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ZÁPISNICA 
 

z XX. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 27. 2. 2018 o 10.00 hod. v malej zasadačke MsKS 

v Michalovciach 
________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
 
1. Otvorenie 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v znení neskorších 
predpisov primátor mesta Viliam ZAHORČÁK otvoril a viedol XX. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

 
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor  privítal: 

zástupcu primátora MUDr. Bančeja, hlavnú kontrolórku Ing. Bobovníkovú, prednostu 
mestského úradu Ing. Vasiľa, zástupcu prednostu JUDr. Doriča, riaditeľov organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, náčelníka Mestskej polície Michalovce,  vedúcich 
zamestnancov mestského úradu, zástupcov médií a ostatných prítomných.   
 
Primátor mesta konštatoval, že na XX. zasadnutí MsZ je prítomných 17 poslancov (stav na 
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je  uznášania schopné.  Z rokovania sa 
ospravedlnili MUDr. Prunyi, MUDr. Kuchta, MUDr. Paľovčík a MUDr. Mihalečko.  
- V rámci organizačných záležitostí primátor mesta navrhol, aby obed bol po skončení 
zasadnutia MsZ. 
 
Vážené pani poslanci, včera otriasla Slovenskom informácia o úkladnej vražde novinára Ján 
Kuciaka a jeho družky Martiny Kušnírovej. Primátor mesta navrhol uctiť si pamiatku novinára 
Kuciaka symbolickou minútou ticha a zároveň tým vyjadriť svoj postoj k takýmto neželaným 
praktikám. 
 
PROGRAM: 
Primátor konštatoval, že návrh programu XX. zasadnutia MsZ majú poslanci  uvedený na 
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý  obdŕžali spolu s pozvánkou na  
zasadnutie MsZ.  Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu rokovania vyjadrili. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Vážený pán primátor, mám jeden návrh, o ktorom by sa tu malo hovoriť a to je možné len 
vtedy, keď bude zaradený do programu. Prosím kolegov o podporu môjho návrhu. 
Navrhujem doplniť dnešný program o bod: Odvolanie predsedu redakčnej rady novín 
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Michalovčan MUDr. Bančeja z funkcie. Bod navrhujem zaradiť za pôvodný bod 20. Redakčná 
rada dlhodobo a opakovane porušuje Štatút novín Michalovčan. 
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu Ing. Bobíka na doplnenie programu. 
 
Hlasovanie o doplnení programu rokovania 
(hlasovanie č. 1) 
za: 4 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 15 poslanci 
 
Primátor konštatoval, že návrh na doplnenie programu nebol schválený. Zároveň 
konštatoval, že túto problematiku môže p. poslanec Bobík otvoriť aj v rámci bodu rôzne. 
 

Keďže k  programu rokovania  MsZ neboli  predložené žiadne  iné návrhy, primátor 
mesta dal hlasovať o  návrhu programu rokovania XX. zasadnutia MsZ. 
 
 
Hlasovanie o programe rokovania 
(hlasovanie č. 2) 
za: 16 poslancov,  proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
 
Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania XX. zasadnutia MsZ bol  schválený tak, 
ako bol pôvodne navrhnutý. 
 
      Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XX. zasadnutia MsZ primátor mesta určil 
týchto poslancov:  
 

1.  PhDr. Janu Cibereovú 
a 
2.  Ing. Jozefa Sokologorského 

 
Informátormi zo zasadnutí Mestskej rady  Michalovce,  ktoré sa uskutočnili 19. decembra 
2017 a 13. februára 2018 sú  p. poslanci MUDr. Bančej a MUDr. Mihalečko.  
 
 
Bod č. 2 
Voľba návrhovej  komisie 
 
Primátor mesta p.  Viliam Zahorčák,  predniesol návrh  na zloženie návrhovej   komisie:  

- Mgr. Ján Eštok 
- MVDr. Vladimír Kostovčík 
- MUDr. Jozef Valiska 

 
Hlasovanie  
(hlasovanie č. 3) 
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 
- primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená. 
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BOD č. 3 
Informatívna správa o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalovce za 
obdobie december  2017 – február 2018 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta pri uvedení predmetnej správy na zasadnutí MsZ 
Michalovce konštatoval, že v uvedenom období sa uskutočnili dve zasadnutia mestskej rady 
a väčšina z bodov, ktoré boli predmetom rokovaní MsR, sú aj v programe tohto mestského 
zastupiteľstva.  
 
R o z p r a v a :  
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Vážené mestské zastupiteľstvo, podrobne som si prešiel predloženú informatívnu správu. 
Mám otázku k dvom náležitostiam. V súvislosti s uznesením č.9, bod 9, prečo bol vyňatý 
predaj (napriek odporúčaniu MsR) spoluvlastníckeho podielu. Druhá otázka súvisí 
predovšetkým s našimi aktivitami a vytvorením spoločného podniku s firmou EEI a to 
Mestského parkovacieho systému. V akom stave sa nachádza vystúpenie, alebo likvidácia 
tejto spoločnosti. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka druhej otázky, p. Dorič ma pripravenú informáciu v rámci bodu rôzne,  ale môže to 
urobiť aj teraz. Na prvú otázku prosím aby reagoval Ing. Jozef Doležal. 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
Uznesením č. 336 zo dňa 7.12.2017 bolo uložené členom predstavenstva a. s. MPS  urobiť 
kroky, aby začala likvidácia a. s. MPS Michalovce. Zasadnutie predstavenstva sa uskutočnilo 
10.1.2018, kde bolo prijaté uznesenie, o odporúčaní valnému zhromaždeniu schváliť vstup 
MPS a.s. Michalovce do likvidácie.  Následne 16.2.2018 prebehlo zasadnutie valného 
zhromaždenia, kde bol odsúhlasený vstup spoločnosti do likvidácie. Návrh na zápis bol 
podaný na príslušný registračný súd 22.2.2018.  Proces likvidácie má svoje následnosti. Nie je 
to otázka jedného dňa. Ak všetko pôjde dobre, do konca roka bude spoločnosť zlikvidovaná. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. Poznámka 
Ďakujem za doplňujúce informácie. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM 
V rámci podmienok VOS na odpredaj spoluvlastníckeho podielu  v objekte pavilónu služieb 
na Stráňanoch v časti, kde sídli klub dôchodcov, bolo rokovať najprv o uplatnení si 
predkupného práva s vlastníkom tohto objektu. Odbor HsM rokoval s vlastníkmi s tým, že 
chcú si uplatniť predkupné právo v prípade predaja, ale podmieňujú ďalšie užívanie 
priestorov nájomným. Túto problematiku treba ešte prerokovať. Po ukončení rokovania 
bude tento bod predložený do orgánov mesta. 
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Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie december 
2017- február 2018. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 4) 
za: 18  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené 
 
 
BOD č. 4 

Informatívna správa  o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva  Michalovce 
za II. polrok 2017 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce 
 
R o z p r a v a :  
 
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva Michalovce za II. polrok 
2017. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 5) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 5 

Informatívna správa o riešení interpelácií poslancov predložených na XIX. 
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 7. 12. 2017 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta. 
 
Viliam Zahorčák primátor mesta konštatoval, že na interpelácie vznesené na MsZ dňa 
7. 12. 2017 dostali poslanci písomné odpovede, ktoré sú zároveň publikované v novinách 
Michalovčan.  
 
 
R o z p r a v a :  
 
Mgr. Ján Várady 
Vážené mestské zastupiteľstvo, dovoľte aby som sa dotkol svojich interpelácií. Pri prvej som 
dostal odpoveď, že rekonštrukcia  verejného osvetlenia na kapušianskej ul. prebehla podľa 
projektovej dokumentácie. Rád by som nahliadol do tejto projektovej dokumentácie a rád by 
som videl protokoly o meraní svetelných tokov u jednotlivých lámp. Po tejto ulici prejde 
denne niekoľko tisíc vozidiel a kamiónov, ktoré smerujú na Ukrajinu. Občania tejto ulice sa 
sťažujú aj na zvýšenú hlučnosť a žiadajú spomalenie premávky. V odpovedi sa konštatuje, že 
aj iné ulice majú jednostranné osvetlenie, ale nie takéto dôležité ako je táto cestná 
komunikácia, ktorá je cestou 2. triedy. S odpoveďou nie som spokojný. Lepšie osvetlené sú 
obce ako Lúčky, Zalužice, Závadka atď. 
K druhej interpelácii: občania Sídl. Východ žiadajú Mesto aby pokračovalo v budovaní ďalších 
stojísk TKO. Pilotný projekt na Ul. leningradskej funguje. Naši neprispôsobivý občania vyvíjajú 
zvýšenú činnosť na ďalších uliciach, kde nie sú chránené stojiská ako napr. na Ul. moskovskej, 
Ul. kyjevskej, Ul. užhorodskej, Ul. Hollého atď. Stojiská sa ale začali robiť na Ul. okružnej, 
potom na Ul. prof. Hlaváča. Bolo by dobre prijať jasnú koncepciu a robiť to poporiadku.  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec máte právo voliť tón v komunikácii, ten Vám teda nevyčítam, ale aj tak 
nechápem to podráždenie. Verejné osvetlenie nie je robené náhodne, je robené v zmysle 
noriem a Vy máte právo prísť pozrieť a prípadne si vypočuť kompetentné osoby, ktoré sa 
majú k tomu čo vyjadriť. Vieme všetci, že je to cesta druhej triedy, že je to naozaj 
frekventovaný ťah, ale nie je to len záležitosť mesta. Rekonštrukcia Sídl. Východ sa prerušila, 
keď bola kríza a došlo k jej prehodnoteniu. Vtedy došlo k rekonštrukcií spevnených plôch 
a k ihriskám sa postupne vrátime, čo sa už aj teraz deje. Pilotný projekt na Ul. leningradskej 
bol zrealizovaný zámerne. Ukazuje sa, že touto cestou sa máme uberať. Napriek tomu, že sa 
urobili jednotlivé stojiská aj na iných častiach mesta, prednostne sa budú robiť po etapách na 
Sídl. Východ a potom postupne aj v iných častiach mesta. 
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Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Bol by som rád, aby sa postupovalo koncepčne, nie ako keď sa rekonštruovalo Sídl. Východ 
keď sa začalo najmenej poškodenými plochami, čiže C, potom A a nakoniec sa prešlo na B. 
Žijem tam 35 rokov a poznám jeho problémy naspamäť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
To isté môžem povedať aj ja, tak isto žijem na uvedenom sídlisku. Niekde sa začať muselo. Ak 
by sa začalo inde, boli by nespokojní iní občania. Kde je horšie a kde je lepšie, je len vec 
názoru. 
 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Rada by som doplnila svoju interpeláciu o skutočnosť, že navrhované kontajnery na 
separovaný zber plastov a papiera boli už umiestnené v priestore pred obytným domom 
Humenskej ceste v mesiaci január. Touto cestou chcem poďakovať zodpovedným 
pracovníkom TaZS mesta Michalovce. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XIX. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 7. 12. 2017. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 6) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 6 

Správa o výsledkoch kontrol 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD. hlavná kontrolórka. 
 
