MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 252

K bodu: Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady
Michalovce za obdobie: január – február 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie január –
február 2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 253

K bodu: Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva
Michalovce za II. polrok 2016

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za II. polrok
2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 254

K bodu: Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených
na XIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 8.12.2016

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

informatívnu správu o riešení interpelácií predložených na XIII. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach dňa 8.12.2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 255

K bodu: Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) berie na vedomie
a) informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach,
b) príkazný list primátora mesta č . 2/2017 na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole podľa poverenia NKÚ SR č. 1639,
c) informáciu, že k 31. 1. 2017 boli splnené tieto prijaté opatrenia:
1. Novelizovalo smernicu prednostu č. 9/2007 o projektovej a predprojektovej
prípravy, o realizácii stavieb v investorstve mesta, o ich následnom uvedení do
prevádzky a zavedení do majetku Mesta.
2. Prijalo reflektory financované z účelovej dotácie na výstavbu multifunkčného
ihriska VZS na sklad, s ich následným využitím.
3. Prijalo nové VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta v časti smerovania
dotácií, uzavretia zmlúv a zúčtovaní dotácií.
4. Zabezpečilo vedenie finančných prostriedkov z prijatej zábezpeky za užívanie
nájomných bytov na osobitnom bankovom účte.
5. Začalo proces dodatočného povolenia stavby jedálne III. ZŠ v zmysle zák. č.
50/1976 Zb.
6. Zapracovalo do internej smernice na zabezpečenie postupov zadávania
zákaziek v procese verejného obstarávania pre odbory a útvary MsÚ
a zariadení bez právnej subjektivity, povinnosť uchovávať dokumentáciu
z určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
7. Zaviedlo automatizované
zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
z informačného systému NORIS v rámci zavádzania elektronických služieb
ESMAO.
8. Preškolilo zodpovedných pracovníkov s novelizovanou smernicou prednostu
o zabezpečení projektovej a predprojektovej prípravy, o realizácii stavieb
v investorstve mesta, o ich následnom uvedení do prevádzky a o zavedení do
majetku Mesta.

9. Preúčtovalo zábezpeky za užívanie nájomných bytov z účtu 379 – iné záväzky
na účet 479 – dlhodobé záväzky.
10. Vyradilo z účtovného stavu účtu 042 – obstaranie dlhodobého hmotného
majetku vo výške 2496 € projektovú dokumentáciu trafostanice MMB
z dôvodu jej predaja.
11. Spracovalo dodatok k príkaznému listu primátora k vykonaniu inventarizácie
majetku mesta k 31. 12. 2016 v oblasti dokladovej inventarizácie, s doplnením
dielčich inventarizačných komisií za každý odbor.
12. Preškolilo zamestnancov k dodržiavaniu smernice o finančnej kontrole.
B) Ukladá
informovať predsedu NKÚ o prerokovaní výsledkov kontroly.
Z: JUDr. Dorič
T: 10. 3. 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 256

K bodu: Správa o výsledkoch kontroly

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontroly.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 257

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 258

K bodu: Vyhodnotenie kultúrno‐osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok
2016 a Plán hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS za rok 2016 a Plán hlavných úloh MsKS
Michalovce na rok 2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 259

K bodu: Správa o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície
Michalovce a stave kriminality na území mesta Michalovce za rok
2016

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
Správu o stave verejného poriadku, činnosti Mestskej polície Michalovce a stave kriminality
na území mesta Michalovce za rok 2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 260

K bodu: Návrh koncepcie rozvoja športu v meste Michalovce na roky
2017 ‐ 2025
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

schvaľuje
Koncepciu rozvoja športu v meste Michalovce na roky 2017 – 2025.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 261

K bodu: Návrh Dodatku č.5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul.
moskovská 1 Michalovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. moskovská 1 Michalovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 262

K bodu: Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta
Michalovce Michalovský domov seniorov

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Michalovce Michalovský
domov seniorov.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 263

K bodu: Návrh pravidiel podávania, preverovania a evidovanie podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
návrh pravidiel podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona
č. 307/2014 Z.z.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 264

K bodu: Informatívna správa o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov
EÚ a dotačných politík

