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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 283

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ
RADY MICHALOVCE ZA OBDOBIE MÁJ – JÚN 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za obdobie máj – jún
2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 284

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV
PREDLOŽENÝCH NA XV. ZASADNUTÍ MsZ V MICHALOVCIACH DŇA
25. 4. 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 25. 4. 2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 285

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 286

K bodu: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II.
polrok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

A/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2017.
B/

poveruje
hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 287

K bodu: NÁVRH DODATKU Č. 14 ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL,ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY S PRÁVNOU
SUBJEKTIVITOU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
MICHALOVCE NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a) dodatok č. 14 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy,
materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
na školský rok 2017/2018 s účinnosťou od 1. júla 2017
Škola
ZŠ ped./ neped
ŠKD
ŠJ
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4
31,1/8,4
6,6
6
ZŠ, Ul. Švermu 6
37,5/11
6,9
9
ZŠ, Ul. moskovská 1
27,3/10
2
5,5
ZŠ, Ul. Komenského 1
20,8 /7
3,8
5
ZŠ, Ul. školská 2
22,2/9
3
5
ZŠ, Ul. okružná 17
56,7/10,3
11
11
ZŠ, Ul. krymská 5
25,8/8
5
5
ZŠ P.Horova, Ul. kpt. Nálepku 16
40,8/9,3
8,7
7
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20
39,4/5
‐
‐
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec.trieda)
11/4
‐
3,7
2. U k l a d á
riaditeľom škôl zrealizovať schválenú organizačnú štruktúru v pracovno‐právnych
vzťahoch.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 288

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU
„VYBUDOVANIE CYKLOTRASY CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA ‐ BIELA
HORA V MICHALOVCIACH“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna ‐ Biela
hora v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
kód výzvy IROP‐PO1‐SC122‐2016‐15, 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 nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 29 621,01 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 592 420,20 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 289

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU
„ZLEPŠENIE VÝUČBY V ODBORNÝCH UČEBNIACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY,
J.A.KOMENSKÉHO 1 V MICHALOVCIACH“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, J. A. Komenského 1 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, 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 nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 2 224,57 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 44 491,27 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.


Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 290

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU
„ZLEPŠENIE VÝUČBY V ODBORNÝCH UČEBNIACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY,
KPT. NÁLEPKU 16 V MICHALOVCIACH“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, Kpt. Nálepku 16 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, 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 nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 2 786,54 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 55 730,72 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 291

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU
„ZLEPŠENIE VÝUČBY V ODBORNÝCH UČEBNIACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY,
T.J.MOUSSONA 4 V MICHALOVCIACH“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, T.J. Moussona 4 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, 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 nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 1 116,40 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 22 327,92 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta;

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 292

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU
PROJEKTU „ZLEPŠENIE VÝUČBY V ODBORNÝCH UČEBNIACH
ZÁKLADNEJ ŠKOLY, OKRUŽNÁ 17 V MICHALOVCIACH“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej školy,
Okružná 17 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, 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 nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 516,50 € z celkových
oprávnených výdavkov projektu 10 329,96 € v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 293

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU
„ZLEPŠENIE VÝUČBY V ODBORNÝCH UČEBNIACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY,
ŠKOLSKÁ 2 V MICHALOVCIACH“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie výučby v odborných učebniach Základnej
školy, Školská 2 v Michalovciach“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, kód výzvy IROP‐PO2‐SC222‐2016‐13, 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 nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 3 483,21 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 69 664,13 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 294

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU
„REGENERÁCIA MEDZIBLOKOVÝCH PRIESTOROV SÍDLISKA ZÁPAD
V MESTE MICHALOVCE“
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom
realizácie projektu s názvom „Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ
v meste Michalovce“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód
výzvy IROP‐PO4–SC431‐2017‐16, 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 nenávratný finančný
príspevok v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku t.j. vo výške 34 890,37 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu 697 807,36 € v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta;


Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 295

K bodu: REALIZAČNÝ PLÁN REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
A CHODNÍKOV NA ROKY 2017 A 2018
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2017 a 2018 vrátane
spôsobu financovania.
2. S p l n o m o c ň u j e
Primátora mesta podpísať zmluvu o dielo na realizáciu projektu „Revitalizácia existujúcich
komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce“ na roky 2017 a 2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 296