Ing. Marta Bobovníková, PhD. hl. kontrolórka 
Vážené mestské zastupiteľstvo predkladám vám správu o výsledkoch kontrol. 
V súlade so zákonom o obecnom zriadení Vám predkladám správu o výsledkoch 
vykonaných a prerokovaných kontrol. Predkladaná správa obsahuje zistenia a závery z 
kontrol vykonaných v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 
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2017 schváleného uznesením MsZ č. 286 zo dňa 20.6.2017, ktoré boli ukončené na ÚHK. V 
súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky bolo ukončených na ÚHK 9 kontrol, 
ktoré boli vykonané a prerokované od posledného mestského zastupiteľstva. Kontroly boli 
zamerané na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci 
pracovnoprávnych vzťahov a ich nadväznosť na organizačnú štruktúru MsÚ, výdavky 
vynaložené na odmeňovanie zamestnancov. Ďalšie kontroly boli venované zabezpečeniu 
bezpečnosti a ochrany zdravia v nadväznosti na organizačný poriadok, pracovný poriadok, 
školský poriadok a ostatné vnútorné  smernice v ZŠ, kontrole plnenia uznesení MsZ 
a kontrole plnenia opatrení z vykonaných kontrol. 
 
R o z p r a v a : 
 
Ing. Jozef Bobík 
Materiál je spracovaný dobre, obsiahlo a vecne. V jednom prípade tam chýba analytická časť 
– str. 4 bod č.2 – organizačná štruktúra a org. poriadok MsÚ. Nie sú tam tabuľky za 
predchádzajúce roky ani komentár, aby sa dalo urobiť porovnanie. Neviem si vysvetliť 
výsledok kontroly ani záver. Stav zamestnancov je 107, je to viac alebo menej? Ak došlo 
k navýšeniu zamestnancov bolo to  opodstatnené? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Odpovie pani hl. kontrolórka, ale podstatou kontroly nebol porovnávať počet zamestnancov, 
ale či sa táto štruktúra dodržiava a či všetci zamestnanci sú zaradení v zmysle tejto štruktúry. 
 
Ing. Marta Bobovníková, PhD. 
Pán primátor už odpovedal aj za mňa. Ak si prečítame názov previerky tak vidíme že išlo o 
kontrolu v nadväznosti na výdavky čiže dodržiavania predpisov, pracovnopráv. vzťahov, 
zmlúv, obsadenie, dodržiavania organizačnej štruktúry a končilo sa to výdavkami na mzdové 
prostriedky. Celý spisový materiál k nahliadnutiu je na útvare hl. kontrolórky. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Dal som otázku a moja neistota je, či schválená organizačná štruktúra je hospodárna, či sa dá 
akceptovať. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pani hl. kontrolórka počet zamestnancov a porovnávania s inými rokmi nekontrolovala. 
Neviem či je vôbec opodstatnená toto kontrolovať. Organizačná štruktúra je v kompetencii 
primátora mesta a na vedomie to dáva zastupiteľstvu. 
 
Ján Bumbera, vedúci útv. primátora a pers. referent 
Organizačnú štruktúru MsÚ berie zastupiteľstvo na vedomie. Počet zamestnancov 
s výnimkou projektov sa nemenil za posledných 10 rokov. Pripravuje sa zmena organizčnej 
štruktúry o čom bude zastupiteľstvo informované na aprílovom zasadnutí. Pribudla zmluva 
na komunitnom centre a terénnej sociálnej práce, kde došlo k zvýšeniu počtu o 3 
pracovníkov. Mzda je refundovaná štátom. Siedmi pracovníci sú terénni sociálni pracovníci. 
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Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o výsledkoch kontrol. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 7) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 7 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2017 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7zápisnice.  
- Správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD., hlavná kontrolórka. 
 
Ing. Marta Bobovníková, PhD. hl. kontrolórka 
Vážené mestské zastupiteľstvo v súlade so zákonom o obecnom zriadení vám predkladám 
správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017. Správa je rozdelená na štyri samostatné celky. 
Na kontrolu plnenia uznesení MsZ, spracovanie stanovísk, kontrolnú činnosť a vybavovanie 
sťažností. Podrobne viď správa. 
 
R o z p r a v a : 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Upriamil pozornosť na bod 29, str. 11. Sledovanie daného uznesenia v ďalšom období končí. 
Ide o informáciu o pripravovaných verejných súťažiach. V minulom období Mesto  
prostredníctvom odboru IaG realizovalo súťaže na poradcu tepelného hospodárstva 
a poradcu v oblasti verejného obstarávania. Výsledkom štúdií bolo, že Mesto naďalej 
spolupracuje s organizáciou, ktorá má prenajaté tepelné hospodárstvo a naďalej poskytuje 
služby v meste Michalovce. Chcem sa spýtať na oblasť odpadového hospodárstva, ktorú 
považujem za značne komplikovanú. Skládka TKO, ktorá je v katastri Žabany sa veľmi rýchlo 
napĺňa. Nová legislatíva nedovoľuje vznik nových spaľovní, nových skládok. Aké sú nové 
informácie v súvislosti so žiadosťou na Ministerstve životného prostredia o rozšírení skládky 
na TKO a v akom stave je výkup pozemkov na rozšírenie skládky TKO? 
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Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ 
Mesto požiadalo Ministerstvo životného prostredia o stanovisko k možnosti rozšírenia 
skládky v Žabanoch bez tzv. EI, ktorá bola vykonaná v čase, keď sa rozširovala táto skládka. 
Zatiaľ máme len ústne stanoviska z odborov, ktoré sa k tomu vyjadrujú. Mohlo by to byť 
kladné stanovisko. Musíme čakať na stanoviska iných dotknutých, ktorí sa k danej 
problematike vyjadrujú. Písomné stanovisko zatiaľ nemáme. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM 
S vlastníkmi pozemkov boli vedené rokovania, bol získaný ich predbežný súhlas na odpredaj. 
Čaká sa na stanoviska a následne musí dôjsť k schváleniu rozpočtu na výkup týchto 
pozemkov. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Sú medzi nami mnohí poslanci, ktorí tu boli keď sa uvedená skládka realizovala a pamätáme 
si aké to bolo zložité. Vyhli sme sa mnohým problémom. Lokalita aj podložie sú dobré, držím 
päste aby to vyšlo. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Chceme ísť touto cestou, ale vieme, že Slovensko je z pohľadu skládkovania na chvoste celej 
EÚ. Tento spôsob nie je perspektívny. Ak dostaneme výnimku, budeme skládkovať naďalej, 
ak nie bude sa to musieť riešiť ináč. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Je to naozaj tak, Slovensko sa nachádza na chvoste krajín EÚ čo sa týka skládkovania. Takmer 
dve tretiny odpadu končí na skládke.. Nepovažujem skládkovanie za ideálny stav.  Je 
potrebné tak ako nám to ukladá EÚ v rámci svojich cieľov v oblasti nakladania s odpadom 
urobiť všetko preto, aby sa odpad v čo najväčšej miere zhodnocoval. Na druhej strane 
musíme byť pripravení aj na túto alternatívu. Dokiaľ systémy nezačnú fungovať tak, aby 
Slovenská republika plnila ciele, ktoré má stanovené, napr. aj v programe odpadového 
hospodárstva SR. Po schválení programov KSK nás bude v krátkej dobe čakať schválenie 
odpadového hospodárstva mesta Michalove. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Správa je zrozumiteľná a obsiahla. Chcem sa dotknúť bodov A,B a C. Všetky body sa týkajú 
starších uznesení, keď v tom čase podľa mňa pracovalo mestské zastupiteľstvo a Mesto 
veľmi dobre. Podarilo sa v tom čase urobiť dobrú vec, že sa zrealizoval jeden priemyselný 
park a pripravili sa podmienky pre priemyselný park dva. Nedalo sa to urobiť komplexne 
a preto jedna z vecí, ktorá bola strategicky rozhodnutá sa nedala dokončiť komplexne. Ide 
o komunikáciu, ktorá má viesť k priemyselnému parku jedna z Ul. továrenskej. Vtedy sme si 
povedali, že bude dobre keď taká dôležitá časť priemyselného parku bude prístupná z dvoch 
strán. Vtedy sa to nepodarilo doriešiť. Uznesenie je v sledovaní, ale viac by sme boli spokojní, 
keby sa tá vec podarila reálne dokončiť. V bode C je podobná situácia, aká bola v roku 2006, 
keď sme vedeli, že priemyselný park bude smerom na Zalužice. Už vtedy boli záujemcovia, 
ktorí chceli danú lokalitu odkúpiť. Vtedy sa dohodlo so Slovenským pozemkovým fondom, 
ktorý dal záväzné stanovisko, že tieto pozemky budú ponúknuté firme YAZAKI, ak bude 
v Michalovciach investovať, za cenu podľa znalca. Chcem apelovať, aby daná lokalita bola 
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ministerstvom garantovaná pre zabezpečenie budúceho rozvoja zamestnanosti 
v Michalovciach. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ohľadom spomínanej cesty, rokovania s talianskou firmou boli. Momentálne sú prerušené. 
Uvidíme, či bude potrebné sa k nim vrátiť.  Lokalita pri Yazaki, je uznesením Vlády SR a SPF to 
má stále ako rezervu pre potreby mesta Michalovce, na tom sa podľa mojich vedomostí nič 
nezmenilo. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2017. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 8) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 8 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE  O 
ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, O SPÔSOBE  A VÝŠKE 
ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE MICHALOVCE 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  
- Návrh predkladal Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru SV. 
 