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 265

K bodu: Rozpočtové opatrenie č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 27 727 344 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 24 242 184 € na 24 501 687 €, zvýšenie o 259 503 €
kapitálové príjmy sa znižujú z 2 107 000 € na 1 107 000 €, zníženie o 1 000 000 €
kapitálové výdavky sa znižujú z 2 177 500 € na 2 152 500 €, zníženie o 25 000 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 593 400 € na 1 827 903 €, zvýšenie o
1 234 503 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 008 060 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 266

K bodu: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 267

K bodu: Majetkovoprávne záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje:
1. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č.
682/78 o výmere 23 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku
682/72 o výmere 144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012, Janu
Mišovčíkovú, bytom Ul. volgogradská 181/8, Michalovce, ktorá ponúkla za predmet
predaja kúpnu cenu spolu vo výške 650 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
2. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN p.č.
682/79 o výmere 21 m2, zastavané plochy a podielu na novovytvorenom pozemku
682/72 o výmere 144 m2, zastavané plochy, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/10,
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐42/2012, zo dňa 28.9.2012,
Annu Kažimírovú, bytom Ul. moskovská 3879/18, Michalovce, ktorá ponúkla za predmet
predaja kúpnu cenu spolu vo výške 610 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
3. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Michalovce, pozemkov registra C‐KN:
 p.č. 4645/102, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 77 m2,
 p.č. 4645/104, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 379 m2,
 p.č. 4645/103, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 809 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, spoločnosť WINKLER SV, s.r.o., so sídlom Budatínska
12/3687, 851 05 Bratislava – Petržalka, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo
výške 35 420 €.
4. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN,
p.č. 4687/20, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 789 m2, k.ú. Michalovce, ktorý
vznikol odčlenením z pôvodného pozemku registra C‐KN p.č. 4687/3, druh pozemku
ostatné plochy, výmera 2 299 m2, k.ú. Michalovce, na základe určenia Geometrického

plánu č. 10718966‐38/2016, zo dňa 3.11.2016, spoločnosť ECOFIL, spol. s r.o., so sídlom
Okružná 6001, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo
výške 50 092 €.
5. Víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN,
p.č. 4233/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1 459 m2, k.ú. Michalovce, ktorý
vznikol odčlenením z pôvodného pozemku registra C‐KN, p.č. 4233/1, druh pozemku
ostatné plochy, výmera 1 733 m2, k.ú. Michalovce, na základe určenia Geometrického
plánu č. 34835199‐57/2016, zo dňa 18.10.2016, spoločnosť ANTES PLUS, spol. s r.o., so
sídlom Ul. Cyrila a Metoda 1, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja
kúpnu cenu vo výške 63 000 €.
6. Prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novourčeného pozemku C‐KN p.č.
4252/19, druh pozemku ostatné plochy, výmera 153 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol
určením Geometrického plánu č. 14328810‐115/2016, zo dňa 15.2.2016, pre spoločnosť
VP EKOTEA s.r.o., Dobrianskeho 1497/22, 069 01 Snina, za kúpnu cenu vo výške 4 437 €.
7. prijatie cenovej ponuky a priamym predajom odpredaj novovytvoreného pozemku C‐KN
p.č. 694/2, druh pozemku zastavané plochy, výmera 144 m2, k.ú. Vrbovec, ktorý vznikol
určením Geometrického plánu č. 14328810‐32/2016, zo dňa 23.8.2016, pre Ing. Lörinca
Petra, bytom Ul. tulipánová 7, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 1 584 €.
8. Odmietnutie ponúk na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na
Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C‐KN č. 2532 a pozemkov p.C‐KN č. 2532,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré
sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a predložené návrhy zmlúv spoločnosti
Dobrex, s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce a Ing. Jána Basandu, Ul. zajačia 18, Košice,
neprijať s tým, že súťaž zopakuje za schválených podmienok.
9. Odmietnutie ponúk na odkúpenie novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa na Ul.
krátkej v Michalovciach, C‐KN p.č. 820/30, druh pozemku zastavané plochy, výmera 292
m2, p.č. 820/31, druh pozemku zastavané plochy, výmera 196 m2 a p.č. 820/32, druh
pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č.
14328810‐21/2016, zo dňa 25.5.2016. a v rámci priameho prenájmu predložené cenové
ponuky MUDr. Stanislava Gofusa, Ul. krátka 815/8, 071 01 Michalovce a spoločnosti Profi
– reality SK s.r.o., Vajanského 72, 071 01 Michalovce, neprijať s tým, že priamy prenájom
zopakuje za schválených podmienok.
10. zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6894, a to:
 pozemky na Ul. športovej:
 pozemok E‐KN p.č. 5837/2, druh pozemku orná pôda, výmera 603 m2, do
výmery 100 m2,
 pozemok E‐KN p.č. 5840/2, druh pozemku orná pôda, výmera 2 157 m2, do
výmery 329 m2
 pozemok E‐KN p.č. 5841/4, druh pozemku orná pôda, výmera 4 162 m2, do

