MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 62

K bodu: MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2017
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za
I. polrok 2017 na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 63

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE ZA I. POLROK 2017
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej riaditeľke MsKS Michalovce predložiť materiál Vyhodnotenie
rozpočtu MsKS Michalovce za I. polrok 2017 na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS Michalovce
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 64

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2017
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Vyhodnotenie rozpočtu
TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2017 na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 65

K bodu: NÁVRH NA 2. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2017
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Návrh na 2. zmenu
rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017 na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 66

K bodu: NÁVRH NA PRIJATIE ÚVERU
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
návrh na prijatie úveru predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 67

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 4
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
predložiť rozpočtové opatrenie č. 4 na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 68

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach
I. Ukladá:
Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. Schváliť odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 3468, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 16 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), v garážovej lokalite
na Ul. okružná‐ ZEKON,
- schváliť odpredaj podielu 1120/376250 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, Mgr. Ladislava Mruga , rod. Mruga, bytom M.
Kukučína 1802/2, 071 01 Michalovce,
2. Schváliť odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 3628, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 17 m2 , ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), v garážovej lokalite
na Ul. okružná‐ ZEKON,
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Gejzu Paulovčáka, rod. Paulovčáka, bytom Ul. nad
Laborcom 1778/40, 071 01 Michalovce a Annu Paulovčákovú, rod. Žinčákovú, bytom Ul. nad
Laborcom 1778/40, 07101 Michalovce, v podiele 1/2 pre každého,
- schváliť odpredaj 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, Gejzu Paulovčáka, rod. Paulovčáka, bytom Ul. nad
Laborcom 1778/40, 071 01 Michalovce a Annu Paulovčákovú, rod. Žinčákovú, bytom Ul. nad
Laborcom 1778/40, 07101 Michalovce, v podiele 633/376250 pre každého.
3. Schváliť odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 901/2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 1 m2 , ktorý je evidovaný na LV 90, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú
cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), v garážovej lokalite na Ul.
jaroslavská,

- schváliť odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 901/1, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 15m2 , ktorý je evidovaný na LV 90, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú
cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), v garážovej lokalite na Ul.
jaroslavská,
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Eštoka Michala , rod. Eštoka, bytom Pasáž
1061/3, 071 01 Michalovce a Eštoka Zdenka, rod. Eštoka, bytom Ul. moldavská 176/6, 07101
Michalovce, v podiele 1/2 pre každého,
- schváliť odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 914/62, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 337 m2, ktorý je evidovaný na LV 10177, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Eštoka Michala , rod. Eštoka, bytom Pasáž
1061/3, 071 01 Michalovce a Eštoka Zdenka, rod. Eštoka, bytom Ul. moldavská 176/6, 07101
Michalovce v podiele 2/28 pre každého.
4. Schváliť odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 4070/54, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 19 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), v garážovej lokalite
na Ul. špitálska,
- schváliť odpredaj podielu 1/178 z pozemku registra E‐KN p.č. 4070/64 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 4853 m2, ktorý je evidovaný na LV 9974 v k.ú.
Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Stanislava Tomka , rod. Tomka, bytom Ul. agátová
28, 071 01 Michalovce.
5. Schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 682/92, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 132 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol odčlenením
na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐28/2017, zo dňa 07.06.2017,
z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 682/1, k.ú. Michalovce priamym predajom za
nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja – pozemok registra
C‐KN p.č. 682/92, k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 27,61 €/m2,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku registra C‐KN p.č. 682/92, k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7,
Zákona 138/1991 Zb.
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok registra C‐KN p.č. 682/92, k.ú. Michalovce, priamym
predajom.
6. Schváliť výkup novovzniknutých parciel, odčlenených z parciel C‐KN 1748/1 a C‐KN 1636,
k.ú. Stráňany, na základe geometrického plánu, za jednotkovú cenu 6,50 €/ m2 .
7. Schváliť odkúpenie podielu 20959/156752 z pozemkov zastavaných stavbou bytového
domu, evidovaných príslušným okresným úradom
o na LV 5194, v k. Michalovce, a to:
 z pozemku registra C‐KN parcelné čísla 4186/1, o výmere 249 m2, zastavané
plochy a nádvoria,

z pozemku registra C‐KN parcelné číslo 4187, o výmere 332 m2, zastavané plocha
a nádvoria,
odkúpenie podielu 3/23 z pozemkov priľahlých k stavbe bytového domu, evidovaných
príslušným okresným úradom
o na LV 5194, a to z pozemku registra C‐KN parcelné čísla 4185/3, o výmere 187 m2,
zastavané plocha a nádvoria,
za cenu max. 25 €/m2 .
8. Zrušiť časť uznesenia MsZ č. 335 zo dňa 13.12.2013 v bode 3, ktorou bolo schválené
odkúpenie podielu 20959/156752 z pozemkov zastavaných stavbou bytového domu,
evidovaných príslušným okresným úradom
 na LV 5194, v k. Michalovce, a to:
o z pozemku registra C‐KN parcelné čísla 4186/1, o výmere 249 m2, zastavané
plochy a nádvoria,
o z pozemku registra C‐KN parcelné číslo 4187, o výmere 332 m2, zastavané plocha
a nádvoria,
o na LV 5194, a to z pozemku registra C‐KN parcelné čísla 4186/3, o výmere 187 m2,
zastavané plochy a nádvoria
za cenu 25,12 €/m2 (podľa znaleckého posudku).