Ing. Ján Jasovský, vedúci odboru SV 

V rýchlom slede za sebou boli schválené dve novelizácie zákona o sociálnych 
službách: prvá novelizácia bola účinná k 1. marcu 2017 a druhá aktualizácia zákona bola 
schválená s účinnosťou od 1. januára 2018. 

Na 1. úpravu zákona odbor sociálnych vecí reagoval predložením návrhu a následným 
schválením nového znenia VZN  o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce na mestskom zastupiteľstve dňa 7.12.2017. 

Vzhľadom na druhú zmenu znenia zákona o sociálnych službách, ktorá je účinná od 
1.1.2018, je potrebné opätovne aktualizovať nedávno prijaté VZN č. 196/2017 o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste 
Michalovce. 
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Hlavná zmena, ktorú prinesie predmetná novelizácia zákona, spočíva v zmene 
systému financovania sociálnych služieb. Finančný príspevok zo štátnych zdrojov určený na 
financovanie zariadení sociálnych služieb sa bude odvíjať od štruktúry prijímateľov sociálnej 
služby, t. j. podľa stupňa odkázanosti klienta. Doteraz sa finančná pomoc štátu poskytovala 
podľa počtu lôžok v zariadení. 

Hlavná zmena, kvôli ktorej navrhujeme aktualizovať v súčasnosti platné VZN 
o sociálnych službách, spočíva v tom, že sa mení povinný zostatok z príjmu prijímateľa 
sociálnej služby (domácej opatrovateľskej služby) z doterajšej výšky najmenej 1,4 násobku 
sumy životného minima (277,33 €) pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 1,65 násobok sumy 
životného minima (329,15 €).  

Ďalšie zmeny, ktoré navrhujeme vykonať v tomto návrhu VZN sú: 
- pridať do zoznamu poskytovaných sociálnych služieb novú sociálnu službu 

poskytovanú mestom – komunitné centrum, 
- novoustanovená povinná ochrana príjmu aj u rodinných príslušníkov pri 

poskytovaní sociálnej služby, 
zavedenie možnosti poskytovať sociálnu službu u občana okamžite, bez nutnosti 
preukazovania zákonom stanovených písomnosti, v prípade fyzickej osoby, ktorej sa má 
poskytovať služba bezodkladne. 
 
R o z p r a v a : 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Zmeny sa týkajú finančnej oblasti, boli robené prepočty a akým spôsobom to ovplyvní 
rozpočet Mesta? 
 
Ing. Ján Jasovský, ved. OSV 
Podľa vykonanej analýzy, dopad na rozpočet Mesta nebude. Na strane klientov sa zvyšuje 
ochrana, kde hrozí, že menej solventní prijímatelia sociálnej služby budú mať problém 
uhradiť mesačné poplatky za poskytovanú soc. službu. Sú také prípady, ktoré sú tým 
dotknuté. Následne prebehli rokovania s rodinnými príslušníkmi, ktorí sú ochotní uhrádzať 
zvýšené náklady. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1 .  R u š í  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 196/2017 o rozsahu poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce. 

      2.  S c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce, s účinnosťou 
od 1.4.2018. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 9) 

za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 9 

VYHODNOTENIE KULTÚRNO – OSVETOVEJ ČINNOSTI MsKS MICHALOVCE ZA 
ROK 2017 A PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MsKS MICHALOVCE NA ROK 2018. 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.  
- Správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
 
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce 
Vážené mestské zastupiteľstvo, 
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti  sa zaoberá úlohami, poslaním MsKS Michalovce 
a jeho štruktúrou. Približuje podujatia a aktivity, ktoré MsKS organizovalo alebo sa na nich 
spolupodieľalo v priebehu roka 2017. V  Pláne hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2018 
sú zahrnuté úlohy stále, ktoré MsKS bude organizovať počas jednotlivých mesiacov a úlohy, 
na ktorých bude participovať s jednotlivými inštitúciami a agentúrami na území mesta. 
Dramaturgický plán zahŕňal aktivity pre všetky vekové aktivity. Najširšia ponuka bola pre deti 
a mládež. Plán na rok 2017 tvorili aj profesionálne programy, kde bola taktiež široká ponuka. 
Kino Centrum malo historicky najvyššiu návštevnosť a to 66 593 divákov, premietnutých bolo 
723 filmov. 
 
R o z p r a v a : 
 
PhDr. Jana Cibereová 
Vážené mestské zastupiteľstvo, komisia kultúry sa daným bodom zaoberala a opätovne 
vyjadrila poďakovanie a uznanie celému kolektívu MsKS Michalovce za celoročnú činnosť, 
ktorá je každým rokom rôznorodejšia, obohatená o nové žánre. Komisia kladne ohodnotila aj 
spoluprácu s odbornými inštitúciami, záujmovými združeniam, školami a osobnosťami 
z oblasti kultúry, a tým napomáha zlepšiť kvalitu podujatí. Plán hl. úloh nadväzuje na všetky 
kladne hodnotené aktivity predchádzajúceho roka a počas celého roka reaguje na aktuálne 
udalosti. V pláne sú zahrnuté návrhy od členov komisií a aj od obyvateľov mesta. Na základe 
uvedeného odporúča komisia materiál schváliť. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
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NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Vyhodnotenie kultúrno – osvetovej činnosti MsKS Michalovce za rok 2017  a Plán hlavných 
úloh MsKS Michalovce  na rok 2018. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 10) 

za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 10 

INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE A PRÍPRAVY PROJEKTOV ZO 
ZDROJOV EÚ A DOTAČNÝCH POLITÍK 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.  
- Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG. 
 
RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG 

Každý rok predkladáme správu o realizácii a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných 
politík. Správa v  úvode zhŕňa aj predošlé programové obdobie 2007-2013. Celkovo Mesto 
získalo viac ako 19 mil. €, spolufinancovanie Mesto bolo 1 170 tis.€. Nové programové 
obdobie 2014-2020. Prvé výzvy boli vypísané až v roku 2016. Celková výška schválených 
nenávratných finančných prostriedkov za roky 2016 – 2017 je 3 995 350,73 € z toho 
2 307 746,73 € zo štrukturálnych a investičných fondov, výška spolufinancovania mesta – 
191 937,81 € z toho spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – 
109 874,67 €. Mesto v týchto dvoch rokoch podalo 41 projektov, schválených bolo 20 
a v stave hodnotenia je 10 projektov. V správe je prehľad o 7 ukončených projektoch. 
Vedúca odboru IaG v ďalšom stručne informovala o jednotlivých Súčasne s implementáciou 
a ukončovaním realizovaných projektov a povinným monitorovaním ukončených projektov 
pripravujeme ďalšie projektové zámery aj v roku 2018.  
 
R o z p r a v a : 
 
Ing. Jozef Bobík 
Vážené mestské zastupiteľstvo aj v tomto prípade s radosťou konštatujem, že materiál je 
pripravený dobre, prehľadne a výpovedne.  K bodu 3 – Komunitné centrum mesta 
Michalovce – konštatuje sa tam, že bolo zaplatených 18 274 € - neoprávnených výdavkov. 
Prosím o vysvetlenie o čo išlo. V bode č.8 – uchádzame sa o cezhraničný projekt, kde 
zámerom je zrekonštruovať národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a Užhorod. Rád 
by som vedel, o ktoré pamiatky ide. 
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RNDr. Jana Machová 
- Komunitné centrum – žiadosť bola podaná v celkovej výške cca 135 tis. €. Neoprávnené 

fin. prostriedky to je vlastne len rozdiel medzi schválenými finančnými prostriedkami 
a celkovými nákladmi, ktoré boli vysúťažené. 

- Cezhraničný projekt – hlavný zámer je rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Zlatý býk, 
vytvorenie galérie a presťahovanie informačnej kancelárie. 

-  
Ing. Jozef Bobík – fakt. Poznámka 
Chcel som vedieť o ktoré konkrétne položky z výkazu výmer išlo. 
 