K bodu: NÁVRH NA ZMENU ORGANIZAČNÉHO PORIADKU A ORGANIZAČNEJ
ŠTRUKTÚRY TaZS MESTA MICHALOVCE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
A) Ruší
1. Stredisko správy kúpaliska, trhovísk, parkovísk a hygienických služieb.
B) Schvaľuje
1. Zmenu Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry TaZS mesta Michalovce
s účinnosťou od 1.7.2017.
2. Organizačné zmeny pozostávajú zo:
a) zriadenie strediska Správa športových zariadení s prevádzkami: kúpalisko, Mestská
športová hala, futbalové štadióny: štadión na Ul. Hviezdoslavovej, Topoľany,
Močarany a prevádzka zimného štadióna,
b) zriadenie strediska správy budov a doplnkových služieb s prevádzkami: hygienické
služby, útulok pre psov, ostatné služby.
C) Ukladá
Riaditeľovi TaZS mesta Michalovce uskutočniť pracovnoprávne úkony v súvislosti so
zmenami organizačného poriadku v súlade s platnou legislatívou.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 297

K bodu: NÁVRH NA ZMENY A DOPLNKY PORIADKU ODMEŇOVANIA
ZAMESTNANCOV MESTA MICHALOVCE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmeny a doplnky Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Michalovce takto:
1. Článok 1.2 znie: Odmeňovanie zamestnancov zaradených v Mestskej polícii,
Detských jasliach a rehabilitačnom zariadení, Domácej terénnej opatrovateľskej
služby, Školských zariadení a škôl bez právnej subjektivity sa riadi Zákonom o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme č.
553/2003 Z.z. v platnom znení. U zamestnancov pracujúcich s príspevkom na
podporu zamestnávania, koordinátorov aktivačných činností, alebo zamestnancov
poberajúcich mzdu na základe spolufinancovania z projektov sa použije Poriadok
odmeňovania primerane a mzda môže byť súčasťou pracovnej zmluvy.
2. Článok 1.6. ruší cele znenie vrátane poznámky pod čiarou č. 2 a doterajšie poznámky
pod čiarou číslo 3 až 5 nahrádzajú číslami 2až 4.
Článok 3.1. znie: Zamestnávateľ určí zamestnancovi základný plat zaradením do
jednej z 12 tried podľa najnáročnejšej činnosti z hľadiska jej zložitosti, fyzickej
a psychickej záťaže podľa druhu práce dohodnutej v pracovnej zmluve v rámci
rozpätia danej triedy. Spodná hranica platovej triedy, do ktorej je zamestnanec
zaradený, nesmie byť nižšia ako minimálna mzda a je nárokovou zložkou platu.
Platové triedy tvoria prílohu č.1 tohto poriadku odmeňovania.
3. V článku 4.1., článku 5.1., článku 6.2. sa slová „zaokrúhleného na celé desiatky korún
nahor“ nahrádzajú slovami „zaokrúhleného na celé 0,50 eur nahor“ a článku 8.1.2. sa
slová „zaokrúhlenou na cele desiatky nahor“ nahrádzajú slovami „zaokrúhlenou na
cele 0,50 eur nahor“.
4. Článok 6.2. znie: Príplatok za riadenie patrí zamestnancovi uvedenému v článku 6.1.
pokiaľ riadi, respektíve vedie ucelenú organizačnú jednotku s počtom minimálne

5.

6.
7.
8.

traja zamestnanci vrátane povereného zamestnanca riadením, respektíve vedením
a určuje sa pevnou sumou z priznaného základného platu podľa rozpätia uvedeného
v článku 6.1. zaokrúhleného na 0,50 eur nahor.
Článok 7 Príplatok za zastupovanie
sa dopĺňa článkom
7.3. ktorý znie:
Zamestnancovi, ktorý zastupuje iného zamestnanca nepretržite dlhšie ako 4 týždne
a ktorého výkon tohto zastupovania nie je súčasťou jeho povinností vyplývajúcich
z pracovnej zmluvy, respektíve druhu práce a jeho stručnej charakteristiky patrí od
prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie vo výške osobného príplatku
zastupovaného zamestnanca. V prípade, že osobný príplatok je nižší ako 10%
osobného príplatku zamestnanca, ktorý zastupuje iného zamestnanca patrí príplatok
za zastupovanie minimálne v tejto výške. Pri zastupovaní viacerými zamestnancami
sa príplatok za zastupovanie primerane rozdelí.
V článku 8.1.1. sa slova „ príplatok vo výške 100 .‐ až 1000.‐ Sk“ nahrádzajú slovami
„príplatok vo výške 5,00 až 35,00 eur“.
V článku 11.5. sa za bodku pripája veta: Zmeny a doplnky schválené MsZ
v Michalovciach dňa 20.6.2017 nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2017.
Príloha č. 1 Stupnica platových tried znie:

Tar.trieda
Od €/mesiac
Do €/mesiac

Tar.trieda
Od €/mesiac
Do €/mesiac

1
435,00
435,00

2
435,00
435,00

3
435,00
435,00

4
435,00
450,50

5
435,00
484,50

6
435,00
601,00

7
456,00
652,00

8
491,00
704,00

9
538,00
769,00

10
569,00
814,00

11
602,00
863,00

12
637,00
914,00

splnomocňuje
1. Primátora Mesta Michalovce s účinnosťou od 1.7.2017 vydať úplne znenie Poriadku
odmeňovania zamestnancov Mesta Michalovce vrátane schválených zmien a doplnkov.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 298

K bodu: NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2017
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2017
takto:
‐ náklady celkom v HČ sa zvyšujú z 5 669 395 € na 5 759 395 €, zvýšenie o 90 000 €
‐ výnosy celkom v HČ sa zvyšujú z 5 669 395 € na 5 759 395 €, zvýšenie o 90 000 €
z toho:
‐ transfer na bežné výdavky (príspevok zriaďovateľa na činnosť) sa zvyšuje o 90 000 € na
sumu 2 915 000 €
‐ transfer na krytie kapitálových výdavkov vo výške 5 500 € na kúpu ojazdeného motorového
vozidla CAS

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 299

K bodu: NÁVRH NA I. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Návrh na I. zmenu rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2017 takto:
-

bežný transfer sa zvyšuje
náklady celkom sa zvyšujú

z 236 000 € na 243 200 €, zvýšenie o 7 200 €
z 906 166 € na 913 366 €, zvýšenie o 7 200 €

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 300

K bodu: NÁVRH NA PRIJATIE ÚVERU

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru.
2. S c h v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 850 000 € na účely zabezpečenia financovania kapitálových
výdavkov ‐ rekonštrukcia zimného štadióna takto:
‐ 650 000 € termín čerpania do 31.12.2017
‐ 200 000 € termín čerpania do 28.2.2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 301

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2017 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa znižujú z 27 768 397 € na 27 764 877 €, zníženie o 3 520 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 24 697 427 € na 24 715 627 €, zvýšenie o 18 200 €
kapitálové príjmy sa zvyšujú z 1 137 000 € na 1 179 000 €, zvýšenie o 42 000 €
kapitálové výdavky sa zvyšujú z 2 431 450 € na 3 294 220 €, zvýšenie o 862 770 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 319 540 € na 3 169 530 €, zvýšenie o
849 990 €
6. finančné operácie – výdavkové sa zvyšujú zo 4 096 060 € na 4 103 560 €, zvýšenie o
7 500 €.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 302

K bodu: Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Služby mesta
Michalovce, s.r.o. v roku 2016
Informatívna správa o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o.
Michalovce v roku 2016

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie
‐ Informatívnu správa o hospodárení spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o. v roku
2016.
‐ Informatívnu správa o hospodárení spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce v roku
2016.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 303

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje
1. víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na
parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad),
postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez
č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemku p.C‐KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C‐KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemok p.C‐KN č. 4948, zast.
plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 4955/1, druh pozemku zastavaná plocha, výmera
4544 m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810‐126/2017,
zo dňa 26.4.2017, z pôvodného pozemku p.C‐KN č. 4955/1, zast. plocha a nádvorie
o celkovej výmere 8273 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími
úpravami a oplotením areálu, spoločnosť KOBRA I s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 1072/20, 071 01
Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 221820 €, ako
záverečné vyhodnotenie súťaže,
2. víťaza obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavieb:
 vodovodnej prípojky, Autoservis Močarianska, vybudovanej v rámci stavby Skladová
hala, objekt SO‐01 Vodovodná prípojka,
 plynovej prípojky, Autoservis Močarianska, vybudovanej v rámci stavby Pripojovací
plynovod k distribučnej sieti Michalovce, Močarianska,
spoločnosť KOBRA I s.r.o., Ul. kpt. Nálepku 1072/20, 071 01 Michalovce, ktorá ponúkla za
predmet predaja kúpnu cenu vo výške 5182 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže,
3. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/235, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa

25.10.2016, pre Petra Klepanca, Ul. M. Kukučína č. 18, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu
vo výške 1 080 €,
4. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/237, druh pozemku zastavané plochy, výmera 71 m2, k.ú.
Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016., pre Jozefa Troščáka, Ul. M. Kukučína 1086/14, 071 01 Michalovce, za kúpnu
cenu vo výške 1 029,50 €,
5. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/238, druh pozemku zastavané plochy, výmera 71 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016., pre Ing. Františka Kmeča, Ul. M. Kukučína 12, 071 01 Michalovce a Máriu
Činčárovú, Ul. nad Laborcom 40, 071 01 Michalovce, do spoluvlastníckeho podielu,
každému s výškou podielu 1/2 z celku, za kúpnu cenu vo výške 999,68 €,
6. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/236, druh pozemku zastavané plochy, výmera 72 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016, pre Alexandra Činčára, Ul. M. Kukučína 16, 071 01 Michalovce, za kúpnu
cenu vo výške 1 013,76 €,
7. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/233, druh pozemku zastavané plochy, výmera 72 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016, pre Petra Lastovku a Annu Liškovú, obidvaja bytom Ul. M. Kukučína 22, 071
01 Michalovce, do spoluvlastníckeho podielu, každému s výškou podielu 1/2 z celku, za
kúpnu cenu vo výške 1 013,76 €,
8. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/244, druh pozemku zastavané plochy, výmera 7 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016, pre MUDr. Ladislava Mruga, , Ul. M. Kukučína 1802/2, 071 01 Michalovce, za
kúpnu cenu vo výške 101,50 €,
9. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/243, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, k.ú.
Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016, pre MUDr. Ladislava Mruga, , Ul. M. Kukučína 1802/2, 071 01 Michalovce, za
kúpnu cenu vo výške 1 015 €,
10. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného
pozemku C‐KN p.č. 907/241, druh pozemku zastavané plochy, výmera 73 m2,
k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810‐51/2016, zo dňa
25.10.2016, pre Teréziu Ružičkovú, Ul. M. Kukučína 1804/6, 071 01 Michalovce, za kúpnu
cenu vo výške 1 058,50,
11. prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvorených
pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. stavbárov v Michalovciach, E‐KN p.č. 5338/6, druh
pozemku zastavané plochy, výmera 137 m2 a p.č. 5338/7, druh pozemku zastavané
plochy, výmera 79 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č.
14328810‐16/2016, zo dňa 20.5.2016, pre C&GROUP, s.r.o., Štefánikova 1369/41, 071 01
Michalovce , za kúpnu cenu vo výške 2 376 €,
12. odpredaj novovytvorenej parcely C‐KN p.č. 3154/28 o výmere 865 m2, odčlenenej
z pôvodnej parcely C‐KN p.č. 3154/1 v k.ú. Michalovce na základe Geometrického plánu č.

47458879‐019/17, zo dňa 15.2.2017, v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods. 8e, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je obecný záujem realizovať výstavbu terminálu
integrovanej dopravy, pre spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1,
Michalovce, za cenu 24,47 €/m2,
13. zaradenie do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemky na Nám. osloboditeľov:
 pozemok E‐KN p.č. 2989, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
557 m2,
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky na Ul. špitálskej:
 p.č. 4703/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 384 m2,
 p.č. 4703/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 706 m2,
 p.č. 4703/8, druh pozemku ostatné plochy, výmera 336 m2
 pozemok na Ul. užhorodskej:
 p.č. 682/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 109179 m2, do
200 m2,
14. vzájomnú zámenu nehnuteľností – pozemkov, medzi Mgr. Evou Gerthofferovou, Ul.
saleziánov 1283/6, 071 01 Michalovce a Mestom Michalovce, Nám. osloboditeľov č. 30,
071 01 Michalovce, na základe ktorej si vzájomne prevedú vlastníctvo pozemkov takto:
 Mgr. Eva Gerthofferová, Ul. saleziánov 1283/6, 071 01 Michalovce, zámenou
prevedie na Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov č. 30, 071 01 Michalovce,
v celosti novovytvorené pozemky registra C‐KN
 p.č. 4701/7, druh pozemku ostatné plochy, výmera 669 m2,
 p.č. 4701/8, druh pozemku ostatné plochy, výmera 235 m2,
ktoré vznikli odčlenením z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 4701/3, k.ú. Michalovce, na
základe určenia Geometrického plánu č. 35024780‐42/2017, zo dňa 17.3.2017, t.j.
v celkovej výmere zamieňanej plochy 904m2.
 Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov č. 30, 071 01 Michalovce, zámenou prevedie
na Mgr. Evu Gerthofferovú, Ul. saleziánov 1283/6, 071 01 Michalovce
novovytvorené pozemky registra C‐KN
 p.č. 4703/8, druh pozemku ostatné plochy, výmera 389 m2,
 p.č. 4703/29, druh pozemku ostatné plochy, výmera 372 m2,
 p.č. 4703/30, druh pozemku ostatné plochy, výmera 77 m2,
ktoré vznikli odčlenením z pôvodných pozemkov C‐KN p.č. 4703/1, 4703/3 a 4703/8,
k.ú. Michalovce, na základe určenia Geometrického plánu č. 35024780‐42/2017, zo
dňa 17.3.2017, t.j. v celkovej výmere zamieňanej plochy 838m2.
Zámena daných pozemkov sa uskutoční v zmysle Zák. č. 138/1991 Zb., § 9a, ods.
8e, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je ucelenie plôch verejných
priestranstiev s možnosťou dobudovania chodníkov, pričom Mesto nadobudne pozemky
prostredníctvom nefinančného majetkovoprávneho vysporiadania zmluvných strán,
15. podanie žiadosti ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnou
komunikáciou na Ul. meďovskej v Michalovciach, ktorou sú sčasti zastavané pozemky
registra E‐KN, p.č. 9334, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 13098 m2,

evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5695 v k.ú.
Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce,
16. podanie žiadosti o prevod zostávajúcej časti pozemku E‐KN p.č. 9334 a pozemku registra
C‐KN p.č. 696/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 6637 m2,
evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5551 v k.ú.
Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce, ako pozemkov pre budúcu výstavbu
miestnej komunikácie prepájajúcej Ul. meďovskú s Ul. S. Tešedíka,
17. podanie žiadosti o prevod pozemkov parcely registra E‐KN p.č. 219/2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 2531 m2, evidovaného Okresným úradom
Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 5800 v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres
Michalovce, ako pozemkov pre budúce riešenie priestorových potrieb areálu futbalového
na Ul. jarnej v Michalovciach,
18. podanie žiadosti o prevod pozemku registra E‐KN p.č. 1005/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 1824 m2, evidovaného Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na LV 5874 v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce,
ako pozemku pre budúcu výstavbu miestnej komunikácie,
19. predĺženie termínu splatnosti kúpnej ceny za odpredaj pozemkov v zmysle bodov I/1‐5
uznesenia MsZ č. 279, zo dňa 25.4.2017, do 31.12.2017, týkajúceho sa predaja pozemkov
pre občanov mesta.
II. P o v e r u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond,
ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v bodoch I./15‐18
III. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I/1‐12, 14 a 19.
T: rok 2017
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 304

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. S c h v a ľ u j e
2.1

2.2

návrh spoločnosti GASTRO, spol. s r.o., Saleziánov 1285, Michalovce, na prenájom
nebytových priestorov v objekte Zlatý bažant s dobou nájmu na dobu určitú do
31.1.2028, s výškou ročného nájmu 34 200 €,
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, pripojovacieho
plynovodu, NN elektrickej prípojky, vodovodnej prípojky, vonkajšej kanalizácie
a zriadenie vecného bremena pre vjazd pre motorové vozidlá na pozemku Mesta,
vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok registra E‐KN p.č. 9451/1 ( Ul. Štefana Tučeka) k.ú. Michalovce,
evidovaného na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce (v celkovej dĺžke pripojovacieho plynovodu cca – 15,1 m, NN
elektrickej prípojky – cca 27,6 m, vodovodnej prípojky – cca 4,3 m, vonkajšej
kanalizácie ‐ cca 9,9 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom,)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č.
101/2007, a (celkovej ploche záberu pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta
potrebnej pre vjazd na pozemok žiadateľa ‐ cca 45,80 m2, ktorý bude spresnený
geometrickým plánom), 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 prechodu a prejazdu v rámci
stavby: „Podlahové centrum ‐ novostavba“, ktorá bude postavená na parcele
registra C‐KN p.č. 4679/5 k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 10 846 so
spoločnosťou WEISER Valerian s.r.o., Topolianska 2802/120, 071 01 Michalovce,
IČO: 46 111 689 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 výmeny, opráv, údržby a rekonštrukcie