výmery 10 m2.
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky na Ul. okružnej:
 pozemok C‐KN, p.č. 3935, druh pozemku ostatné plochy, výmera 217 m2, do
výmery 100 m2,
 pozemky na Ul. farskej
 pozemok C‐KN, p.č. 68/1, druh zastavané plochy, výmera 1043 m2, do výmery
10 m2, z dôvodu posunu pri výstavbe jestvujúcej garážovej výstavby,
 pozemok na Ul. zeleninárskej
 pozemok E‐KN, p.č. 1537, druh pozemku orná pôda, výmera 282 m2, do
výmery 200 m2,
 pozemok na Ul. leningradskej
 pozemok C‐KN, p.č. 4659/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 97 129 m2, do výmery 100 m2,
 pozemky na Ul. humenskej
 pozemok C‐KN p.č. 3066/129, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 204 m2,
 pozemok C‐KN p.č. 3066/130, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 171 m2.
11. Odpredaj pozemkov registra C‐KN:
 p.č. 3066/129, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 204 m2,
 p.č. 3066/130, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, za cenu 0,0995
€/m2, pre spoluvlastníkov bytového domu:
Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník
Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

1.

RNDr. Furgová Michaela
r. Kolesárová
Humenská 16
040 11 Košice

1/1

11

1.

15

5144 /311728

0,62

2.

Tomáš Martin r. Tomáš
a Natália Tomášová
r. Bereščíková
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

1.

16

6774 /311728

0,81

3.

Luu Thang Cong
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

2.

13

5144 /311728

0,62

Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník
Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

Poznámka

4.

Ing. Varmeďa Dušan
a Mgr. Eva Varmeďová
r. Pavlíková
Humenský 11
071 01 Michalovce

1/1

11

2.

14

6774 /311728

0,81

5.

Ing. Fördöš Gašpar
r. Fördöš
Agátová 2454/15
071 01 Michalovce

1/1

11

3.

11

5144 /311728

0,62

6.

Demko Ján r. Demko
072 54 Lekárovce č. 371

1/2

11

3.

12

3387 /311728

Spoločné
0,41 za byt spolu
6774/311728

7.

Demková Klára
r. Salayová
072 54 Lekárovce č. 371

1/2

11

3.

12

3387 /311728

0,41

8.

Mitrová Martina
r. Keryová
Humenská 3554/11
071 01 Michalovce

1/1

11

4.

10

6774 /311728

0,81

9.

Gomboš Pavol
a Anna Gombošová
r. Jenčíková‐Bali
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

4.

9

5144 /311728

0,62

Kondrátová Lucia
r. Kondrátová
10.
Průběžná 156
281 03 Chotutice ČR

1/1

11

5.

7

5144 /311728

0,62

Vaľko Martin
a Iveta Vaľková
11. r. Harmanová
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

5.

8

6774 /311728

0,81

Revésová Helena
r. Revésová
12.
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

6.

5

5144 /311728

0,62

Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník
Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

Poznámka

Forgáčová Daniela
r. Ješková
13. a Marián Forgáč
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

6.

6

6774 /311728

0,81

Minda Jakub r. Minda
14. Humenská 3554/11
071 01 Michalovce

1/2

11

7.