RNDr. Jana Machová 
Položky neboli identifikované. Ide o celkovú sumu. Všetky položky boli oprávnené. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Vážené mestské zastupiteľstvo, rád by som sa venoval bodu č.4 a neskôr bodu č. 10. Bod č. 4 
– rekonštrukcia zimného štadióna mesta Michalovce – štátna dotácia. Musím znovu otvoriť 
túto tému, keďže ide o dotáciu od štátu. Realizácia rekonštrukcie zimného štadióna je 
spojená s mnohými nezrovnalosťami, pochybnými postupmi, čomu zodpovedá aj výsledok. 
Bolo to vidno aj pri otváraní zimného štadióna, ako sa Vám odvďačili občania mesta a okolia - 
pískaním. Začneme od začiatku, určite nie je všetko „kóšer“. Na začiatku pri výberovom 
konaní v prípade stavby rekonštrukcie a modernizácie zim. štadióna v kolónke verejnej 
súťaže na internetovej stránke mesta sú zverejnené podklady na výber zhotoviteľa, ktoré 
sotva spĺňajú kritéria investičného charakteru. Je minimálne neštandardné  robiť výberové 
konania na tak vážnu investíciu na začiatku to bolo 1 950 tis. € s tak chabými podkladmi, 
nespomínam ďalšie dodatky a zmluvy na 410 tis. €, 124 tis. €, 140 tis. €. Je to zámer alebo 
hrubá nekompetentnosť zodpovedných? Tak či onak zvolený postup dáva priestor na 
špekulácie. Prečo nebol vypracovaný riadny projekt s položkovitým rozpočtom a riadnym 
výkazom výmer? Iba tak má objednávateľ kontrolu nad každým subjektom zúčastneným na 
realizácii diela. Dielo bolo obstarané na základe nedostatočných podkladov, realizácia 
prebiehala s absenciou súpisov vykonaných prác. Zhotoviteľ by vyplatený jedinou faktúrou 
čo vyvoláva pochybnosti. Na tento projekt boli použité štátne prostriedky viac ako 1 mil. €. 
Mesto si zobralo úver  1 150 tis. € a boli použité ďalšie fin. prostriedky mesta. Výsledok je 
hrozný. Fasáda je popraskaná. Celé mesto je zhrozené. Vrátim sa k zmluve o toto dielo. V čl. 
5.5.3 sa píše: faktúra bude obsahovať nasledujúce náležitosti: krycí list faktúry, zisťovací 
protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD DVD a fotodokumentáciu o vykonaných 
prácach, ktoré sú predmetom faktúry v počte min. 30 digitálnych fotografii v súlade 
s výkazom výmer. 
Bod 5.3 sa odvoláva na bod 5.1 – Zhotoviteľ pravidelne mesačne predloží súpis skutočne 
vykonaných prác vždy v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ 
tento odsúhlasí, alebo uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia 
súpisu. Podal som žiadosť 27.11.2017 na Mesto Michalovce o informáciu podľa zákona č. 211 
o zverejnenie informácii. Na stránke mesta sú zverejnené faktúry za rekonštrukčné práce na 
zimnom štadióne firmou HAND BA bez súpisov o vykonaných prácach a ich finančného 
ocenenia. Žiadam o zverejnenie týchto súpisov aj s porovnaním dohodnutej ceny, množstva 
a fakturovanými položkami. Ďalšia moja otázka: boli mimo týchto zverejnených faktúr aj iné 
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faktúry? Odpoveď ved. odboru: faktúry od dodávateľa HAND BA sú zverejnené v zmysle § 
5bz odst. 1 pís. b zákona č. 211 na stránke mesta. V zmysle citovaného paragrafu zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba zverejňuje na svojom web. sídle tieto 
údaje o faktúre za práce: identif. údaj faktúry, popis fakturovaného plnenia, celkovú hodnotu 
fakturovaného plnenia, ident. zmluvy, objednávky, dátum doručenia faktúry atď. nič 
konkrétne. Na záver ved. odboru napísala: súpis vykonaných prác sa nezverejňuje. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Michalovský zimný štadión bol niekoľko desaťročí v stave takom akom bol. To, že sa nám ho 
podarilo zrekonštruovať, že sa ho podarilo dostať do stavu takého, že sa zaň nemusíme 
hanbiť, Vám pán poslanec a mnohým iným silne prekáža. Neviete sa zmieriť s tým, že Mesto 
získalo nato finančné prostriedky. Neviete sa zmieriť s tým, že štadión je v stave v akom je 
a preto tu fabulujete svoje túžby a svoje predstavy prezentujete ako fakty, lebo takto by ste 
Vy radi skutočnosť videli. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Na ďalšiu, doplňujúcu žiadosť, ktorú pán poslanec Goda zaslal, sme kompletne požadovaný 
materiál prefotili, zaslali a vrátila sa nám plná obálka späť. Takže si ju neprevzal. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Štadión je realitou, netvrdím, že tam nie sú chyby. Každé dielo, ktoré sa robí, prináša so 
sebou aj chyby. Otvorenie zimného štadióna som citlivo vnímal. Vaša narážka na pískanie - 
nepískal určite celý štadión. Piskot nezaznel ani počas jedného môjho slova, ani po skončení 
príhovoru. Opäť Vašu túžbu prezentujete ako fakt.  
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
To Vy svoje túžby prezentujete ako výsledky svojej práce. Urobíte projekt, koncepciu a tým 
sa vychvaľujete a nie výsledkom práce. My rekonštruujeme, my sme získali financie 
a výsledok nevidíte? Nevidíte čo sa tam udialo sa 2,7 mil. EUR? Za toto by sa postavil nový 
štadión. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Chcem sa len spýtať, koľko štadiónov ste postavili, s koľkými odborníkmi na stavby ste sa 
rozprávali. Neviem či ste registrovali ako je to v iných mestách keď potrebujú dokončiť 
štadión a alebo ho opraviť. Ak chceme, budeme hľadať chyby, nedostatky, všetko 
spochybňovať. Pretože všetko sa spochybniť dá. My sme presvedčení, že sa nemáme začo 
hanbiť.  (primátor mesta upozornil poslanca Godu, ktorý prerušoval vystúpenie primátora na 
kultúrne vyjadrovanie, upozornil ho, že všetko sa nahráva). Som presvedčený čo sa týka 
zimného štadióna (a na štátne dotácie, kontroly chodia), že sa nemáme obávať. A tie Vaše 
invektívy, ktoré nie sú ničím iným len, aby Ste dehonestovali to, čo tu bolo prezentované, že 
Mestu sa darí získavať  fin. prostriedky, že sa darí robiť vecí, ktoré sa roky tu nepodarilo 
urobiť. Toto potrebujete zhodiť zo stola  a prekryť to všelijakými Vašimi výmyslami. 
 
 
Mgr. Martin Nebesník 
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, rád by som nadviazal nato, čo tu 
hovoril kolega, poslanec Goda a primátor mesta. Keď som si vypočul poslanca Godu, tak som 
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rozmýšľal nad tým, kto z prítomných poslancov má kompetencie vyšetrovateľa, prokurátora 
alebo sudcu. Pokiaľ viem nikto z nás takéto kompetencie nemá. Pokiaľ došlo v súvislosti 
s rekonštrukciou zimného štadióna k nejakým chybám, tak predsa existujú orgány činné 
v trestnom konaní, ktoré by tieto problémy mali riešiť a vyvodiť dôsledky. Nechal by som to 
na kompetentných ľudí. Dlhšie som mal možnosť si vypočuť názory p. Godu, názory jeho si 
veľmi vážim, ale nezachytil som ani jeden pozitívny aspekt, ani jeden jediný. V dnešnom jeho 
vystúpení som mal možnosť si vypočuť veľa, ale akosi opomenul to, že na rekonštrukciu 
zimného štadióna Mesto získalo takmer 50 % externých zdrojov. Jeden milión EUR z Úradu 
vlády SR,  300 tis. z MF SR, 34 tis. € zo Slovenského ľadového hokeja. Opomenul to, že 
výsledkom tohto projektu je vynovený športový stánok, kde máme možnosť vidieť kvalitný 
hokej, šport, že sa môžeme zo športu tešiť, a že ten stánok ostáva pre ďalšie generácie, ktoré 
si ho budú môcť užiť. V tomto prípade ako by to vôbec nebolo podstatné, ako keby bolo 
dôležité len  nájsť nejaké chyby. Na každom jednom zastupiteľstve, niektorí naši kolegovia 
iba hľadajú chyby. Nič iné, len chyby. Mňa takýto prístup k našej činnosti irituje a vyjadrujem 
s ním nesúhlas. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán kolega Nebesník, aj ja si Vás vážim a spomínam si na situáciu, keď som bol na školskom 
výbore, kde ste bol predsedajúcim, ako ste sa zachovali Vy a kultúrny „atašé“ (primátor 
mesta znovu upozornil poslanca Godu, aby sa vyhýbal invektívam), kde ste na mňa verbálne 
zaútočili čo tam robím ako doktor, do čoho sa ja starám, že pán kolega Eštok. 
Vrátim sa k veci. Pán kolega Vy vidíte len koncepciu, investície, ale výsledok je chabý, 
katastrofálny. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Výsledok podľa Vás je chabý, pretože podľa Vás by bol každý výsledok chabý. Vy nič iné 
nechcete vidieť. My máme hodnotenia od iných subjektov, keby bol chabý nebolo by možné 
to, čo sa na tom štadióne bude odohrávať. 
 
Mgr. Ján Eštok – fakt. poznámka 
Ospravedlňujem všetkým, ktorí ste tu. Pán Goda niečo hovoril, ale nedopovedal ako to bolo. 
Vystúpil som tu v diskusii a vyzval som poslancov, aby sa zúčastnili zasadnutia komisie, kde 
sa takéto veci rozoberajú. Aby tam predniesol to o čom hovoril, aby sa prediskutovalo, a to 
čo je aktuálne sa bude riešiť. Pán Goda to isté čo bolo povedané na zastupiteľstve zopakoval 
na rokovaní komisie. Všetko je zlé, nič nie je dobré. Záver bol taký, že keď som mu povedal, 
že radšej keby nebol na komisii, tak to spustil do sféry politiky – „vy uvidíte SMER“. Minulé 
som Vám už povedal čo je pýcha, vnútorný pocit človeka. Môže byť dobrá a môže byť zlá. 
Negatívna je, že všetko ideme negovať a vedie dole. Keď niekto chce hovoriť pravdu 
a hovoriť s partnerom treba sa mu pozerať do očí. My keď sa stretneme, máte hlavu dole, do 
Vašich očí sa pozerať nedá. Viem, že sa pekne smejete, pre televíziu je to dobré, ale nie 
o tom je zastupiteľstvo a rozvoj mesta. Rozvoj mesta je o tom, čo chceme dokázať, čo sme 
dokázali a čo budeme robiť ďalej a samozrejme aby sa pri tom nevyskytovali problémy 
a chyby. S tým súhlasiť treba, ale nie spôsobom takým ako to prezentujete tu. K pískaniu: 
vystúpili hokejisti pískali, to čo posielali ich z ľadu dole? Vystúpil prezident klubu, prezident 
hokejového zväzu pískalo sa. Vystúpil primátor pískalo sa. Mnohokrát pískanie znamená tešiť 
sa. Ten kto sa športu nerozumie ten to ťažko pochopí. 
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Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka 
Úlohou poslancov je byť iniciatívny, dávať návrhy, kontrolovať, interpelovať a niektoré veci aj 
schvaľovať. Každý je iný, v čom vidím výhodu, v komplexe ak sa všetci zapojíme môžeme 
rozhodovať kompetentne. Kolega Goda je lekár. Ja ako osoba znalá v stavebníctve 
konštatujem, že za toto obdobie sa urobil značný pokrok v oboznámení sa s investičnou 
výstavbou. Nehodnotím jeho vystúpenie komplexne. Má jednoducho nejaký názor, tak 
naňho  treba normálne reagovať. Nemyslím si, že by sme sa mali navzájom osobnostne 
hodnotiť. Na to nemáme nijaké predpoklady. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Myslím si, že z našej strany bola reakcia primeraná. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán primátor, vysmievanie sa z Vašich úst je adekvátne? Pán kolega Eštok, keď ste už tak 
duchovne vychovaný od detstva, chvalabohu aj ja. Po tejto komisie, išli ste za mnou sa mi 
ospravedlniť? To Vás poslali kolegovia, lebo sa za Vás hanbili? Pýchu vidím nie u seba, ale 
tam, za týmto stolom. Tam je pýcha, arogancia moci. Do očí sa Vám pozriem, keď ja budem 
chcieť. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Je to jeden zo spôsobov politického boja, pretože pán poslanec ak už nič iné nemám, tak 
urážam, pýchu používam. Je to jeden z nástrojov. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Vážené mestské zastupiteľstvo, sme pri bode 10 rokovania, poprosil by som, aby sme sa 
vrátili k téme a osobné vypravdovanie si nechali na iné miesto. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
To, že samozrejme bolo potrebné prekryť skutočnosť, že mestu sa naozaj darí, tak to bolo 
potrebné zasunúť inde. 
 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Vrátim sa k bodu č.10. Aj napriek tomu, čo tu odznelo chcem zdôrazniť a poukázať na 
finančný prínos zrealizovaných projektov. Aj napriek tomu, že Mesto vynaložilo na realizáciu 
cca 1,2 mil. €, celkový objem získaných prostriedkov je cca 23 mil. €. Tieto prostriedky boli 
použité pre rozvoj mesta a obyvateľov mesta, či je to už v oblasti sociálnej , kultúrnej, 
športovej alebo školskej. Verím, že aj ďalšie projekty, ktoré budú podané, budú rovnako 
úspešné a prispejú k prehodnoteniu názoru niektorých občanov na finančnú situáciu nášho 
mesta. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Dovolím si nadviazať na poslednú vetu predloženého materiálu v súlade s rokovacím 
poriadkom „Súčasne s implementáciou a ukončovaním realizovaných projektov a povinným 
monitorovaním ukončených projektov pripravujeme ďalšie projektové zámery aj v roku 
2018“. Ktoré projekty sú pripravované? 
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RNDr. Jana Machová 
Sledujeme všetky výzvy, v ktorých môže byť Mesto Michalovce žiadateľom. Orientujeme sa 
aj podľa plánu výziev. Pripravuje sa na podanie žiadosť na výstavbu multifunkčného ihriska. 
Súčasne sa podáva ďalšia žiadosť na výstavbu detského ihriska. Bola podaná žiadosť, aby 
mesto Michalovce, sa stalo hlavným mestom kultúry Slovenska v r. 2019. Včera bola 
obhajoba daného projektu. 
 
