MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7. 11. 2017

číslo: 324

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA OBDOBIE SEPTEMBER ‐ OKTÓBER 2017
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za
obdobie september ‐ október 2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7. 11. 2017

číslo: 325

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV
PREDLOŽENÝCH NA XVII. ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V MICHALOVCIACH DŇA 30. 8. 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XVII.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 30. 8. 2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7. 11. 2017

číslo: 326

K bodu: SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 327

K bodu: PROTEST PROKURÁTORA Pd 128/17/8807‐2 VO VECI VZN č. 77/2004
O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

1. Vyhovuje
Protestu prokurátora Pd 128/17/8807‐2 vo veci VZN č 77/2004 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
2. Ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 77/2004 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
3. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 193 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 328

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
NA TRHOVÝCH MIESTACH
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) schvaľuje
‐ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 194 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
b) ukladá
‐ zverejniť schválené VZN č. 194 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach.
Z: Ing. Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
T: ihneď
‐ zabezpečiť realizáciu VZN č. 194 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach.
Z: Ing. Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Mgr. Slaninková, vedúca organizačného odboru
TaZS – správca trhovísk

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 329

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA V RÁMCI TEMATICKÉHO HODNOTENIA
PHSR ZA ROKY 2016 ‐ 2017

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu v rámci tematického hodnotenia PHSR za roky 2016 – 2017.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 330

K bodu: NÁVRH KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA OBDOBIE
ROKOV 2018 – 2022 V MESTE MICHALOVCE

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2022 v meste Michalovce.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 331

K bodu: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE – ZMENY A DOPLNKY č. 6
‐ prerokovanie Vyhodnotenia pripomienok k návrhu riešenia
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)

schvaľuje
Vyhodnotenie pripomienok od dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií
a občanov k návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce v zmysle
ktorého sa okrem iného, vylučujú z návrhu riešenia lokality č. 17, 34 a lokalita č. 19.

b)

ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja:
Zabezpečiť úpravu návrhu Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce
podľa schváleného Vyhodnotenia pripomienok a následne predložiť upravený návrh
Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Michalovce na schválenie mestskému
zastupiteľstvu.
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
T: rok 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 332

K bodu: MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I. Schvaľuje:
1. 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 neprijatie predložených návrhov zmlúv
Mgr. Miloša Tkáča, Generála Petrova 10, Michalovce, spoločnosti Dobrex, s.r.o., Ul. kpt.
Nálepku 20, Michalovce a Karla Svobodníka, Š.Moyzesa 22, Michalovce s tým, že súťaž sa
zopakuje za schválených podmienok.
2. Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja odpredaj pozemku
C‐KN, p.č. 682/92, ktorý vznikol odčlenením na základe Geometrického plánu
č. 14328810‐28/2017 zo dňa 7.6.2017 vo vlastníctve Mesta Michalovce pre spoločnosť
Imóda SK, s.r.o., Klokočov 375.
3. Odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 4151, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 25 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu
3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), v garážovej lokalite S. Chalupku, do
vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Gabriela Miku, rod. Miku, bytom Ul. S. Chalupku
č. 1234/19, 071 01 Michalovce.
4. Odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 3520, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 19 m2 , ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu
3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), v garážovej lokalite
Okružná –
Zekon, odpredaj podielu 1120/376250 z pozemku registra C‐KN p.č. 3728/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV
10048, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových
priestorov), do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Ľubomíra Lipaia, rod. Lipaia,
bytom Ul. moskovská č. 10, 071 01 Michalovce.

5. Odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 900/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 20 m2 , ktorý bol určený GP č. 14328810‐27/2017, k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), v garážovej lokalite
U. jaroslawská do vlastníctva pre vlastníkov stavby garáže, Eštoka Michala , rod. Eštoka,
bytom Pasáž 1061/3, 071 01 Michalovce a Eštoka Zdenka, rod. Eštoka, bytom Ul.
moldavská 176/6, 07101 Michalovce, v podiele 1/2 pre každého,
odpredaj pozemku registra C‐KN p.č. 914/62, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 337 m2, ktorý je evidovaný na LV 10177, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Eštoka Michala , rod. Eštoka, bytom Pasáž
1061/3, 071 01 Michalovce a Eštoka Zdenka, rod. Eštoka, bytom Ul. moldavská 176/6,
07101 Michalovce v podiele 2/28 pre každého.
6. Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 68/52, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol odčlenením na základe
určenia Geometrického plánu č. 45353221/2016, zo dňa 12.9.2016 priamym predajom
za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja – pozemok registra
C‐KN p.č.68/52 , k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku o výmere 3m2 , určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 51,81 €,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku registra C‐KN p.č.68/52, k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7,
Zákona 138/1991 Zb.
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok registra C‐KN p.č.68/52, k.ú. Michalovce, priamym
predajom.
7. Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 68/58, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 3 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol odčlenením na základe
určenia Geometrického plánu č. 45353221/2016, zo dňa 12.9.2016
priamym predajom za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja – pozemok registra
C‐KN p.č.68/58 , k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku o výmere 3m2, určená znaleckým posudkom,
predstavuje finančnú čiastku vo výške 51,81 €,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku registra C‐KN p.č.68/58, k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7,
Zákona 138/1991 Zb.,
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok registra C‐KN p.č.68/58, k.ú. Michalovce, priamym
predajom.

8. Spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C‐KN p.č. 1837/266, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 245 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol odčlenením
na základe určenia Geometrického plánu č. 34830162‐22/16, zo dňa 10.08.2016,
z pôvodného pozemku C‐KN p.č. 1837/37, k.ú. Michalovce priamym predajom
za nasledujúcich podmienok:
 záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja – pozemok registra
C‐KN p.č. 1837/266, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 245 m2,
k.ú. Michalovce,
 všeobecná hodnota predmetného pozemku o výmere 245m2, určená znaleckým
posudkom, predstavuje finančnú čiastku vo výške 5 740,35 €,
 cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku registra C‐KN p.č. 1837/266, k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena pre právo prechodu a prejazdu cez parcelu C‐KN p.č. 1837/266 na parcelu
C‐KN p.č. 1837/259 a parcelu C‐KN 1837/199, k.ú. Michalovce v prospech:
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 v rozsahu
údržby, opráv a revízií trafostanice nachádzajúcej sa na pozemku registra C‐KN 1837/199,
k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú,
 záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7,
Zákona 138/1991 Zb.
 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať pozemok registra C‐KN p.č. 1837/266, k.ú. Michalovce, priamym
predajom.
9. Predaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa :
 C‐KN p.č. 1699/48, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 271 m2,
k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 C‐KN p.č. 1699/51, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 178 m2,
k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 C‐KN p.č. 1699/52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 164 m2,
k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 C‐KN p.č. 1699/66, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1 m2,
k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
 C‐KN p.č. 1699/68, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 m2,
k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
spolu vo výmere 618m2,ktoré vznikli Geometrickým plánom č. 36582972‐163/2016, zo
dňa 10.10.2016, z pôvodného pozemku E‐KN p.č. 5889/2, k.ú. Stráňany pre spoločnosť
EU COMM s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO : 45 376 468 za cenu 9 700 €.
10. Zaradenie nehnuteľnosti do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
 v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemok vedený Okresným
úradom Michalovce na liste vlastníctva číslo 6438, a to:
 pozemok na Ul. kpt. Nálepku :
 pozemok E‐KN p.č. 9465/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 7 232 m2,
do výmery 24 m2.

II. Ruší
1. Uznesenie MsZ č.303 zo dňa 20.6.2017 – bod 6
2. Uznesenie MsZ č.324 zo dňa 22.10.2013 – bod 1

III. Splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv schválených odpredajov, podľa
bodov uznesenia.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 333