3

2572 /311728

Spoločné
0,31 za byt spolu
5144/311728

Mindová Kristína
r. Mindová
15.
Humenská 3554/11
071 01 Michalovce

1/2

11

7.

3

2572 /311728

0,31

Ďuran Jaroslav
a Jana Ďuranová
16. r. Kereštanová
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

7.

4

6774 /311728

0,81

Mihalík Milan
a Mária r. Kistyová
17.
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

8.

1

5144 /311728

0,62

Vaľok Marek
a Antónia Vaľoková
18. r. Liskovská
Humenská 11
071 01 Michalovce

1/1

11

8.

2

6774 /311728

0,81

Talian Jozef
a Mária Talianová
19. r. Ivanková
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

1.

15

6774 /311728

0,81

Tomovčík Tibor
a Ľudmila r. Ujhelská
20.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

1.

16

7188 /311728

0,86

Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník
Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

Poznámka

Magura Jozef
a Blažena r. Čižmárová
21.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

2.

13

6774 /311728

0,81

Kundra Ján r. Kundra
22. Humenská 3554/7
071 01 Michalovce

1/1

7

2.

14

7188 /311728

0,86

Ing. Karpáč Jozef
r. Karpáč
a Ing. Daniela Karpáčová
23. r. Kormaňáková
Lukačovce č. 44
(Kyjevská 3469/5
Michalovce)

1/1

7

3.

11

6774 /311728

0,81

Jakub Pavol
a Eva r. Šoltinská
24.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

3.

12

7188 /311728

0,86

Kozák Emil
a Ľubomíra Kozáková
25. r. Fencíková
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

4.

10

7188 /311728

0,86

Rimková Marta
26. r. Struňáková
072 34 Hažín č. 119

1/2

7

4.

9

3387 /311728

Spoločné
0,41 za byt spolu
6774/311728

Rimková Adriana
27. r. Rimková
072 34 Hažín č. 119

1/2

7

4.

9

3387 /311728

0,41

Lancoš Jozef
28. Humenská 7
071 01 Michalovce

1/2

7

5.

7

3387 /311728

Spoločné
0,41 za byt spolu
6774/311728

Láncošová Monika
29. Humenská 7
071 01 Michalovce

1/2

7

5.

7

3387 /311728

0,41

Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník
Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

Ďurkovič Tibor
a Gabriela r. Jusková
30.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

5.

8

7188 /311728

0,86

Tobiašová Marta
r. Hujdičová
31.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

6.

5

6774 /311728

0,81

Ing. Latiak Vladimír
a Mgr. Eva r. Ovsaníková
32.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

6.

6

7188 /311728

0,86

Schmidt František
a Gabriela r. Bartková
33.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

7.

3

6774 /311728

0,81

Ing. Mogišová Cecília
r. Nadžadyová
34.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

7.

4

7188 /311728

0,86

Bazyľak Jaroslav
a Darina r. Laciová
35.
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

8.

1

6774 /311728

0,81

Špontáková Iveta
r. Štafurová
36. a Jaroslav Šponták
Humenská 7
071 01 Michalovce

1/1

7

8.

2

7188 /311728

0,86

Demko Marek
a Jana r. Capíková
37.
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

1.

15

6312 /311728

0,76

Urban Juraj
a Vlasta r. Kostovčíková
38.
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

1.

16

6774 /311728

0,81

Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník
Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

Poznámka

Adamčík Vladislav
a Monika Adamčíková
39. r. Moskaľová
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

2.

13

6312 /311728

0,76

Smirnov Denis r. Smirnov
a Ľubica Smirnov
40. r. Juhasová
Humenská 3554/9
071 01 Michalovce

1/1

9

2.

14

6774 /311728

0,81

Andrejko Michal
41. r. Andrejko
072 01 Krásnovce č. 180

1/2

9

3.

11

3156 /311728

Spoločné
0,38 za byt spolu
6312/311728

Andrejková Jozefína
42. r. Bodnárová
072 01 Krásnovce č. 180

1/2

9

3.

11

3156 /311728

0,38

Ing. Karas Pavol
a Katarína Karasová
43. r. Bednárová
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

3.

12

6774 /311728

0,81

Bubaková Zuzana
r. Bubaková
44.
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/2

9

4.