Mgr. Ján Várady 
Dotknem sa ešte svojimi pripomienkami zimného štadióna. Mesto Bardejov pred cca  6 
rokmi zastrešilo svoj štadión za 2,8 mil. €. Jeden milión dostali dotáciu z EÚ. Majú peknú 
halu. Nie je taká veľká ako naša, ale 1600 ľudí tam vojde. Dá sa to aj  za také peniaze. Keď 
som bol na kontrolnom dni, keď niektorí nevedeli pochopiť a pýtali sa prečo sa ja pýtam na 
fasádu. Od začiatku mi udrela do očí jej rozdielnosť. Obklad sendvičový, alebo uhlíkový. Južná 
strana nebola v takej kvalite, preto som sa na to pýtal, kto realizoval danú časť a prečo nie je 
v takej kvalite ako ostatná časť. Dnes sa to už prejavuje hneď pod nadpisom, steká dole aj 
fasáda aj omietka.  
Mám informácie od trénerov, mládeže aj samotných rodičov, že pod terasou A zateká, aj 
v priestoroch mládežníckych šatní, aj trénerských. V trénerskej miestnosti je rozbité okno, 
ktoré doteraz nebolo vymenené. Žiadam, aby kolaudácia prebehla poriadne, aby kolaudačná 
komisia zapísala všetky nedostatky a tie aby boli včas odstránené. 
K bodu č. 11 a 12 materiálu, je dobre že pokračujeme v osvetľovaní priechodu pre chodcov. 
Tu sa využili dotácie ČSOB. Teraz vypísala aj EÚ program na projekt osvetľovanie priechodu 
pre chodcov. Myslím, že niektoré mestá dostáli veľké dotácie a osvetlili naraz aj 15-20 
priechodov. Myslím, že mesto na Považí. Je potrebné zintenzívniť prácu, máme ešte veľa 
neosvetlených priechodov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tak ako povedala vedúca odboru, sledujeme tieto veci, ako náhle sa objavia tieto veci, či 
z týchto dotačných schém, ktoré ste tu menovali, tak sa snažíme reagovať. 
K štadiónu: Neviem či viete, že tá južná časť štadióna je oddelená, nebola predmetom 
rekonštrukcie. Je to privátny priestor, ktorý rieši ktosi iný a z vlastných zdrojov. Zároveň 
chcem upozorniť, že keď sa tam budú robiť spevnené plochy, každý si bude robiť svoju časť. 
Opäť bude mať niekto tendenciu kdekoho z niečoho obviňovať. 
 
MUDr. Dušan Goda 
K bodu č.10 – výstavba detského ihriska na Nám. slobody. Rád by som sa podrobnejšie 
zmienil o tomto projekte. Na začiatku bola výzva predkladateľa projektu na dotáciu štatut. 
zástupcom Mesta a žiadalo sa o  príspevok vo výške 12 tis. € SPP. Názov projektu znel 
obnova detského ihriska v meste Michalovce. Citujem zo žiadosti: „väčšina obyvateľstva 
mesta je sústredených v štyroch sídliskových celkoch Juh, Západ, Východ a Stráňany. 
Súčasťou sídlisk, ktoré vznikli v čase  komplexnej bytovej výstavby sú medzi blokové priestory 
pre obyvateľov a detí obytných celkov. Medzi blokové zóny a detské ihriská sú značne 
zdevastované a nefunkčné. Projektom chceme vytvoriť pre deti a rodičov prostredie, ktoré 
láka na zmysluplné a podnetné trávenie voľného času. V súčasnej dobe detí trávia v čas 
v nákupných centrách. Zo života sa vytráca potreba aktívneho pohybu. Sídliska sú 
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v nežiadúcom stave. Detské komponenty sú zničené. Rodičia s deťmi nemajú veľa možností 
na zmysluplné využitie voľného času.“  Tieto peniaze boli žiadané na obnovu detských ihrísk 
na sídliskách. Nakoniec peniaze išli na jedno detské ihrisko na Nám. slobody.  Dotácia bola 12 
tis. EUR a 10 000 € spolufinancovalo Mesto, keď sme žiadali na prepotrebné det. ihriská na 
sídliskách, ktoré sú v katastrofálnom stave. Rodičia i žiadajú aby boli obnovené a rozširované 
ihriská a Vy dáte 22 tis. € na jedno ihrisko. Je to pekná vec, ale s porovnaním s tým, načo boli 
žiadané, boli vynaložené nezmyselne. Prečo ste za 22 tis. € nepostavili 5 alebo 6 detských 
ihrísk? Podľa cien na trhu by naozaj vyšlo 5-6 detských ihrísk. Za 5 tis. € sa dá vybaviť krásne 
detské ihrisko (hojdačka, dvoj hojdačka cca 600,-€, preliezka 450 €). Rozpočet detského 
ihriska na námestí: celková cena 21 997 € - dopadová plocha  4 700 €, herný prvok – 1 ks 
4913 €. Za 4 913 € si viem predstaviť jedno krásne vybavené detské ihrisko. Slimák 28 41 €, 
včela 2830 €, dopravné náklady 1600 €. Za túto celkovú sumu malo byť postavených 5 
detských ihrísk a možno aj viac. Mali byť použité tam, kde smerovala žiadosť. Nebolo to 
zrealizované. Aj teraz hovorím, zle? Aj teraz kritizujem? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Tu sa znovu ukazuje Váš postoj. Samozrejme sú komponenty menej nákladné a sú 
komponenty aj menej kvalitné. Tak je to aj pri inom tovare napr. autách. Tak je to aj pri 
detských komponentoch. Je veľkou chybou keď v jednej časti mesta, ktorá nie je ani pre 
Východ, alebo Západ, ale pre všetky detí? Je zle, ak je jedno ihrisko iné, ako je bežné? Tam 
môžu prísť všetky detí z mesta. Dá sa urobiť za tie peniaze aj 5 – 6 det. ihrísk, ale potom bude 
kritika, načo ste to robili, veď to už nekorešponduje s požiadavkami dnešnej doby. Je to uhol 
pohľadu. Váš je presne taký aký je, dnes sme už mali možnosť vidieť a počuť, Vy mate vždy 
takýto uhol pohľadu. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Zase Ste to zaobalili pán primátor. Tu treba riešiť priority. Priorita pre Vás bola medzi 
blokové priestory. Na to ste dostali peniaze. Toto bolo potrebné zrealizovať a boli by to 
kvalitné ihriská, viď. cenník detských komponentov. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec my vieme, aké sú ceny. My sme sa rozhodli, že potrebujeme aj takéto ihrisko, 
čo neznamená, že sa nebudeme venovať aj iným ihriskám. Nie každý Váš tento názor zdieľa. 
 
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka 
Vo viacerých svojich interpeláciách som upozorňoval, že na Sídl. Východ, ale nielen ja ale naši 
občania sídliská B2-B12 upozorňujú nato, že neboli dokončené sídliská. Na strane Ul. Hollého 
a Ul. Jilemnického boli vybudované a potom nič. Spomínané det. ihrisko nemuselo byť také 
honosné a už je aj poškodzované. Bol  som rád, keď nás pani ved. odboru výstavby pozvala 
ako kompetentných za Sídl. Východ na rokovanie, kde boli aj poslanci za Smer. Došli sme 
k záveru, že treba vybudovať viac detských ihrísk, dobudovať ich a nie jedno centrálne ako 
tam padol návrh. Minie sa veľa peňazí na jedno centrálne a bude problém ho ustrážiť. Bol by 
som rád, keby sa už v tomto roku začali realizovať det. ihriská v medzi blokových priestoroch 
medzi Ul. kyjevskou,  užhorodskou, moskovskou a ďalšími ulicami. Vytipovali sme tri lokality, 
ktoré by boli najvhodnejšie. Čakám na stanovisko Ing. Mrázovej, mali prebehnúť rokovania 
s ďalšími poslancami. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Máme záujem z externých aj z vlastných peňazí vybudovať detské ihriská na sídliskách. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Zúčastnili som sa spomínaného rokovania aj ja. Držím sa toho, čo potrebujú mladé rodiny na 
sídliskách. 50 tis. € je štedrá suma, využime ju rozumne v prospech občanov. Postavme 
aspoň 5 detských ihrísk, nestavajme jedno veľké detské ihrisko, nebude to dobré. Na trhu sú 
prijateľné ceny a nech to zrealizujú TaZS mesta Michalovce. Hospodárme a rozumne. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec sa snaží opäť navodiť dojem, že sa tu nehospodári rozumne. Je to samozrejme, 
sme vo volebnom roku. Som presvedčený, že Mesto vynakladá fin. prostriedky hospodárne, 
hľadá najvhodnejšie alternatívy, ale nie vždycky to najlacnejšie je hospodárne. 
 
