie 
projektových dokumentácií pre odpadové hospodárstvo -  takto:  
- 255 000 € termín čerpania do 31.12.2020 

             - 168 000 € termín čerpania do 31.12.2021  
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.8) 
za: 15 poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 6 poslanec 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 8 
Rozpočtové opatrenie č.2 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  

- Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. finančného odboru. 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Predloženou zmenou rozpočtu, rozpočtovým opatrením č.2 vstupujeme do príjmov aj do 
výdavkovej časti rozpočtu. Čo sa týka bežných príjmov rozpočtu, tieto sa znižujú hlavne 
z dôvodu pandémie Covid 19  a to 1 400 000 € - výpadok podielových daní na základe 
aktualizovanej prognózy MF SR v mesiaci apríl 2020. Znižujú sa aj vlastné príjmy 
z titulu dôvodu nefungovania niektorých prevádzok,  ktoré majú vplyv na rozpočet mesta. Sú 
tu zohľadnené nárasty transferov a grantov na prenesený výkon štátnej správy ako aj získanie 
zdrojov  od  iných subjektov. 

V bežných výdavkoch sú zohľadnené okrem iných skutočností aj prijaté opatrenia súvisiac 
s pandémiou. V jednotlivých položkách dochádza k úprave aj smerom nahor, aj k úprave 
smerom nadol. 

Kapitálové príjmy – sú tu zohľadnené všetky zmluvné dojednania s poskytujúcimi orgánmi 
dotácii na jednotlivé granty. V kapitálových príjmoch je veľký výpadok z vlastných príjmov 
z dôvodu nepredaja vlastného, nepoužiteľného majetku. 

V kapitálových výdavkoch sú premietnuté jednotlivé investičné aktivity, ktoré Mesto plánuje 
do konca roka zrealizovať. 

Vo finančných operáciách príjmových dochádza k napojeniu fondu rezerv na financovanie 
investičných výdavkov, spomínaného kontokorentného úveru, maximálne v rozpočtovom pri 
tomto rozpočtovom opatrení do 195 tis. €. Čerpanie investičného úveru na výkup pozemkov 
a vo výdavkových operáciách Mesto ich znižuje na základe dohody s bankami o  odklade 
splátok s nezmeneným termínom splatnosti, do konca roka 2020. 

 

R o z p r a v a  

Mgr. Milan Kaplan 

Tradične sa vyjadrím k telenovele ohľadom súdnych sporov, kde hlavnú úlohu hrá pán 
zástupca prednostu Dorič. Aj dnes môžeme vidieť, že je tam ďalšie navýšenie ohľadom 
súdnych sporov a je to na každom zastupiteľstve. Dnes aj konkrétne vysvetlím tu absurdnú 
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nezmyselnosť takéhoto konania, kde sa pán zástupca neustále odvoláva na zákon č. 66 z roku 
2009 na najvyšší súd, čo nás stojí nemalé finančné prostriedky. Nálezy ústavného súdu 
potvrdzujú tvrdenia Krajského súdu v Košiciach, ktorý jasne vo svojom stanovisku tvrdí, že 
zákon č. 66/2009 sa vzťahuje na prípady, keď obec sa stáva podľa osobitných predpisov 
vlastníkom stavby prechodom z vlastníctva štátu bez majetkovoprávneho usporiadania 
vlastníctva k pozemkom. V danom prípade, spore, o ktorom sa tu neustále bavíme, neprešlo 
na obec  vlastníctvo k stavbe z vlastníctva štátu podľa osobitných predpisov a tak nie je možná 
aplikácia zákona č. 66/2009. Ďalšie stanovisko Krajského súdu – akékoľvek nové právne 
posudzovanie právoplatného súdneho rozhodnutia v inom súdnom konaní, tých istých 
účastníkov je vylúčené. Nejde ani tak o nájmy, tie by sme zaplatili tak, či tak. Bavím sa tu 
o procese, ktorí ste tu zvolili. Odvolávania, exekúcie, to všetko nás do dnešného dňa stálo 
100 000 € a toto vám odovzdám pán primátor. Premrhali ste 100 000 €. Konkrétne : 40 tis.€ 
úroky z omeškania po súdnych rozhodnutiach, 4 tis. € úroky z omeškania po exekúciách, 
25 800 € súdna exekútorka, 1000 € trovy exekúcie, 5000 € súdne poplatky za odvolanie na 
krajskom súde, 10 tis. € za odvolanie na najvyššom súde, 5000 € poplatky pre  oprávneného 
a 10 tis. € trovy právne zastúpenie pre oprávneného.  Toto sú spláchnuté peniaze do záchodu. 
Musím to takto povedať, vy ste 100 tis. € dokázali na týchto nezmysloch absolútne 
prešustrovať. Nie je to len tento prípad, v roku 2014 to  bolo takto s pánom Mihaľom. 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Zareagujem na prípad z roku 2014. Tento prípad je zreteľa hodný a upozorňoval som naňho aj 
s pánom Bobíkom pred 6 rokmi. V roku 2014 p. Mihaľo požiadal o isté pozemky, kde sme mohli 
použiť zákon č. 66/2009, ale vtedy sme ho nepoužili, ani pán zástupca to neodporučil. Vtedy 
ste strašili poslancov súdnymi spormi, čo bolo vtipné aj kontraproduktívne a dobrovoľne sme 
zaplatili 3,50 € za m2. Pred nasledujúcimi voľbami aj z tejto parcely zmizla plomba a zázračne 
aj vecné bremeno. O koľko tisíc  € sme vtedy prišli na premrštených výdavkoch? 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu 
My v tomto spore, o ktorom  dnes pán poslanec rozpráva použijem dva argumenty, buď je to 
zákon č. 66/2009, alebo jednoducho cesta nebola zahrnutá do konkurznej podstaty, cesta nie 
je naša. Stala sa majetkom štátu a jeden krajský súd náš názor už trošku prijal. V žiadnom 
z týchto sporov, som neprijal úplatok priamy ani nepriamy. Ja mám v tomto prípade čisté 
svedomie a som presvedčený, že máme šancu v tomto spore uspieť. Otvárame tu pandorinu 
skrinku. 

Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 

Pán Dorič, vy blúznite. To čo rozprávate je blúznenie. Na poslednej mestskej rade ste hovoril, 
že ste musel ísť do exekúcie, keď ste dával dovolanie. Dával ste ich 14.7.2019 a 1.augusta. 
Niekoľko dní po zastupiteľstve bolo zapracovaných do rozpočtu 133 tis. €, ktoré mali byť na to 
vyplatené. A nakoniec ani vyplatené z rozpočtu neboli. Vy neviete čo robite, odvolávate sa na 
veci, ktoré sú dopredu zmietnuté zo stola. Poviem vám aj prečo a to za prvé, aby ste natiahol 
čas, aby to išlo mimo vašej pozície, keď pôjdete do dôchodku a tento neporiadok tu po vás 
zostane. 
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Nedá mi, aby som nespomenul vaše vyjadrenie pán primátor, asi pred hodinou o mentálnej 
výbave. Spomínali ste tu charakteristiku poslanca. Čo ja si mám myslieť o mentálnej výbave 
vás a vašich najbližších spolupracovníkov na mestskom úrade, keď toto tu musíme počúvať 
a riešiť. Toto je mentálna výbava pán primátor? 

Milan Potocký 

Dotknem sa rekonštrukcie historickej budovy Zlatý býk, kde sa konštatuje, že je potrebné 
vykonať práce naviac, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie. Na rekonštrukciu sa 
podarilo získať 1 mil. €. V materiáli nie je uvedená suma, akou čiastkou bude Mesto 
dofinancovať rekonštrukciu. 

Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 

Čiastka je uvedená v kapitálových výdavkoch v tab. prílohe č. 4 a je to 65 tis. €. 

Radovan Geci  

Určite nepodporím predložené rozpočtové opatrenie č.2 a to z viacerých dôvodov. Je 
absurdné, aby Mesto Michalovce do príjmov uvažovalo s budúcim rozpredajom majetku 
mesta. Namiesto vytvárania zisku, rozpredáva majetok. Je neuveriteľné, že chceme prijať úver, 
ktorým chceme vykryť výpadky v tomto rozpočtom opatrení. Skôr si myslím, že úver bude 
vykrývať náklady spojené so súdnymi konaniami. Je neuveriteľné, že ste ušetrili 80 tis. € na 
mzdách. Všetci zamestnanci mesta nejakým spôsobom trpeli, mali znížené financie, niektorí 
boli na OČR, niektorí museli sedieť doma. Ušetrilo sa 80 tis. € a my jedným človekom celú túto 
úsporu zmažeme. Je neuveriteľné, že nechcete prijať alebo vyvodiť osobnú zodpovednosť. 
Nepáči sa mi v tomto rozpočte spôsob šetrenia, sú tam len nové a nové náklady, ale nie je tu 
jedno číslo, ktorým by sa šetrilo napr. v športe. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Čo sa týka energii bolo to tu už povedané. 