10

3387 /311728

Spoločné
0,41 za byt spolu
6774/311728

RNDr. Žaludko Dušan
r. Žaludko
45.
Humenská 3554/9
071 01 Michalovce

1/2

9

4.

10

3387 /311728

0,41

Bobák Dušan
46. r. Bobák
072 33 Závadka č. 138

1/2

9

4.

9

3156 /311728

Spoločné
0,38 za byt spolu
6312/311728

Serbáková Adriána
r. Serbáková
47.
072 41 Vyšné Remety
č. 117

1/2

9

4.

9

3156 /311728

0,38

Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník
Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

Poznámka

Lechman Marián
a Marcela Lechmanová
48. r. Koreňová
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

5.

7

6312 /311728

0,76

Karafa Stanislav r. Karafa
a Simona Karafová
49. r. Maskaľová
Humenská 3554/9
071 01 Michalovce

1/1

9

5.

8

6774 /311728

0,81

Janovič Ivan
a Zuzana r. Ferencová
50.
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

6.

5

6312 /311728

0,76

Oreský Viliam
a Ing. Eva r. Koreňová
51.
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

6.

6

6774 /311728

0,81

Schmalhoffer Erik
r. Schmalhoffer
a Ingrid Schmalhofferová
52.
r. Semancová
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

7.

3

6312 /311728

0,76

Šimko Erik
a Katarína Šimková
53. r. Lešková
Humenská 9
071 01 Michalovce

1/1

9

7.

4

6774 /311728

0,81

Kolibaš Ján r. Kolibaš
54. Jána Hollého 109
071 01 Michalovce

1/2

9

8.

1

3156 /311728

Spoločné
0,38 za byt spolu
6312/311728

Blachová Monika
55. r. Blachová
072 23 Staré č. 241

1/2

9

8.

1

3156 /311728

0,38

Vlastníctvo
BYT
P.
č.

Vlastník
Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Bernát Jaroslav
a Eva Bernátová
56. r. Kancová
Humenská 9
071 01 Michalovce
Spolu

1/1

9

8.

2

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

6774 /311728

Cena podielu
[€]

Poznámka

0,81

37,31

12. Za víťaza súťaže na odpredaj novourčeného pozemku C‐KN, p.č. 2859/6, druh pozemku
zastavané plochy, výmera 582 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického
plánu č. 14328810‐26/2016, zo dňa 11.7.2016, živnostníka Miroslava Hanika, IČO
435493065, sídlo Nižná Rybnica 156, 073 01 Sobrance, ktorý ponúkol za predmet predaja
kúpnu cenu vo výške 66 220 €.
13. Spôsob prevodu pozemkov registra C‐KN:
 p.č. 4252/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 642 m2,
 p.č. 4252/13, druh pozemku zastavané plocha a nádvoria, výmera 73 m2,
 p.č. 4252/14, druh pozemku ostatné plochy, výmera 81 m2,
 p.č. 4252/15, druh pozemku ostatné plochy, výmera 83 m2,
 p.č. 4252/16, druh pozemku ostatné plochy, výmera 44 m2,
k.ú. Michalovce a
 novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 4252/20, druh pozemku ostatné plochy, výmera
45 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol odčlenením na základe určenia Geometrického
plánu č. 14328810‐115/2016, zo dňa 15.2.2016, z pôvodného pozemku C‐KN p.č.
4252/19,
priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – pozemky
registra C‐KN p.č. 4252/1, p.č. 4252/13, p.č. 4252/14, p.č. 4252/15, p.č. 4252/16, p.č.
4252/20, k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 28,16 €/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 pozemkoch registra C‐KN p.č. 4252/1, p.č. 4252/13, p.č. 4252/14, p.č.
4252/15, p.č. 4252/16, p.č. 4252/20, 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 pozemky registra C‐KN p.č. 4252/1, p.č. 4252/13, p.č. 4252/14,
p.č. 4252/15, p.č. 4252/16, p.č. 4252/20, k.ú. Michalovce, priamym predajom.