Ing. Ján Ďurovčík,CSc. 
Vážené kolegyne a kolegovia, chcem v úvode povedať, že komisia výstavby, regionálneho 
rozvoja a turizmu tento materiál prerokovala na svojom zasadnutí. Členovia komisie 
odporučili materiál prerokovať v MsZ. Podrobne sme rozobrali jednotlivé body. Mám jednu 
faktickú pripomienku, mali by sme predovšetkým dodržiavať rokovací poriadok. Ja osobne 
a niektorí z nás sme tu už zažili, keď sa tu prekrikovalo, keď rokovanie trvalo do nočných 
hodín a nedospelo sa k serióznemu záveru. 
V roku 1999 pri prehliadke zimného štadióna som povedal, že treba postaviť nový štadión 
a to z jednoduchého dôvodu. Mnohí vieme, že tento štadión bol postavený v akcii Z, že boli 
celkom iné parametre, iné videnia. Nechodím na štadión. Druhý krát som bol keď hokejový 
oddiel žiadal niekoľko stoviek tis. korún na rekonštrukciu časti zimného štadióna. Vtedy sa 
zrekonštruovali šatne a časť A alebo B, nemám o tom dostatočný prehľad. Následne asi po 
mesiaci bolo treba rekonštruovať nanovo. Štvrtý krát som bol na štadióne, keď sa 
zrekonštruovala tá časť , ktorá je bližšie k Laborcu. Bola totálne zdemolovaná vrátane 
miestnosti na cvičenie. Pán poslanec Goda hovorí o číslach. Pokiaľ viem je podané na zimný 
štadión trestné oznámenie, Proces, ktorý prebehne posúdi či boli prostriedky využité správne 
alebo nie. Mám jednu otázku na p. Godu – Bol niekedy osobne pri nejakej rekonštrukcii? Vie 
čo všetko pri tom vznikne? Potom pochopí či všetko môže byť tak, ako je to naplánované. 
Čo sa týka športových ihrísk. Nech dvihnú poslanci ruku, ktorí keď sa spracovával PHSR dávali 
pripomienky k tomu, ako by mali vyzerať det. športové ihriská na sídliskách. Je spracovaný 
materiál o detských ihriskách, sú navrhnuté veci, ktoré by sa mali riešiť podľa noriem, ktoré 
vydala EÚ. Som presvedčený, že Mesto a poslanecký zbor využije všetky možností, aby 
jednotlivé sídliská mali svoje centrá. 
 
PhDr. Jana Cibereová 
Chcem v krátkosti zareagovať na p. Godu a p. Váradyho. Zúčastnila som sa aj ja konania 
ohľadom detských ihrísk na Sídl. Východ a chcem sa poďakovať Mestu za ústretovosť, že 
takéto stretnutie vyvolalo. Nechápem prečo p. Goda rozpráva o neúčelne využitých 50 tis. €. 
Je na nás poslancoch ako rozhodneme, kvôli tomu sme ku konaniu boli prizvaní. Táto 
diskusia bola neopodstatnená. Bola by som rada, aby sa nezavádzalo, aby sme sa my 
poslanci správali tak, ako to bolo roky dozadu zaužívané. Pán primátor aj ja sa prihováram 
zato, aby sa dodržiaval rokovací poriadok. Nie je to fér voči ostatným poslancom. Rokovania 
MsZ už hraničia so všetkým, len nie s rokovaním. Máme možnosť ísť za zamestnancami MsÚ, 
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máme možnosť rozprávať s ved. odborov. Nikto nám v tom nebráni, ale na zastupiteľstve 
vystupujme ako poslanci, ktorí sme dostali od občanov hlas, ktorí chceme aby sa mesto 
rozvíjalo. Ak sme nato zabudli, dajme si prehrať našu krásnu michalovskú hymnu, akí sme 
hrdí Michalovčania. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka  
K vystúpeniu Ing. Ďurovčíka, pán kolega ja si Vás nesmierne vážim ako osobnosť a občana 
Michaloviec. Rád si spomínam, keď som čítal ako mladý lekár noviny Michalovčan a boli tam 
Vaše príspevky – z pera viceprimátora, ktoré boli ozaj hodnotné, človečenské a pozitívne. 
Veľa som sa z nich naučil. Ďakujem. Viem, že ste zbehlý a skúsený človek a práve preto, že 
bolo preinvestovaných nesmierne veľa fin. prostriedkov, lebo 2,7 mil. € je veľa peňazí 
a výsledok zlyhal, práve preto, že nebol zrealizovaný projekt. Nebola možná kontrola nad 
postupmi priebežne. Mám podozrenie, že to bolo od počiatku tak realizované úmyselne. Pán 
kolega prajem Vám veľa zdravia. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec snažíte sa tento dojem navodiť, ktorý nie je pravdivý. Dôvod prečo tu 
vystupujete týmto spôsobom je Vašou záležitosťou a právom. Chcete prekryť, že Mesto je 
úspešné v získavaní fin. prostriedkov, že sa mu darí realizovať to, čo sa tu roky nedarilo. 
Potrebujete to zdevastovať, udupať. 
 
Ing. Ján Ďurovčík,CSc. – fakt. poznámka 
Ďakujem pekne, teším sa z reakcií na články, ktoré som mal uverejnené. Ja osobne som 
realizoval dva projekty, jeden vo výške 11 mil. EUR, jeden vo výške 13 mil. EUR. Pri revízií 
kontrolný organ tu bol štyri dni. Prešiel každú jednu položku, vytknutý nám bol jeden štítok 
na nábytku, že je majetkom tejto organizácii a pri druhom projekte na pohľadnici chýbal znak 
organiz., ktorá realizovala tento projekt. Tiež tu boli použité štátne prostriedky. Uisťujem vás, 
že žiadny kontrolór si nedovolí urobiť prehmaty, či boli tieto prostriedky použité objektívne, 
alebo či boli zneužité. Som o tom vnútorne presvedčený. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informatívnu správu o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 11) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 11 

NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2018 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.  
- Návrh predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
 
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladáme vám návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2018. 

Zmena kapitálového rozpočtu na rok 2018 sa týka zmeny rozpočtu na strane kapitálových 
príjmov a kapitálových výdavkov tak, aby rozpočet bol vyrovnaný. 

Pre Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce ako správcu zimného štadióna 
sa po rozsiahlej rekonštrukcii  zvýšili nároky na údržbu a čistenie vynovených plôch zimného 
štadióna. Na kvalitné zvládnutie týchto požiadaviek Technické a záhradnícke služby mesta 
Michalovce požadujú kúpu 2 ks podlahových umývacích automatov. Predpokladané výdavky 
na kúpu 2 ks podlahových umývacích automatov predstavujú sumu 6 500 EUR. 

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce nemajú vlastné kapitálové zdroje 
na kúpu uvedených čistiacich strojov, preto žiadajú zriaďovateľa o poskytnutie účelového 
kapitálového transferu vo výške 6500 €. 
V rozpočte na rok 2018 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 
predpokladali príjmy na zimnom štadióne vo výške 331 355 EUR, z toho vlastné príjmy za 
prenájom ľadovej plochy 41 500 EUR a príspevok zriaďovateľa 289 855 EUR. Na základe  
záujmu o prenájom ľadovej plochy je predpoklad, že vlastné príjmy za prenájom sa zvýšia  
o 20 000 EUR na 61 500 EUR. 
               Na základe uvedeného dochádza k zníženiu príspevku zriaďovateľa na bežnú činnosť 
o 20 000 EUR. 
 
R o z p r a v a 
 
Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
 

1. zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2018 takto: 
- bežné príjmy sa nemenia – ich výška je 4 073 500 € 
- bežné výdavky sa nemenia – ich výška je 4 069 165 €  
- kapitálové príjmy sa zvyšujú z 0 € na 6 500 €, zvýšenie o 6 500 € 
- kapitálové výdavky sa zvyšujú z 0 € na 6 500 €, zvýšenie o 6 500 €    
- finančné operácia príjmové sa nemenia – ich výška je 0 € 
- finančné operácie výdavkové sa nemenia – ich výška je 4 335 € 
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z toho: 
- účelový kapitálový transfer na krytie kapitálových výdavkov vo výške 6 500 € na kúpu 

2 ks podlahových umývacích automatov 
- zníženie transferu (príspevku zriaďovateľa)  na bežnú činnosť o 20 000 € 
- zvýšenie vlastných príjmov o 20 000 €. 