MUDr. Dušan Goda 

Je veľmi smutné, keď vy ako sociálny demokrat, zvolený do NR SR sa správate takto neľudsky 
voči zamestnancom mesta a mestských firiem. Znižujete im príjmy, krátili ste im počet 
odpracovaných hodín na jednotlivých prevádzkach, tak je to už ozaj ranný kapitalizmus. 
Spamätajte sa. 
 

- Primátor mesta požiadal J. Bumberu, aby nato zareagoval. 
Ján Bumbera – ved. útvaru primátora a pers. referent 

Žiadnemu zamestnancovi Mesta neboli krátené odpracované hodiny. Čo sa týka mestského 
úradu, zamestnanci pracovali v zákonnom režime, ktorý schválila NR SR 6.4.2020. To znamená, 
že tí čo boli doma pracovali za 80 % plat – mali platenú prekážku v práci. Tí čo boli v robote 
mali 100 % plat. Žiadnemu zamestnancovi sa neznížili platové náležitosti. 
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Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Projekt Zlatý býk ma veľmi potešil. Prekvapilo ma, že až 1 mil. € sa využíva na takú malú časť 
stavby. Ide cca o 1/3 budovy, možno ¼. Neviem prečo nedostala zákazku firma z Michaloviec, 
ale asi bola vysúťažená najnižšia cena. Som zvedavý na doplnky k projektu. V období rokoch 
1998-2002 prebiehala celková generálna oprava Zlatého býka. Celkový rozpočet bol cca na 56 
mil. Sk. Teraz bude rekonštrukcia 1/3 budov stáť cca 30 mil. Sk. Žiadam stavebný dozor, aby 
pozorne sledoval oprávnené náklady a výdavky, aby nevznikali ďalšie neoprávnené dodatky 
a doplnky, ako to zvykne byť. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Pán primátor aj pán Bumbera, stojím si za tým čo som povedal aj si to do budúcna obhájim. 
Čo sa týka Zlatého býka, je to jedná čierna diera v našom meste. Aká v poradí je už 
rekonštrukcia? Štvrtá, piata a nevidno to.  Ako to robili predchádzajúce firmy, že po nich treba 
stále rekonštruovať? Kde sú zmluvné zásady, reklamácie? Je to čierna diera na peniaze 
v meste. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Pán poslanec, tak ako je u vás zvykom, spájate veci, ktoré je absolútne ťažko spájať. To čo tu 
spomínal pán Várady, nikto z nás nebol v tom čase poslancom. Ťažko nás z toho viniť, časom 
ale všetko amortizuje, poškodzuje, žiada si nové využitie. Je tu šanca urobiť tam niečo iné a my 
to chceme využiť. Vám to prekáža, lebo vidíte, že opäť sa niečo v meste urobí. Tak ako je to 
vašim zvykom, napadnete to, spochybníte to. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Žartujete pán primátor? Chcete mi tvrdiť, že od 1998 sa nič nerekonštruovalo?  Rozprávajte 
reálne. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Zásadné rekonštrukcie tam neboli, ale všetko si nepamätám. 

MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 

Ale my aj občania si to pamätáme. 

JUDr. Ing. Erik Sibal 

Vo výdavkovej časti -OHsM. Výdavky na nájom sa zvyšujú o 211 tis. €. V časti MsÚ – vybavenie 
je tam nárast o 25 tis. € a v časti MsP – služby nárast o 9 tis. €. 

JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu 

Nájom sa zvyšuje aj na základe invektív, ktoré tu sú, niektoré spoločnosti skupujú pozemky 
pod mestskými komunikáciami a chcú si uplatniť súdne žaloby. Je to vytvorená rezerva. Preto 
hovorím, že na mestskom zastupiteľstve otvárame pandorinu skrinku. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Tímea Sotáková  
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. 2 takto:  

1. bežné príjmy sa znižujú z 35 766 871 € na 34 160 405 €, zníženie o 1 606 466 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 33 173 441 € na 33 423 233 €, zvýšenie o 249 792 € 
3. kapitálové príjmy sa znižujú zo 4 420 296 €  na 3 610 716 €, zníženie o 809 580 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 5 411 213 € na 6 003 613 €, zvýšenie o 592 400 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 066 487 € na 3 998 378 €, zvýšenie o 

1 931 891 €  

6. finančné operácie – výdavkové sa znižujú z 3 669 000 € na 2 342 653 €, zníženie 
o 1 326 347 € 

 

Hlasovanie 
(hlasovanie č.9) 
za: 17 poslancov, proti: 4, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 9 
Návrh personálno-organizačného zabezpečenia základných škôl, Základnej 
umeleckej školy a materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2020/2021 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  

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

 

Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu 

Po zápise žiakov do 1.ročníka základných škôl a prehodnotení predpokladaného  
celkového počtu žiakov školy pre školský rok 2020/2021 v zmysle § 5, bod 7, písm. i) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, 
riaditelia základných škôl, materskej školy a základnej umeleckej školy s právnou subjektivitou 
písomne predložili zriaďovateľovi na  schválenie personálne a pedagogicko – organizačné 
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zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu  pre školský rok 2020/2021. Zápis žiakov sa 
uskutočnil od 15. do 30. apríla 2020 za mimoriadnych podmienok ovplyvnených ochorením 
COVID 19. Zápis prebehol bez problémov, za čo všetkým ďakujem. Vyučovací proces prebieha 
podľa inovovaných Štátnych vzdelávacích programov (ŠVP), stanovených Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Školských vzdelávacích programov, ktoré vypracovali 
školy podľa svojho zamerania. 
 
R o z p r a v a 
 

Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 

Osobne sa na mňa obrátil riaditeľ 3. základnej školy s požiadavkou o navýšenie pedagogických 
a nepedagogických úväzkov a som rád, že to prešlo aj cez komisiu, a že odbor školstva sa 
stotožnil s požiadavkami. Ďakujem. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Tímea Sotáková  
v tomto znení: 

NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

personálno-organizačné zabezpečenie základných škôl, základnej umeleckej školy 
a materskej školy s právnou subjektivitou  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na 
školský rok 2020/2021  

Škola     ZŠ ped./ neped ŠKD       ŠJ   
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4  36,1/9,5               10   8   
ZŠ, Ul Švermu 6     38,2/11,3             10            10 
ZŠ, Ul. moskovská 1    32,0/10   2   7  
ZŠ, Ul. Komenského 1                 20,8 /7    4   6 
ZŠ, Ul. školská 2     21,6/9     3   6 
ZŠ, Ul. okružná 17    57,8/10,3  11  12  
ZŠ, Ul. krymská 5    26,0/8     5   6 
ZŠ P.Horova, Ul. kpt. Nálepku 16  41,0/9,3    9   9  
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20    40,5/5,5     -   - 
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec.trieda)  11/4,1     -   3,7 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č.10) 
za: 24 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 10 
Delegovanie zástupcu Mesta Michalovce do Dozornej rady spoločnosti 
FIN.M.O.S., a. s. Bratislava 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  

- Materiál predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Mesto Michalovce je akcionárom akciovej spoločnosti FIN.M.O.S., a. s. Pekná cesta  19,  831 
05 Bratislava. 

 V uplynulom mesiaci tohto roku akciová spoločnosť FIN.M.O.S . požiadala akcionára 
Mesto Michalovce o delegovanie nového člena do Dozornej rady za akcionára Mesto 
Michalovce z dôvodu, že doterajší člen tohto orgánu Viliam Zahorčák informoval akciovú 
spoločnosť o zámere vzdania sa členstva v dozornej rade akciovej spoločností FIN. M.O.S. 
Účinnosť delegovania nového člena Dozornej rady nastane dňom vzdania sa členstva v tejto 
dozornej rade p. Viliamom Zahorčákom.  

 Z vyššie uvedených dôvodov a na základe skutočností, že  schvaľovať zástupcov  mesta 
do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností patrí v  súlade s § 11 ods.4 
pís. l/ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení do pôsobnosti 
Mestského zastupiteľstva, predkladám  návrh,  aby Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
schválilo delegovanie za člena dozornej rady FIN.M.O.S., a.s. Pekná cesta  19,  831 05 
Bratislava, Ing. Júliusa Oleára, riaditeľa TaZS Mesta Michalovce. 