14. Spôsob prevodu novovytvorených pozemkov registra C‐KN:
 p.č. 1/10, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 1 764 m2,
 p.č. 1/11, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 1 254 m2,
k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810‐6/2017, zo dňa
5.2.2017, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich podmienok:
 účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja,
 účastník súťaže predloží zámer využitia predmetu predaja,
 prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
 v návrhu kúpnej zmluvy záujemca ponúkne kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
 účastník súťaže deklaruje v návrhu kúpnej zmluvy, že zaplatí kúpnu cenu naraz, pred
podaním zmluvy na vklad v katastri nehnuteľnosti, maximálne do 60 dní od
právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak má právo
vyhlasovateľ odstúpiť od zmluvy,
 účastník súťaže rešpektuje prípadné zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami, ktorých prípadné preložky zabezpečí na vlastné náklady, bez
nároku na kompenzáciu vynaložených nákladov,
 záujemca musí deklarovať čestným vyhlásením s overeným podpisom, že on ani jemu
blízke osoby, ani právnické osoby, v ktorých je on, alebo jemu blízke osoby
konateľom, členom, štatutárom, alebo v obdobnom vzťahu, nemajú podlžnosti voči
Mestu Michalovce vrátane jeho organizácií, resp. bol alebo boli členom, štatutárom,
alebo v obdobnom vzťahu v právnických osobách v čase vzniku podlžnosti a táto
doteraz nie je vysporiadaná, inak jeho návrh nebude zaradený do OVS,
 záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 30 000 € na číslo účtu SK04 5600 0000
0042 0422 3001, BIC kód banky KOMASK2X, s tým, že kópia potvrdenia o úhrade tvorí
súčasť ponuky záujemcu. Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude
vrátená finančná zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná
čiastka bude v hodnote 30 000 €,
 ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo
výške 30 000 € sa mu nevracia,
 rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude cena ponúknutá
za predmet kúpy a zámer využitia za predpokladu, že súťažný návrh je predložený
v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu. Do súťaže
môže byť zahrnutý návrh, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam
súťaže v súlade s § 284 Občianskeho zákonníka,
 účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži,
 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky alebo zrušiť
súťaž.
15. Podanie žiadosti ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov registra E‐KN
p.č. 6391, druh pozemku orná pôda, výmera 2 669 m2, ktoré sú evidované Okresným
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6538 v k.ú. Michalovce, obec
Michalovce, okres Michalovce.
16. Poverenie primátora mesta podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond, ohľadom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov uvedených v bode 15. tohto uznesenia.

17. S účinnosťou od 1.3.2017, výkup pozemkov registra C‐KN, zastavaných stavbou súp. č.
3002, a to pozemkov registra:
 C‐KN p.č. 1385, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 366 m2,
 C‐KN p.č. 1386, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 84 m2,
 C‐KN p.č. 1387, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 691 m2,
 C‐KN p.č. 1388, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 366 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 6218, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 C‐KN p.č. 1510, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 697 m2,
 C‐KN p.č. 1511, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 696 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 5245, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 E‐KN p.č. 3462, druh pozemku orná pôda, výmera 454 m2,
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 7479, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 C‐KN p.č. 1495, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 242 m2,
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 7357, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 C‐KN p.č. 1485/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 114 m2,
 C‐KN p.č. 1485/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 129 m2,
 C‐KN p.č. 1485/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 25 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 5727, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 E‐KN p.č. 3448, druh pozemku orná pôda, výmera 251 m2,
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 6898, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 E‐KN p.č. 3449, druh pozemku orná pôda, výmera 526 m2,
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 5630, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
za cenu 10,25 €/m2.
II. U k l a d á
pokračovať vo výkupoch v zmysle dikcie uznesení MsZ:
 Číslo 216, zo dňa 23.11.2004, bodu II/2,
 Číslo 52, zo dňa 24.04.2007, bodu I/1, ,
 Číslo 121, zo dňa 27.11.2007, bodu I/1,
do doby skončenia výkupov.
T: v texte
Z: Ing. Doležal

III. S c h v a ľ u j e z r u š e n i e
uznesenia MsZ č. uznesenie č. 372, zo dňa 29.4.2014 ku dňu 1.3.2017.

IV. S c h v a ľ u j e p o v e r e n i e
primátora mesta podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond, ohľadom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov uvedených v bode 17 tohto uznesenia.
V. S c h v a ľ u j e s p l n o m o c n e n i e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐7; 11, 12,
15 a 17.
T: 2017
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 268

K bodu: Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. B e r i e n a v e d o m i e :
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2.