 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 12) 

za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 12 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.  
- Správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO. 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO 
Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza k z mene rozpočtu jednak 
napojením finančných  prostriedkov, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu v r. 2017 a 
je potrebné ich buď vrátiť do ŠR, alebo ich čerpať v súlade so zmluvnými podmienkami od 
začiatku roka 2018 a tiež dochádza k zmenám v bežnom a kapitálovom rozpočte.  
      Cez príjmové finančné operácie sa napájajú nevyčerpané zdroje zo ŠR v celkovej výške 
94 256,80 €. Tieto finančné prostriedky sa majú vyčerpať do konca marca a sú napojené na 
bežné výdavky. Tak ako tu bolo spomínané vstupuje sa aj do príspevky pre TaZS mesta 
Michalovce, ktorý sa znižuje o 20 tis. €. Zvyšuje sa príspevok pre činnosť hokejového klubu 
Dukla o 20 tis. €. Mesto vstupuje do rozpočtu aj do kapitálových  príjmov a kapitálových 
výdavkov. V mesiaci január 2018 Mesto dostalo z Ministerstva financií SR účelovú dotáciu na 
dobudovanie zimného štadióna vo výške 300 tis. €. Tieto fin. prostriedky budú použité na už 
zrealizované práce, tým dôjde k ušetreniu vlastných zdrojov. Vlastné zdroje chce Mesto 
použiť vo výške 250 tis.€ na rekonštrukciu zimného štadióna a to na rekonštrukciu osvetlenia 
ľadovej plochy a zriadenia turniketov, aby zimný štadión spĺňal kritéria pre organizovanie 
medzištátnych zápasov. Taktiež sa zvyšujú naše kapitálové výdavky o transfer už spomínaný 
pre TaZS  mesta Michalovce, v kapitálových výdavkoch dochádza k zmene z dôvodu výstavby 
komunitného centra v súlade s podpísanými zmluvami od poskytovateľa nenávratného fin. 
príspevku na túto výstavbu. Týmto opatrením je rozpočet Mesta vyrovnaný  a bol 
prerokovaný aj vo fin. komisií. 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Vážené mestské zastupiteľstvo, tak ako tu už bolo povedané vedúcou fin. odboru, sú to 
zmeny, ktoré sa udiali vo finančnej oblasti za prvé dva mesiace roku 2018, kde je potrebné 
upraviť schválený rozpočet Mesta, aby korešpondoval s realitou so súčasným stavom, ktorý 
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v meste momentálne máme. Finančná komisia na svojom zasadnutí sa materiálom zaoberala 
a navrhuje mestskému zastupiteľstvu, aby tento materiál v predloženej podobe bol 
schválený. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Vážené mestské zastupiteľstvo, s potešením hodnotím stav, že avízových 300 tis. € prišlo na 
účel Mesta a budú použité na uhradenie stavebných prác. Ako stojíme so zabezpečovaním 
dodávateľov, zhotoviteľov na položky, aby štadión nadobudol ucelenú schopnosť zabezpečiť 
aj kvalitnejšie hokejové zápasy. Teda v akom stave sme pri zabezpečení osvetlenia a ďalších 
prác na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Dal som verejný prísľub, že pokiaľ sa bude situácia vyvíjať tak, že baráž v Michalovciach je 
reálna, budeme hľadať možností, aby sme aj túto podmienku splnili. To sa práve realizuje aj 
schválením rozpočtu. Museli sa sprehľadniť aj technické parametre a ekonomické možností 
takejto investície. Základné čísla máme a aj na základe toho bolo vypísané výberové konanie. 
Očakávame, že sa prihlásia záujemcovia, ktorí ponúknu svoje technické  a 
finančné očakávania a spôsobom, aký zákon určuje sa vyberie partner, ktorý toto potom 
zrealizuje. 
 
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG 
Obe súťaže sú zverejnené na web. stránke mesta podľa príkazného listu. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   
 
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 1 takto:  
 

1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 29 811 630 € 
2. bežné výdavky sa zvyšujú z 26 433 569 € na 26 527 826 €, zvýšenie o 94 257 € 
3. kapitálové príjmy sa zvyšujú z 3 058 824 € na 3 426 524, zvýšenie o 367 700 € 
4. kapitálové výdavky sa zvyšujú z 3 221 825 € na 3 521 325 €, zvýšenie o 299 500 €  
5. finančné operácie – príjmové sa zvyšujú zo 709 000 € na 735 057 €, zvýšenie o  

26 057 €  
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 924 060 €. 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 13) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 13 

REVITALIZÁCIA EXISTUJÚCICH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A PARKOVACÍCH 
PLÔCH MESTA MICHALOVCE V ROKU 2018 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.  
- Materiál predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Už niekoľko rokov sa snažíme revitalizovať sídliska, ale aj cesty a chodníky v časti tzv. IBV 
a platí to aj pre rok 2018. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
V súlade so schváleným Programom  rozvoja mesta na roky 2015 až 2018 čl. VI. Doprava 
v meste a dopravná infraštruktúra plánuje Mesto v roku 2018 pokračovať v rekonštrukcii 
miestnych komunikácií chodníkov.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 295 zo dňa 20.6.2017 bol schválený realizačný 
plán rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na roky 2017 
a 2018, na základe ktorého došlo k uzatvoreniu Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 v celkovom 
objeme 1 488 000 € s DPH a to v členení pre rok  2017 275 237,08 € a pre rok 2018  
1 212 762,92 €.  

V roku 2018 mesto schválený realizačný plán rekonštrukcie komunikácií, chodníkov 
a parkovacích plôch dopĺňa o: 

- Ul. toplianska – chodník od odbočky k OC Merkury market smerom ku križovatke s Ul. 
letnou 

- Ul. Karola Kuzmányho – komunikácia od Ul. prof. Hlaváča po Ul. Masarykovu 
- Ul. Sama Chalupku – chodník pri ceste (existujúce pozdĺžne parkovisko) 
- Ul. Alex. Markuša – chodník od zastávky autobusov po križovatku s Ul. prof. Hlaváča 
- Ul. športová – parkovisko pri zimnom štadióne  na pozemkoch mesta 
- Ul. Štefánikova – spevnené plochy pri bytových domoch E3 až J3 
- prepojovací chodník medzi ulicami  Obchodná – Andreja Sládkoviča (pri okružnej 

križovatke)   
- Ul. partizánska – komunikácia – časť od hranice mosta po okružnú križovatku 

Vinianska cesta  
- Ul. močarianska – chodník - časť 

v predpokladanom finančnom objeme 1,060 mil. € s DPH, ktorý mesto uhradí formou 
pravidelných mesačných splátok po dobu piatich rokov. 
Z minulého roku zo schváleného dodatku a zmluvy o dielo nebol realizovaný priestor 
ohraničený ulicami Prof. Hlaváča a Martina Rázusa, Karola Kuzmányho a ďalej Ul. K. 
Kuzmányho a to zmenou neriadenej priesečnej križovatky Ul. Štefániková na okružnú 
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križovatku. Dôvod: aj v súčasnosti čakáme za vydaním stavebného povolenia na 
rekonštrukciu vodovodu v investícií VVS a.s., ktorá v danej lokalite Prof. Hlaváča 
v medziblokových priestoroch bude robiť veľkú rekonštrukciu vodovodu. Následne nastúpi 
Mesto na úpravu verejných priestranstiev a parkovacích plôch a komunikácii. Čo sa týka 
nerealizovanej križovatky, zmeny z priesečnej na okružnú na Ul. Štefánikovej bolo z dôvodu, 
že prebiehali stavebné práce na Nemocnici novej generácie a táto komunikácia bola 
príjazdovou komunikáciou na stavenisko. V súčasnosti už nič nebráni, aby aj táto časť bola 
dokončená v plnom rozsahu. V minulom roku bola zrealizovaná ešte Ul. školská a začala sa 
Ul. agátová v jeseni 2017 a v roku 2018 sa bude pokračovať v tejto aktivite.  
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Zaiste mnohí občania  nám rôznymi cestami dávajú najavo, že chodník na ich ulici alebo cesta 
je tak isto vhodná na rekonštrukciu a je vhodné ju do plánu zaradiť. Chcem všetkých uistiť, že 
máme prehľad o týchto komunikáciách. Momentálne je to navrhnuté tak, ako to je aj preto, 
že v tomto uzle blízko centra centa, keď sa urobí okružná križovatka a prepojenie na 
nemocnicu, dokončí sa takto celý tento priestor komplexne. 
 
R o z p r a v a  
 
Ing. Jozef Bobík 
Prosím o vysvetlenie, akým spôsobom sa došlo k tomu, že vieme, že celý tento rozsah prác 
bude stáť 1060 000 €. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Práce sú nacenené obvyklým spôsobom. Všetky prepočty sú v súlade so zákonom. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Mám tomu rozumieť tak, že sú uvedené na základe cenníka, alebo to vyplýva z rokovania so 
zhotoviteľom? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pri každej komunikácii bol urobený tzv. odhadový prepočet. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Vážené mestské zastupiteľstvo, ako už bolo povedané určite by požiadavky na opravu ulíc  
boli podstatne širšie. Aj mňa ľudia upozorňovali napr. na chodník, ktorý vedie k futbalovému 
štadiónu, alebo na chodník oproti cintorínu na Ul. Fr. Kráľa. Verím, že dôjde aj na opravu 
týchto chodníkov. Chcel by som upozorniť ale na inú vec, súvisiacu s rozpočtom. Celý svet 
bojuje s klimatickým otepľovaním  v súvislosti s tým chcem navrhnúť  na - Ul. športovej pri 
zimnom štadióne na pozemkoch mesta sa uvažuje s vybudovaním parkoviska a vodu zviesť 
do kanalizácie. V tejto súvislosti dávam pozmeňujúci návrh, aby sme upravili tieto plochy tak, 
aby voda bola nejakým spôsobom zachytená a využitá možno vo forme vsakovacieho 
jazierka alebo iných technických možností. 
Pozmeňujúci návrh: 
MsZ odporúča:  

4. Ul. športová – parkovisko pri zimnom štadióne na pozemkoch Mesta riešiť tak, aby 
zrážková voda nebola zvedená do kanalizácie. 
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Je to pozitívny príspevok ku klimatickým zmenám, ale bude to mať aj ekonomický efekt, lebo 
za zrážkovú vodu sa platí VVS a.s.. 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
Takéto návrhy a vsakovacie jamy s využitím neskôr v rámci ekológie je možné zo striech 
a z miest sústredenej na dažďovú vodu tam, kde nie sú ropné látky. Čo sa týka parkovísk pri 
istom počte už nad 15 stojísk aut musia byť realizované lapače ropných látok. To znamená, 
že voda, ktorá je sťahovaná do bežnej kanalizácie musí byť takto upravená. Nemám 
informácie o tom, aby takéto jazierka mohli byť zachytávačom práve týchto látok. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. – fakt. poznámka 
Verím, že technicky by sa to dalo zabezpečiť možno aj s lapačmi olejov. Mnohé inštitúcie 
podporujú takéto aktivity poskytnutím externých fin. zdrojov. Ušetrili by sme vlastné fin. 
prostriedky. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Prepojovcí chodník  medzi ulicami A. Sládkoviča a Obchodnej ulice. Ide o doteraz jestvujúci 
chodník medzi týmito ulicami? 
 
