MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 92

K bodu: NÁVRH NA 3. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2017
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť návrh na 3. zmenu
rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rokovanie MsZ Michalovce v decembri 2017.
Z: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS mesta Michalovce
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 93

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2018
A VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2019 ‐ 2020
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť návrh rozpočtu TaZS
mesta Michalovce na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 ‐ 2020 na rokovanie MsZ
Michalovce v decembri 2017.
Z: Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS mesta Michalovce
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 94

K bodu: NÁVRH NA II. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2017
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej riaditeľke MsKS Michalovce predložiť návrh na II. zmenu rozpočtu
MsKS Michalovce na rok 2017 na zasadnutie MsZ Michalovce v decembri 2017.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS Michalovce
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 95

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2018 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2019 ‐ 2020
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej riaditeľke MsKS Michalovce predložiť návrh rozpočtu MsKS
Michalovce na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019‐2020 na zasadnutie MsZ
Michalovce v decembri 2017.
Z: PhDr. Milada Tomková
riaditeľka MsKS Michalovce
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 96

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.6
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej vedúcej finančného odboru predložiť rozpočtové opatrenie č. 6 na
rokovanie MsZ Michalovce v decembri 2017.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
ved. FO
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 97

K bodu: NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE NA ROKY
2018 – 2020
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej vedúcej finančného odboru predložiť návrh viacročného rozpočtu
Mesta Michalovce na roky 2018 – 2020 na rokovanie MsZ Michalovce v decembri 2017.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
ved. FO
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 98

K bodu: DODATOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA
MICHALOVCE č. 180 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej vedúcej finančného odboru predložiť Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Michalovce č. 180 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rokovanie MsZ Michalovce v decembri 2017.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
ved. FO
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 99

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE NA ROK
2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Kataríne Polákovej vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018
na zasadnutie MsZ Michalovce v decembri 2017.
Z: Ing. Katarína Poláková
vedúca odboru ŠKaŠp
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 100

K bodu: NÁVRH DODATKU Č. 15 ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ZÁKLADNEJ ŠKOLY T.J.
MOUSSONA, UL. T.J. MOUSSONA 4, MICHALOVCE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Kataríne Polákovej vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť návrh Dodatku č. 15
organizačnej štruktúry Základnej školy T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2017/2018 na rokovanie
Mestského zastupiteľstva Michalovce.
Z: Ing. Katarína Poláková
vedúca odboru ŠKaŠp
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 101

K bodu: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE
‐ návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 7
Mestská rada v Michalovciach
a)

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Michalovciach schváliť zaradenie ďalších 11 lokalít do
Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce.

b)

ukladá
Ing. Anne Mrázovej vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja MsÚ predložiť návrh na doplnenie lokalít do Zmien a doplnkov č. 7 Územného
plánu mesta Michalovce na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 102

K bodu: KONCEPCIA BUDOVANIA DETSKÝCH IHRÍSK V MESTE MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
Koncepciu budovanie detských ihrísk v meste Michalovce.
2.Ukladá
Ing. Anne Mrázovej vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
MsÚ dopracovať materiál v zmysle vznesených pripomienok.
Z: Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru ŽPaMR
T: Rok 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 103

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA
MICHALOVCE O ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,
O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE
MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Jánovi Jasovskému vedúcemu OSV predložiť na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Michalovce o rozsahu
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste
Michalovce.
Z: Ing. Ján Jasovský
vedúci OSV
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 104

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

2.

Berie na vedomie
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Odporúča
MsZ Michalovce:
2.1 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodného
a kanalizačného potrubia, ktoré bude uložené na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely
registra E‐KN p.č. 9385, k.ú. Michalovce, evidovaný na LV 6438, k.ú. Michalovce
(v celkovej dĺžke vodovodného potrubia cca ‐ 20 m a v celkovej dĺžke kanalizačného
potrubia cca ‐ 140 m , ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007, s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí a práva vstupu a vjazdu na dané pozemky so spoločnosťou:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,
IČO: 36 570 460 v rámci stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie, k.ú.
Michalovce“ s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa 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,
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom vybudovania vjazdu
pre motorové vozidlá na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra C‐KN p.č.
1708/4, evidovanom na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce (o celkovej ploche záberu z pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta,
potrebnej pre vjazd na pozemok žiadateľov ‐ cca 21,6 m2, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom), s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie

2.3

2.4

vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
právo pešieho prechodu chodcov a právo prejazdu motorovými vozidlami v rámci
stavby: „Rodinný dom ‐ Novostavba“, ktorá bude postavená na parcele registra C‐
KN
p.č.
416, k.ú.
Stráňany,
evidovanej
na
LV
4367,
k.ú. Stráňany s Ing. Štefanom Krčmárikom a pani Dagmarou Krčmárikovou, Minská
1,071 01 Michalovce, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené
stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia
byť zo strany žiadateľov v prípade výstavby, opráv, údržby a rekonštrukcie vjazdu
pre motorové vozidlá 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,
schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra
E‐KN p.č. 9381/1, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 6438, ktorej vlastníkom je
Mesto Michalovce, vedenej na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, výstavbu vjazdu pre motorové vozidlá (s celkovou plochou záberu
pozemku, ktorá je vo vlastníctve Mesta potrebná pre vybudovanie vjazdu cca 140
m2, ktorá bude spresnená geometrickým plánom) s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre právo prechodu a prejazdu v rámci stavby „AUTOSALÓN“,
ktorá bude postavená na parcele registra C‐KN p.č. 5479/7, k.ú. Michalovce so
spoločnosťou: Motor ‐ Car Michalovce s.r.o., Močarianska 1451/3, 071 01
Michalovce, IČO: 36 584 231, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade výstavby, opráv, údržby
a rekonštrukcie vjazdu pre motorové vozidlá 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,
schváliť zriadenie vecného bremena na uloženú vodovodnú a kanalizačnú prípojku
na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemok registra C‐KN p.č. 94/1, k.ú. Stráňany, vedený na LV 5157,
k.ú. Stráňany a pozemok registra C‐KN p.č. 1702/2, k.ú. Stráňany, vedený na LV
5157, k.ú. Stráňany, (v celkových dĺžkach: vodovodná prípojka – cca 7 m,
kanalizačná prípojka ‐ cca 23 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č.
101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí pre stavbu, postavenú na parcele registra C‐KN p.č.
185/3, k.ú. Stráňany, zapísanú pod súpisným číslom 3286, evidovanú na LV 5586
s pánom Slavkom Jakubčom, Staré nábrežie 3286/9, 071 01 Michalovce, s tým, že
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
v prípade opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí technologicky prekonané
bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky,
investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou
vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile,