II. Schváliť splnomocnenie
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv schválených bodov uznesenia.
T: 2017
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH
UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 69

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. Odporúča
MsZ Michalovce:
2.1 odporúča schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra
E‐KN p.č. 9381/1 evidovanej na LV 6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres
Michalovce, ktorá je vo vlastníctve Mesta,
na základe doloženého
Geometrického plánu č. 40122662‐27/2017 vyhotoveného Ing. Gabrielom
Bodorom – G.A.V., Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, IČO: 40122662, dňa
16.05.2017 a úradne overeného Ing. Monikou Palackovou z Okresného úradu
Michalovce, katastrálneho odboru, dňa 08.06.2017 pod č. G1‐269/17 v prospech
spoločnosti: SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:
35 910 739, pre ktorú na uvedenom pozemku realizovala uloženie plynovej
prípojky spoločnosť PLODOOVOČ‐CONTEXO s.r.o., Michalovce v rozsahu
vyznačenom v Geometrickom pláne,
2.2 odporúča schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych
sietí, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely
registra E‐KN p.č. 9490, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 6438, k.ú. Michalovce,
ktorej vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky –
cca 3,20 m a celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 6,65 m), ktoré budú
spresnené geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve
na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby:
„MICHALOVCE – Polyfunkčný objekt – parcela č. 2834“, pre napojenie
polyfunkčného objektu, ktorý bude postavený na parcele registra C‐KN p.č. 2834,
k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 1574 s pani Irenou Buričovou, Ružová 2076/1,
066 01 Humenné s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých
sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené

2.3

2.4

2.5

plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa 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,
odporúča schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej
prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C‐KN p.č. 1838/1, v k.ú.
Michalovce vedeného na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce, (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 2,9 m), ktorá bude
spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany
od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve
na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby:
„RODINNÝ DOM Michalovce, č.p.1838/253“ pre napojenie novostavby rodinného
domu, ktorý bude postavený na parcele registra C‐KN p.č. 1838/253, k.ú.
Michalovce, evidovanej na LV 10914 s Róbertom Zápotočným a Ľudmilou
Zápotočnou, Užhorodská 175/19, 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 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,
odporúča schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej
prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C‐KN p.č. 1806/1 (Ul.
konečná) v k.ú. Stráňany vedeného na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom
je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 2 m), ktorá
bude spresnená geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby:
„SO PRÍPOJKA KANALIZÁCIE – k.ú. Stráňany č.p. 907/205“ pre napojenie
novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele registra C‐KN p.č.
907/205, k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 7200 so Zuzanou Popikovou, J. Murgaša
13, 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 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,
odporúča schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej
a plynovej prípojky na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C‐KN p.č.
1838/1, v k.ú. Michalovce vedeného na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého
vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 3,25
m a v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca 6,25 m), ktorá bude spresnená
geometrickým plánom s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi

2.6

2.7

vedenia v zmysle VZN č. 101/2007s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí v rámci stavby:
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ pre napojenie novostavby rodinného domu,
ktorý bude postavený na parcele registra C‐KN p.č. 1838/220,
k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 10965 s Ihorom Medykom, Vinné 561, 072 31
Vinné 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 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,
odporúča schváliť predĺženie nájomnej zmluvy o prenájme energetických
zariadení mesta Michalovce 31. 12. 2019 ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu zabezpečenia plynulého zásobovania obyvateľov teplom a teplou
vodou,
odporúča schváliť prenájom časti nebytových priestorov objektu Zimného
štadióna v Michalovciach o výmere do 396
m2
pre Hokejový klub Dukla
2
Michalovce za cenu 0,04 €/m /rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za
účelom využitia priestorov na klubové účely, prevádzkovania reštauračného
zariadenia, stravovanie vlastných hráčov, rozhodcov, delegátov a hráčov súpera,
sledovanie zápasov vlastného družstva a sledovanie športových prenosov.

3. Ukladá
ved. odboru hospodárenia s majetkom predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 70

K bodu: NÁVRH DODATKU č.1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA
MICHALOVCE Č.182/2016 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA
DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA
MICHALOVCE NA ROK 2017

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť Návrh Dodatku č.1 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Michalovce č.182/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2017
na zasadnutie MsZ.
Z: Ing. Katarína Poláková
ved. odboru školstva a športu
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 71

K bodu: SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY
ZA I. POLROK 2017
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2017 na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Z: Ing. Marta Bobovníková, PhD.
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 72

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch kontrol na rokovanie MsZ v Michalovciach.

Z: Ing. Marta Bobovníková, PhD.
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 73

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÝCH OCENENÍ V ROKU 2017
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi primátorovi mesta Michalovce predložiť Návrh na udelenie mestských
ocenení v roku 2017 na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: primátor mesta
T: august 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 74

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA I. POLROK 2017

Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za I. polrok 2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 15. 8. 2017

číslo: 75

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XVII. ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutoční 30. 8. 2017 o 10.00 hod. v MsKS Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Paľovčík