Schvaľuje:
2.1 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej NN, vodovodnej,
kanalizačnej a plynovej prípojky, na pozemku registra E‐KN p.č. 554/1, k.ú.
Vrbovec, evidovaného na LV 5807 k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce, (v celkovej dĺžke elektrickej NN prípojky cca – 110 m, vodovodnej
prípojky – cca 60 m, kanalizačnej prípojky – cca 30 m, plynovej prípojky ‐ cca
60 m), ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí, s Ing. Petrom Lörincom a Mgr. Líviou Lörincovou, Tulipánová
3594/7, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej novostavby rodinného domu,
ktorá bude postavená na parcele registra C‐KN p.č. 97, k.ú. Vrbovec, a parcele
registra C‐KN p.č. 100/3, k.ú. Vrbovec, vedeného na LV 6210 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 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej NN prípojky, na
pozemku registra C‐KN p.č. 3066/358, k.ú. Michalovce, evidovanom
na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v
celkovej dĺžke elektrickej NN prípojky cca – 2 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi
vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na

zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí, so
spoločnosťou Cesty Košice s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 46 897 992,
v rámci stavby: „Bytový dom Michalovce“, ktorá bude postavená parcele
registra C‐KN p.č. 3066/359, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 3895 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,
2.3 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia, vodovodnej, kanalizačnej
a STL plynovej prípojky, na pozemku registra E‐KN p.č. 1000/2,
k.ú. Topoľany, evidovanom na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého vlastníkom je
Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 4,7 m,
kanalizačnej prípojky – cca 7,1 m, STL plynovej prípojky ‐ cca 15 m, ktoré budú
spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe
strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o
budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy
o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí
s MUDr. Miroslavom Frykom, Severná 3594/8, 071 01 Michalovce, v rámci
plánovanej stavby: „Novostavba rodinného domu“, ktorá bude postavená na
parcele registra C‐KN p.č. 527, k.ú. Topoľany, evidovanej na LV 4539 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,
2.4 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia, vodovodnej, kanalizačnej
a NN elektrickej prípojky, na pozemku registra E‐KN p.č. 9442,
v k.ú. Michalovce na ulici Františka Kubača, evidovanom na LV 6438, k.ú.
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke
vodovodnej prípojky – cca 4 m, kanalizačnej prípojky – cca 6 m a NN elektrickej
prípojky ‐ cca 2 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným
pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie
podzemných inžinierskych sietí s Ing. Jozefom Tabišom, P.Horova 12, 073 01
Sobrance, a MUDr. Katarínou Tabišovou, Závadka 83, 072 33 Závadka, v rámci
plánovanej stavby: „Rodinný dom“, ktorá bude postavená na parcele registra
C‐KN p.č. 629/2 a p.č. 629/3, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 3182 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,