2.5

schváliť zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia NN a VN vedení,
a osadenia novej blokovej trafostanice TS14 na pozemky parcely:
o registra C‐KN
p.č. 816/3, p.č. 767, p.č. 768/1, p.č. 820/1, p.č. 816/1, p.č. 618/8, p.č. 1782,
p.č. 1568/266 evidované na LV 5157, k.ú. Stráňany,
o registra E‐KN p.č. 9389/1, evidované na LV 6894, k.ú. Stráňany,

2.6

2.7

ktoré sú vo vlastníctve Mesta (zastavaná plocha trafostanice cca 10 m2 bude
spresnená geometrickým plánom spolu s dĺžkou vedenia cca 630 m s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007) s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, osadenia blokovej trafostanicea práva vstupu a vjazdu na dané
pozemky so spoločnosťou: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 36 599 361, v rámci stavby: „Michalovce, Ul. višňová – úprava TS14,
VN a NN“, zriaďovaných za účelom pripojenia novovybudovanej blokovej
trafostanice TS14, postavenej na pozemku registra C‐KN p.č. 816/3, k.ú. Stráňany
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou dotknutých mestských komunikácií a
chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile,
schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra
E‐KN p.č. 9511, evidovanej na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorej vlastníkom je Mesto
Michalovce, uloženie kanalizačnej prípojky (v celkovej dĺžke cca 4,60 m, ktorá bude
spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie inžinierskych sietí v rámci stavby: „Kanalizačná prípojka –
Stavbárov 15, Michalovce“, ktorá bude slúžiť pre pripojenie objektu spoločnosti
JAREK s.r.o., postaveného na parcele registra C‐KN p.č. 5030, evidovaného na LV
10853, k.ú. Michalovce, so spoločnosťou JAREK s.r.o., Kpt. Nálepku 1056/5, 071 01
Michalovce, IČO: 46155180, 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,
schváliť zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely registra
E‐KN p.č. 9575/4, E‐KN p.č. 9452/3 a E‐KN p.č. 9452/4 evidovaných na LV 6438,
k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, vedených na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, výstavbu vjazdu pre motorové
vozidlá (s celkovou plochou záberu pozemkov, ktorá je vo vlastníctve Mesta
potrebná pre vybudovanie vjazdu cca 103,50 m2, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom) s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre
právo prechodu a prejazdu v rámci stavby „Vjazd na pozemok p.č. 4696/4“, ktorý

bude slúžiť pre prechod a prejazd na pozemok žiadateľa C‐KN p.č. 4696/4 v k.ú.
Michalovce so spoločnosťou AUTOSTYL, s.r.o., Močarianska 3999, 071 01
Michalovce, IČO: 36 194 751, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade výstavby, opráv, údržby
a rekonštrukcie vjazdu pre motorové vozidlá 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,
2.8 schváliť predĺženie doby platnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov
a poskytovaných službách v mestskej športovej hale zo dňa 14.11.2006,
uzatvorenej s nájomcom Domspráv s.r.o., byty, teplo a iné služby, do 31.12.2019,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu potreby kontinuálneho
zabezpečenia plynulej dodávky tepla do Mestskej športovej haly v Michalovciach
technologickým zariadením nájomcu,
2.9 schváliť nájomcovi Gréckokatolíckej eparchii, Dominikánske námestie č.2, Košice,
zámer zhodnotiť prenajatý majetok Mesta projektom: „Rozšírenie priestorov
a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
v Michalovciach“, v objekte Cirkevnej materskej školy na Ul. J. Švermu č. 4
v Michalovciach, v predpokladanej výške 426 687,37 €,
2.10 zrušiť bod 2.7. uznesenia MsZ č.215 zo dňa 06.09.2016,
2.11 zrušiť bod 2.4. uznesenia MsZ č.321 zo dňa 30.08.2017.
3. Ukladá
ved. odboru hospodárenia s majetkom predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 105

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
predložiť správu o výsledkoch
v Michalovciach v decembri 2017.

kontrol

na

rokovanie

Mestského

zastupiteľstva

Z: Ing. Marta Bobovníková
hlavná kontrolórka
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 106

K bodu: NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ, KOMISIÍ MsZ, REDAKČNEJ
RADY NOVÍN MICHALOVČAN A HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ
MsR A MsZ MICHALOVCE NA I. POLROK 2018

Mestská rada v Michalovce
ukladá
prednostovi Mestského úradu v Michalovciach
predložiť návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín Michalovčan
a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2018 na rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ
T: december 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 28. 11. 2017

číslo: 107

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XIX. ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
program XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční
7.12.2017 v malej zasadačke MsKS Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