 

R o z p r a v a 

Mgr. Milan Kaplan 

Pán primátor, rozhodol ste sa svoju tajnú misiu v dozornej rade FIN.M.O.S. a.s. ukončiť, čo 
beriem na vedomie. Zostáva za vami len množstvo otáznikov, pretože za celú dobu ste 
nepredložil tomuto zastupiteľstvu žiadnu správu o svojej činnosti. Analýzu, o ktorú sme 
opakovane žiadali ste neurobili počas ani na záver svojho pôsobenia. Teraz chcete, aby sme 
tam vyslali človeka, ktorý je vám priamo podriadený. Chcem sa ho spýtať, či mieni pokračovať 
v tomto utajovanom režime, alebo či sa dočkáme aj odpovedí na mnohé otázky, ktoré  
v súvislosti s FIN.M.O.S.-om máme. Každý rok tam plynie pol milióna € na nákup akcií, ktoré 
majú asi takú hodnotu ako použitý toaletný papier. Keď sa pozrieme na ich hodnotu, z toho 
ohľadu by som smeroval otázku, či sa konečne niečoho dočkáme, či konečne nám budú 
poskytnuté relevantné informácie, pretože mestské zastupiteľstvo tam deleguje človeka 
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preto, aby hájil záujmy mesta a jeho občanov a nie aby sa podriaďoval tejto súkromnej 
spoločnosti a jej záujmom. Mám trošku problém aj s legitimitou navrhovaného pána Oleára. 
Osobne si myslím, že ďaleko legitímnejšie by bolo, aby tam bol volený poslanec MsZ, ktorý sa 
zodpovedá aj občanom. Keď ste sa pán primátor, rozhodol ukončiť svoju činnosť, tak vedľa vás 
sedia vaši dvaja zástupcovia, ktorí by to minimálne v tom utajenom režime určite zvládli. Bral 
by som to za legitímnejšie,  ako návrh  na pána Oleára, aj keď jeho sa to dotýka, že je riaditeľ 
TaZS mesta Michalovce. Bolo by to korektnejšie. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Stotožňujem sa s názorom predrečníka pána Kaplana. Verím, že budúcnosť prinesie do toho 
svetlo.  Všetko to negatívum, má  jedno malé pozitívum. Páči sa mi, že už jeden malý kufrík 
balíte. Ďakujem. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Podarilo sa vám byť vtipný. 
 
Radovan Geci 
Bavíme sa tu o spoločnosti FIN.M.O.S., ktorá má obrat 2,5 mil. €. Zisky sú záporné, každý rok. 
Spoločnosť neplatí dane. Táto spoločnosť má hromadne nakupovať energiu. V Michalovciach 
nakupujeme asi najdrahšie na Slovensku cez 90 € s DPH/kWh. Do dnešného dňa sme nevideli 
správu o hospodárení tejto spoločnosti. Ideme tam delegovať človeka, ktorý podľa mojich 
vedomostí robí netransparentné výberové konania na nákup elektriny. Človeka, ktorý 
zabezpečil, že v meste žijeme v tme, že máme 50 % svetiel vypnutých, v druhej časti  je 
svietivosť stiahnutá na 25 %. Celá táto záležitosť nie je v poriadku. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., vidím, že nejaké informácie máte, hoci hovoríte, že 
nemáte.   Každá spoločnosť má svojich oprávnených ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú a platí to 
aj o tejto spoločnosti. Ako člen DR nemám kompetencie, aby som poskytoval informácie, nato 
sú iní ľudia. Vaše požiadavky môžem tlmočiť, ale to či budú prijaté, alebo či niekto bude na 
nich odpovedať, nato nemám mandát. Čo sa týka Ing. Oleára, ja som zdôvodnil, prečo ho 
navrhujeme. Má k tejto problematike najbližšie, pokiaľ budú iné návrhy ako tu bolo 
prezentované, môžu sa dotyční vyjadriť, či by to prijali.  Pokiaľ prejde vami schválený kandidát, 
to ešte neznamená, že bude schválený. O tom rozhodujú orgány spoločnosti.   
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora 
Reagujem na pána Kaplana, nemám záujem zastupovať Mesto v tejto spoločnosti. Pokiaľ viem 
ani PhDr. Cibereová. Na vedení mesta sme sa dohodli na tom návrhu, ktorý tu bol predložený. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Pán primátor, ak je to pravda, že vy nemôžete poskytnúť tieto informácie, na záver svojho 
pôsobenia môžete urobiť jednu pozitívnu vec v dozornej rade. Pozvite kolegov z FIN.M.O.S. a. 
s. do tohto pléna, urobme si rozlúčkové stretnutie a nech nám oni odprezentujú informácie, 
ktoré mi od nich potrebujeme do budúcna. Tým budeme považovať vašu úlohu za splnenú. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Vo svojom rozlúčkovom stretnutí im toto navrhnem. 