2.3

2.4

2.5

inžinierskych sietí a vjazdu 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,
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
vybudovania
vjazdu
pre motorové vozidlá na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky parcely registra E‐KN p.č.
1170, p.č. 1171 a p.č. 9451/1, evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce (Ul.
okružná), ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (o celkovej ploche záberu z
pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta, potrebnej pre vjazd na pozemok
žiadateľa ‐ cca 58,5 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 pešieho prechodu
chodcov a právo prejazdu motorovými vozidlami v rámci stavby: „Michalovce –
Novostavba objektu služieb ‐ TRIPLEX“, ktorá bude postavená
na parcelách registra C‐KN p.č. 4642 a p.č. 4643, k.ú. Michalovce, evidovaných
na LV 10310, s pánom Ing. Ľubošom Sotákom, Nad Laborcom 1777/36,
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 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,
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej prípojky pod
povrchom na pozemkoch parcely registra E‐KN p.č. 6379, parcely registra
E‐KN p.č. 6387, k.ú. Michalovce na Gagarinovej ulici, evidovaných na LV 6438,
k.ú. Michalovce, a parcely registra C‐KN p.č. 1511 v k.ú. Michalovce, evidovaných
na LV 5157, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke elektrickej
prípojky – cca 124 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 pánom Gabrielom Kaňuchom, Ľudovíta Štúra 574/7, 072 22
Strážske, v rámci plánovanej stavby: „Polyfunkčný dom stavebné úpravy
a prístavba“, ktorá bude slúžiť pre pripojenie areálu a objektu nachádzajúceho sa
na parcelách registra C‐KN p.č. 1300/1, p.č. 1301/3, p.č. 1301/4, p.č. 1302,
1838/166 v k.ú. Michalovce, ktoré sú evidované na LV 6542, a na parcele registra
C‐KN p.č. 1296/4 evidovanej na LV 10396, 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,
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky
s príslušenstvom ‐ vodovodnej šachty, a elektrickej prípojky pod povrchom
na pozemkoch parcely registra C‐KN p.č. 3845/1 a parcely registra C‐KN p.č.

2.6

5360/5 v k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorých
vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 17
m a celkovej dĺžke elektrickej prípojky – cca 14 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
s pánom Jaroslavom Kotrlom, Ukrajinská 171/11, 071 01 Michalovce, v rámci
plánovanej stavby: „Predajný stánok – Janka“, ktoré budú slúžiť pre napojenie
existujúceho predajného stánku nachádzajúceho sa na parcele registra C‐KN p.č.
3845/1,
k.ú.
Michalovce,
ktorá
je
evidovaná
na
LV
5157,
k.ú. Michalovce, a ktorú má žiadateľ prenajatú od Mesta na dobu neurčitú na
základe Nájomnej zmluvy číslo 20151450 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. Doba trvania vecného bremena
je viazaná na dobu platnosti nájomnej zmluvy číslo 20151450. Po ukončení
platnosti nájomnej zmluvy číslo 20151450 je žiadateľ povinný uviesť všetky
dotknuté plochy, na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.), na vlastné náklady do pôvodného stavu
s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile a časť pozemku, na
ktorom bolo zriadené vecné bremeno,
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí, kanalizačnej,
vodovodnej,
plynovej
a elektrickej
NN
prípojky
pod
povrchom
na pozemkoch parcely registra E‐KN p.č. 1864/8 k.ú. Michalovce (Ul. Cyrila
a Metoda), evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je
Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 10,0 m, v celkovej
dĺžke vodovodnej prípojky – cca 5,0 m, v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca
12,0 m a celkovej dĺžke elektrickej prípojky – cca 12,0 m) s ochranným pásmom 1
meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007, ktoré budú
spresnené geometrickým plánom, s 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: „Bytové
domy“, ktoré sú potrebné pre pripojenie pozemkov parcely registra C‐KN p.č.
2060, p.č. 2055, p.č. 2056, p.č. 2057, p.č. 2058, p.č. 2059, p.č. 2064, p.č. 2063,
p.č. 2067/1, so spoločnosťou ANTES PLUS s.r.o., Cyrila a Metoda 1,
071 01 Michalovce, IČO: 31 695 132, 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 výmeny, 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.

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 305

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE CENY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja pre
Zemplínske múzeum v Michalovciach
2. U k l a d á
Vedúcej organizačného odboru odoslať schválený návrh na Úrad Košického
samosprávneho kraja
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: do 30.6.2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

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

zo dňa: 20. 6. 2017

číslo: 306

K bodu: Návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej
rady novín Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR
a MsZ Michalovce na II. polrok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2017
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2017
3. Plány rokovaní komisií MsZ Michalovce na II. polrok 2017
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2017
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2017

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. MUDr. Benjamín Bančej
2. Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