2.5 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia distribučného plynovodu,
kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky, rozvodu NN siete a optického
kábla, na pozemku registra E‐KN p.č. 9429/1 v k.ú. Vrbovec na ulici Tichej,
evidovanom na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce, (v celkovej dĺžke distribučného plynovodu cca – 10 m, kanalizačnej
prípojky cca – 10 m, vodovodnej prípojky cca – 10 m, rozvodov NN siete cca –
10 m, optického kábla v dĺžke cca – 50 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 so spoločnosťou PRO iN s.r.o.,
Námestie slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 47 340 801, z dôvodu potreby
pripojenia novostavieb rodinných domov, ktoré budú postavené na
novozaložených parcelách v katastrálnom území Vrbovec s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa
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.
Komisia zaväzuje spoločnosť PRO iN s.r.o. ako zhotoviteľa inžinierskych sietí
k realizácii novo budovaných vetiev inžinierskych sietí v minimálne takých
priemeroch profilov potrubí a priepustnej kapacity ako majú už existujúce
vetvy, na ktoré sa bude zhotoviteľ pripájať, na základe stanoviska VVS,
2.6 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky pod
povrchom, a osadenia na povrchu dvoch kusov rozvodných skríň, na pozemku
registra C‐KN p.č. 682/1 v k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú.
Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke NN
elektrickej prípojky – cca 81 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 s Ing. Vladimírom Čižmárom, Jána
Hollého 59, 071 01 Michalovce, v rámci plánovanej stavby: „NN elektrická
prípojka“ a plánovanej výstavby garáží realizovanej na parcelách registra C‐KN
p.č. 682/73 až p.č. 682/82 v 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,
2.7 prenájom časti pozemku p.č. 1335/1, k.ú. Stráňany o výmere 40 m2 a prenájom
časti pozemku p.č. 3842/1, k.ú. Michalovce o výmere 70 m2, pre spoločnosť
FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 252, za cenu 0,50 €/m2/ročne z dôvodu
prevádzkovania parkoviska a príjazdovej komunikácie k predajným stánkom
chlieb ‐ pečivo pre širokú verejnosť, bez vyberania poplatku, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, na dobu neurčitú od 1.3.2017,

2.8 prenájom časti pozemku p.E‐KN č. 9480/2, k.ú. Michalovce o výmere 30 m2 pre
spoločnosť FC group s.r.o., Masarykova 13, Michalovce za cenu 0,50
€/m2/ročne z dôvodu prevádzkovania parkoviska pre širokú verejnosť, bez
vyberania poplatku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na dobu neurčitú
od 1.3.2017,
2.9 prenájom časti pozemku p. C‐KN č. 1242/1, do výmery 10 000 m2 , pozemky
p.C‐KN č. 1242/2, p.C‐KN 1245/13, p.C‐KN č. 1245/1 a časť pozemku p. C‐KN
č. 1245/2, k.ú. Michalovce, do výmery 200 m2, pre nájomcu MFK Zemplín
Michalovce, za cenu 1,00 € ročne, na dobu neurčitú od 1.3.2017, za účelom
realizácie investície na majetku Mesta v súlade so Zmluvou o spolupráci pri
realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby FŠ v Michalovciach, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu umožnenia investície pre
dosiahnutie požadovaných parametrov futbalového štadióna.

3. S p l n o m o c ň u j e :
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 269

K bodu: Návrh na udelenie titulu Čin roka 2016

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
udeľuje

titul Čin roka 2016
jednotlivci
‐ Mgr. Jana Gombitová
‐ Mgr. Lenka Paľová

kolektívy
‐ Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,Bratislava‐Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8,
Košice
‐ ZINPRO, a.s., A.Markuša 1, Michalovce (Ing.arch.Martin Hakoš)
‐ DÚHA, a.s., Čapajevova 29, Prešov
‐ Veterinárna klinika Animal, s.r.o., P.Jilemnického 3932/4, Michalovce
‐ Ing. arch. Eva Kutašová, Michalovce
‐ DOUBLE W, s.r.o.P.Jilemnického 906/4, Michalovce a rod.Vargová z Michaloviec
‐ Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieri 1, Košice
‐ LINEA architektonický ateliér, Nám.osloboditeľov 39, Michalovce (Ing. arch. Mariana
Bugalová, Ing. arch. Kvetoslava Miľáková,
Ing. arch. Marta Bruňanská),
‐ DÚHA, a.s, Čapajevova 29, Prešov

‐ Desaťčlenné družstvo žiačok výtvarného odboru ZUŠ
‐ Detský spevácky zbor Pro Musica
‐ IUVENTA Michalovce
‐ Ženy MFK Zemplín
‐ Základná škola, Okružná 17, Michalovce

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 28. 2. 2017

číslo: 270

K bodu: Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

a) s c h v a ľ u j e
1. Návrh na zvolanie zhromaždení obyvateľov mesta v mesiaci marci 2017
2. Harmonogram zhromaždení obyvateľov mesta
b) u k l a d á
vedúcej organizačného odboru zabezpečiť zhromaždenia obyvateľov mesta
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: podľa harmonogramu

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Ján Mihalečko
2. PhDr. Jana Cibereová