Milan Potocký 

Mesto nemôže mať taký laxný prístup, ak poslanci žiadajú informácie o tejto spoločnosti. Už 
viac ako rok a pol sa domáhame, aby niekto z FIN.M.O.S.-u, alebo niekto ako vy, nám predložil 
správu ako sa narába s peniazmi Michalovčanov. Viete veľmi dobre, že rekonštrukcia 
a modernizácia verejného osvetlenia bola jedna z najdrahších investícii mesta. Stála viac ako 
4 mil. €. Michalovčania majú právo vedieť ako tieto finančné prostriedky boli minuté. Večer, 
ak sa prejdete mestom, realita je taká, že každé druhé osvetlenie na mnohých uliciach nesvieti. 
Všade sú staré výbojky. My poslanci a obyvatelia mesta máme právo vedieť ako tieto peniaze 
boli minuté. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V podstate to je vidieť, boli tu robené rekonštrukčné práce na celom osvetlení. Boli robené 
veci, ktoré na prvý pohľad nie je vidno, lebo sú v zemi. Toto všetko je realita, ktorá sa tu udiala 
a my nákupom akcií túto investíciu splácame. 

Mgr. Ján Várady 

Prikláňam sa k názoru, že hoci podľa vás je kompetentný pán Oleár, myslím si, že v týchto 
mnohých pochybeniach odborných a iných, patrilo by sa urobiť ústretový krok a ponúknuť to 
miesto opozícii. Zvyčajne v kultúrnych demokratických krajinách je to tak. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

My môžeme navrhnúť kohokoľvek, ale rozhodnú o tom orgány danej spoločnosti. 

MUDr. Dušan Goda 

Existuje populárna slovenská pesnička Vykrúcaj, vykrúcaj. 

Viliam Zahorčák, primátor mesta 

Neviem čo tým chcelo byť povedané. 

 

Neboli vznesené žiadne ďalšie  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 

(rozprava ukončená) 

 

Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Tímea Sotáková  
v tomto znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
A/ deleguje:  
 Za člena  Dozornej  rady FIN.M.O.S., a. s. Pekná cesta  19,  831 05 Bratislava, Ing. Júliusa 

Oleára riaditeľa TaZS Michalovce s účinnosťou odo dňa vzdania sa členstva v Dozornej  
rady FIN.M.O.S., a. s.  p. Viliamom Zahorčákom.  

B) ukladá: 
 Odoslať právoplatné uznesenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach o schválení 

delegovania Ing. Júliusa Oleára za člena Dozornej rady FIN.M.O.S., a. s. Pekná cesta  19,  
831 05 Bratislava na adresu akciovej spoločnosti.  

                                        T: ihneď     
                                                                     Z.: Mgr. Natália Slaninková,  
                                                                                             ved. organizačného odboru MsÚ 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č.11) 
za: 15 poslancov, proti: 7, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 

 

BOD č. 11 
Záver 
Vážení páni poslanci, program dnešného rokovania sme vyčerpali. Rokovanie končím, 
ďakujem vám za účasť, prajem vám všetkých príjemné dovolenky a teším sa na ďalšie pracovné 
stretnutia. Ako už bolo avizované stretneme sa na rokovaní v auguste, dovtedy dovidenia. 
 
 
 

 

 

 

Prednosta MsÚ:                                                                                             Primátor mesta: 

Ing. Zdenko VASIĽ                         Viliam ZAHORČÁK 

 

Overovatelia:    

1. PhDr. Jana Cibereová 
 

2. Ing. Martin Čornej 
 

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ 
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