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. Schvaľuje
2.1 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodného potrubia vrátane
uloženia 36 ks vodovodných prípojok, ktoré bude uložené na pozemkoch Mesta,
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemky:
registra C‐KN
 p.č. 5330/1, p.č. 3036/36, p.č. 2975, p.č. 3036/27, p.č. 3001, p.č. 2995,
k.ú. Michalovce, evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce,
registra E‐KN
 p.č. 2058/1, p.č. 2062/2, p.č. 2064/2, p.č. 2067, p.č. 2070, k.ú. Michalovce,
evidované na LV 6438, k.ú. Michalovce,
(v celkovej dĺžke vodovodného potrubia cca – 925 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:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice,
IČO: 36 570 460 v rámci plánovanej stavby: „Michalovce – Ul. prof. Hlaváča
rekonštrukcia vodovodu“ 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
na
pozemku
parcely
registra
registra E‐KN p.č. 2643 a pozemku parcely registra E‐KN p.č. 9526 evidovaných
na LV 6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, ktoré sú vo
vlastníctve Mesta, v rozsahu a na základe doloženého Geometrického plánu č.
36582972‐87/2017, vyhotoveného Ing. Eduardom Treščákom zo spoločnosti
G.K.T. spol. s r.o., geodetické práce, Vinné 469, 072 31 Vinné, IČO: 36 582 972,
dňa 12.06.2017 a úradne overeného Ing. Lenkou Sýkorovou z Okresného úradu
Michalovce, katastrálneho odboru, dňa 26.06.2017 pod č. G1‐324/2017 v
prospech spoločnosti: SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO: 35 910 739,
2.3 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemku
Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok parcely registra C‐KN p.č. 1838/1 evidovanom na LV 5157, v k.ú.
Michalovce, ktorej vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej
prípojky – cca 6,25 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 v rámci stavby: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU A
GARÁŽE“, ktorá bude postavená na parcele registra C‐KN p.č. 1838/259, k.ú.
Michalovce, evidovanej na LV 10953 s pánom Jánosom Csornejom, Záhor 270,
072 53 Záhor 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 kanalizačnej prípojky na pozemku
Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok parcely registra C‐KN p.č. 1838/1, evidovanom na LV 5157, k.ú.
Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 4,5 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 v rámci stavby:
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“, ktorá bude postavená na parcele registra C‐
KN p.č. 1838/260 a parcele registra C‐KN p.č. 1838/411 k.ú. Michalovce, ktoré sú
evidované na LV 10489 s pánom Marekom Porvazníkom a Mgr. Ivanou
Porvazníkovej, S.H.Vajanského 2336/5, 071 01 Michalovce s tým, že všetky
dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso,
chodník,
spevnené
plochy
a pod.)
musia
byť
zo strany žiadateľov technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom
profile,

2.5

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 E‐KN p.č.
3033 evidovaný na LV 5716, k.ú. Stráňany (o celkovej ploche záberu pozemku,
ktorý je vo vlastníctve Mesta potrebnej pre vjazd na pozemok žiadateľky ‐ cca 30
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 a právo prejazdu
motorovými vozidlami v rámci stavby: „Novostavba rodinného domu“, ktorá
bude postavená na parcele registra C‐KN p.č. 80/1, evidovanej na LV 3824, k.ú.
Stráňany s Mgr. Beátou Hrehovou, Jána Hollého 701/81, 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
žiadateľky 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.
2.6 zriadenie vecného bremena za účelom osadenia elektro‐energetického zariadenia
vrátane príslušenstva a uloženia podzemného elektrického NN vedenia na
pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom
odbore, ako pozemky:

registra C‐KN p.č. 4070/1, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157,
spoluvlastnícky podiel 1/1


registra C‐KN

p.č. 4070/64, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 9974,

spoluvlastnícky podiel 20/178

(v celkovej dĺžke podzemného elektrického vedenia cca – 146 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 distribučná a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 v rámci plánovanej stavby:
„Michalovce – Ul. špitálska, okružná – zriadenie NN vedenia“ 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 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, uloženie inžinierskych sietí:

kanalizačná prípojka s príslušenstvom v celkovej dĺžke
cca 54 m,

vodovodná prípojka s príslušenstvom v celkovej dĺžke cca 5,39 m,

plynová prípojka v celkovej dĺžke
cca 23,67 m,

NN elektrická prípojka v celkovej dĺžke
cca 225,3 m,

(v celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 308,36 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: „AUTOSALÓN“,
realizovaných pre potreby novostavby objektu autosalónu, ktorý bude postavený
na parcelách registra C‐KN p.č. 5479/7, p.č. 5479/25 a p.č. 5479/28 v 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 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,
2.8 zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely registra:

C‐KN p.č. 847/1, evidovaných na LV 5157, k.ú. Michalovce,

E‐KN p.č. 853, evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce,

E‐KN p.č. 845, evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce,
ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, vedených na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, uloženie pripojovacieho plynovodu D40
PE (v celkovej dĺžke cca 18,5 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: „MICHALOVCE, Pasáž, parc.č. 845/1,2 –
POLYFUNKČNÝ OBJEJKT“, realizovaných pre potreby rekonštruovaného objektu
postaveného na parcele registra C‐KN p.č. 845/1, evidovanej na LV 9536,
k.ú. Michalovce so spoločnosťou: MEDIKAL s.r.o., Čapajevova 23, 080 01 Prešov,
IČO: 36466344 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,
2.9 zriadenie
vecného
bremena
na
pozemku
parcely
registra
E‐KN p.č. 9512/3, evidovanej na LV 6438, k.ú. Michalovce, vedenej na Okresnom
úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ktorej vlastníkom je Mesto
Michalovce uloženie 1 ks šachty s poklopom o celkovej ploche záberu pozemku
cca 0,25 m2 a distribučného STL plynovodu D50 PE (v celkovej dĺžke 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 inžinierskych sietí v rámci stavby:
„Rozšírenie distribučného plynovodu“, ktorý bude slúžiť pre pripojenie areálu
betonárky ZAPA beton SK s.r.o., postavenej na parcele registra C‐KN p.č. 5084/6
a parcele registra C‐KN p.č. 5084/4, evidovaných na LV 8987, k.ú. Michalovce so
spoločnosťou: spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava,

IČO: 35 814 497 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,
2.10 predĺženie nájomnej zmluvy o prenájme energetických zariadení mesta
Michalovce pre nájomcu spoločnosť Domspráv s.r.o., byty, teplo a iné služby, do
31. 12. 2019, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu potreby
zabezpečenia plynulého zásobovania obyvateľov teplom a teplou vodou,
2.11 prenájom časti nebytových priestorov objektu Zimného štadióna v Michalovciach
o výmere do 432 m2 pre Hokejový klub Dukla Michalovce za cenu 0,04 €/m2/rok,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom využitia priestorov na klubové
účely, prevádzkovania reštauračného zariadenia, stravovanie vlastných hráčov,
rozhodcov, delegátov a hráčov súpera, sledovanie zápasov vlastného družstva
a sledovanie športových prenosov.
3. Splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE

z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 334

K bodu: NÁVRH NA DELEGOVANIE ZÁSTUPCU ZRIAĎOVATEĽA DO ŠKOLSKEJ RADY PRI
MATERSKEJ ŠKOLE, UL. J. ŠVERMU 8, MICHALOVCE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE V ZMYSLE ZÁKONA NR SR Č. 596/2003
O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
Ukončenie členstva delegovaného zástupcu zriaďovateľa, pani Alžbety Varoščákovej,
v Rade školy pri MŠ, Ul. Švermu 8, Michalovce.
2. S c h v a ľ u j e
Delegovanie zástupcu zriaďovateľa, pani Ľudmilu Jurčovú, do Rady školy pri Materskej
škole, Ul. J. Švermu 8, Michalovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce v
zmysle zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na funkčné obdobie 2016 – 2020.
3. U k l a d á
Vedúcej odboru školstva a športu písomne informovať riaditeľku materskej školy
a predsedu rady školy o delegovaní nového zástupcu zriaďovateľa do školskej rady na
funkčné obdobie 2016 – 2020.
Z: v texte
T: ihneď

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 335

K bodu: NÁVRH NA VSTUP MESTA MICHALOVCE DO OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Vstup Mesta Michalovce ako zakladajúceho člena do OZ HK Dukla Ingema Michalovce.
2. D e l e g u j e
a) Ing. Zdenka Vasiľa, Ing. Júliusa Oleára a Mgr. Jána Eštoka za členov orgánov OZ HK
Dukla Ingema Michalovce.
b) JUDr. Gabriela Doriča za člena prípravného výboru OZ HK Dukla Ingema Michalovce.
3. U k l a d á
Informovať o schválení vstupu Mesta Michalovce a delegovaní zástupcov Mesta
Michalovce do orgánov a prípravného výboru OZ HK Dukla Ingema Michalovce
spoločnosť INGEMA, s.r.o. Michalovce.
Z: Mgr. Natália Slaninková
T: ihneď

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MICHALOVCE
UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

zo dňa: 7.11. 2017

číslo: 336

K bodu: INFORMÁCIA AKCIONÁRA O STAVE MPS MICHALOVCE A.S.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu akcionára o stave MPS Michalovce a.s.
2. Poveruje
Ing. Júliusa Oleára a JUDr. Gabriela Doriča rokovať o spôsobe ukončenia MPS Michalovce
a.s. zrušením, resp. likvidáciou.

Viliam ZAHORČÁK
primátor
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Sokologorský
2. Mgr. Ján Eštok