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR 
V súčasnosti je tam časť vyšliapaná, časť je jestvujúci chodník. Potrebujeme to istým 
spôsobom štandardizovať, pretože množstvo ľudí vychádzajúcich z Obchodnej ulice  práve 
prechádza týmto chodníčkom. Je to v majetku Mesta a preto sme zodpovední dať túto 
komunikáciu do schodného stavu. Bolo viac sťažností a podnetov zo strany občanov, aby sa 
táto časť dala do poriadku. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Koliduje  to s požiadavkou prenájmu privátneho investora, lebo tento chodník sa nachádza 
pri privátnej investícii a tento investor zažiadal o prenájom tohto priestoru pre rekonštrukciu 
na pešiu komunikáciu. Na minulom zastupiteľstve sme o tom rozprávali a bolo mu vyhovené 
a za minimálnu cenu mu to bolo prenajaté. Tento návrh koliduje s tým, čo sme už prijali. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM 
Pozemky mesta boli prenajaté pre zrealizovanie spevnených plôch po pešej komunikácii 
v časti, ktorá už aj je zrealizovaná. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Rokovali sme o tom v decembri. Boli sviatky, nasledoval január, február a nič doteraz nebolo 
zrealizované. Pred prenájmom sa rekonštrukcia priestoru udiať nemohla. Ide o ten istý 
priestor, o ktorom rozprávame dnes. Treba to pomenovať jasne. Chceme rekonštruovať 
prechod veľmi blízko privátnej investície, ktorá je v záujme súkromného investora. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Sú tam určite aj časti, ktoré sú v záujme súkromného investora, sú časti, ktoré sú v záujme 
všetkých aj mesta. Nepredpokladám, že je tam taká kolízia o ktorej hovoríte. 
 



 
28 

 

Ing. Jozef Doležal, ved. odboru HsM 
 Môžeme si túto záležitosť od komunikovať aj na základe záznamov z rokovania komisie na 
prenájom majetku s pánom poslancom. 
 
 
Ing. Jozef Bobík 
V uznesení sú tri body na hlasovanie. Ak by ste dali p. primátor hlasovať o každom bode 
osobitne, v prvom a druhom bode hlasujem za. V treťom proti, pretože nesúhlasím s výškou, 
formou a tempom zadlžovania. Braním ďalšieho úveru sťažujeme situáciu budúcim 
poslancom a primátorovi. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Čo sa týka zadlžovania pán poslanec, písali ste o tom do novín Michalovčan a ja som nato 
reagoval. Situácia zďaleka nie je taká ako sa niekto snaží občanom mesta nahovoriť, že sme 
druhé najzadlženejšie mesto. Situácia je úplne iná. Mesto nie je v takej situácii, že si nemôže 
zobrať úver. Nehovoriac o tom, čo je uvedené na konci materiálu, že aj napriek tomu naša 
úverová zaťaženosť v ďalšom roku v porovnaní s tým predchádzajúcim klesla.  
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Vážené mestské zastupiteľstvo, dlhové zaťaženie mesta je 36,12 %  aj po prijatí uvedeného 
dodávateľského úveru je predpoklad, že k 31.12.2018, nám úverové zaťaženie mesta klesne 
na 35,77 %. Ročné splátky sú teraz 17,7 % a na konci roka 2018 je predpoklad 16,33 %. To 
svedčí o tom, že úvery z predchádzajúcich období Mesto dokáže splácať a tým percenta 
ročných splátok klesajú. Výška a forma dodávateľského úveru je pre Mesto výhodná. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Reagujem na predsedu fin. komisie, áno aj tak sa dá. Na druhej strane dá sa to aj inak. 
Namyslím si, že by nás občania kritizovali, keby sme skončili naše obdobie s dlhom 10 %, 5% 
alebo nulou. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Súhlasím, že sa dá aj tak robiť, že nemať dlh a tým nič nerobiť, ale dá sa to riešiť aj tak, ako to 
navrhujeme  urobiť.  Čo podľa nás urobiť treba. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Pán primátor robíte to dnes už viackrát a to, že hodnotíte poslancov. Nemôžete vedieť ako 
rozmýšľa p. Goda, alebo ja. Odporúčam, držme sa veci, nehodnoťme osobnostne. Nikto 
nemôže vedieť kto a ako rozmýšľa. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Reagoval som na to, že dá sa. Súhlasím s vami, že dá sa aj tak, že sa neurobí. 
 
Ing. Vladimír Braník 
Stotožňujem sa s postupom, ktorý Mesto zvolilo pri revitalizácii existujúcich komunikácií, 
chodníkov a parkovacích plôch mesta na rok 2018. Robia sa ucelené celky, ktoré jediné majú 
opodstatnenie, pretože ak by sa to robilo z vlastných fin. prostriedkov tak by sa to len 
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plátalo. Ucelené celky majú svoje opodstatnenie a význam, sú dlhšie trvávajúceho 
charakteru. 
 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Vážené mestské zastupiteľstvo, materiál bol pripravovaný v najlepšej viere, aby sme niektoré 
z najboľavejších záležitostí v meste posunuli dopredu. Dá sa aj tak, že materiál sa zhodí zo 
stola, že nevezmeme úver a nebudeme robiť nič. Budeme čakať, aby nás ľudia kritizovali, že 
poslanci neodsúhlasili to, aby sa v meste komunikácie a chodníky zlepšili. Sú to iné miesta, 
ako tie, ktoré máme v koncepcii na riešenie územných celkov Sídl. Západ. Prikláňam sa 
k tomu, aby bol materiál schválený. Pán poslanec Bobík, primátor je zodpovedný za vedenie 
zasadnutia a môže povedať poslancom svoj názor. 
 
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka 
K vystúpeniu p. Bančeja, keby ja som rozprával v tom štýle ako Vy, označili by Ste to ako 
predvolebnú kampaň. Toto je súčasťou predvolebnej kampane. Myslíte si, že občania mesta 
chcú brať úvery? My musíme robiť to, čo chcú občania mesta. Občania mesta si neželajú brať 
úvery. Je to začínajúca predvolebná kampaň. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Opäť zopakujem, Mesto Michalovce je v dobrej fin. kondícii, nie je zaťažené dlhmi natoľko, 
aby si nemohlo dovoliť zrealizovať aj to, čo je tu navrhnuté. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Reagujem na vystúpenie zástupcu primátora. Nikdy som nespochybňoval právo a povinnosť 
viesť rokovanie mestského zastupiteľstva primátorom mesta, ale nemyslím si, že by sme sa 
na každom zastupiteľstve mali presviedčať o tom, že máme hodnotiť jednotlivé vystúpenia 
osobne. Ak by som povedal, že 2x2 je 5 a pán primátor ma opraví, tak sa za to hnevať 
nebudem, ale ak sa hodnotia zámery a pohnútky nepovažujem to za správne. Je potrebné 
robiť to áno, ale z ušetrených peňazí. 
 
Mgr. Ján Eštok 
Vychádza predložený materiál z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý sme 
schválili? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Áno, ale my nemáme v PHSR pomenované ulice ale, že v tomto volebnom období 
zrealizujeme aj cesty a chodníky v častiach tzv. IBV a to sa robí. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Nemôžem s týmto materiálom súhlasiť. Mali by sme hlasovať o každom jednom bode 
samostatne. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta konštatoval, že je tu procedurálny návrh, aby sa hlasovalo 
o každom bode uznesenia samostatne. 
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- O slovo sa hlásil p. Kaplán. Na to aby mohol vystúpiť potrebuje súhlas poslancov. 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 14) 

za: 5 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 11 poslanec 

Primátor konštatoval, že mestské zastupiteľstvo neumožnilo vystúpiť p. Kaplanovi. 
 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO 
Pokiaľ bude uznesenie schválené čiastočne, každý bod samostatne, neviem ako budeme 
zabezpečovať financovanie tohto plánu. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Poslancom musí byť jasné, že pokiaľ schvália bod č. 1 a 2 uznesenia a neschvália bod 3, 
nebudeme ho mať čím kryť. 
 
Ing. Jozef Bobík – fak. Poznámka 
Bol daný procedurálny návrh od poslanca PhDr. Ing.  Gejguša,PhD. 
 
PhDr. Ing. M. Gejguš,PhD. 
Niektoré rekonštrukcie sú viac ako potrebné a niektoré môžeme odložiť na neskoršie 
obdobie, keď budeme v lepšej fin. kondícii. Preto som hovoril o hlasovaní o jednotlivých 
investíciách samostatne. 
 

- Hlasovanie o návrhu PhDr. Gejguša a Ing. Bobíka ( hlasovať samostatne o jednotlivých 
bodoch uznesenia. 

 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 15) 

za: 6 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 11 poslanec 

- Primátor konštatoval, že sa bude hlasovať o uznesení ako o celku. 
 

- Predseda návrhovej komisie predniesol pozmeňujúci návrh Doc. Ing. M. Stričíka, PhD., 
ktorý odporúča doplniť  uznesenie o bod č. 4 v znení: 
Ul. športová – parkovisko pri zimnom štadióne na pozemkoch Mesta riešiť tak, aby 
zrážková voda nebola zvedená do kanalizácie. 
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Ing. Vladimír Braník 
Je potrebné povedať aj kde, nehovoriac o tom, že tam musia byť lapače ropných látok. 
 
Hlasovanie o návrhu Doc. Ing. M. Stričíka,PhD. 

(hlasovanie č. 16) 

za: 6 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 13 poslanec 

Primátor konštatoval, že  predložený návrh neprešiel. 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
1. S c h v a ľ u j e  
     Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na    
     rok  2018.    
 
2. B e r i e  n a  v e d o m i e  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania. 

 
3. S c h v a ľ u j e  

Financovanie realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov 
a parkovacích plôch na rok  2018 – doplnenie v celkovom objeme 1 060 000 € 
dodávateľským úverom formou splátok počas piatich rokov.    

 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 17) 

za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 6 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 14 

SPRÁVA O STAVE VEREJNÉHO PORIADKU, ČINNOSTI MESTSKEJ  
POLÍCIE MICHALOVCE A STAVE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE 
ZA ROK 2017 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.  
- Správu predkladal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce. 
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JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce 
V zmysle § 6 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, je 
náčelníkovi MsP, ktorý riadi a organizuje činnosť MsP stanovená povinnosť podávať 
primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu (MsZ) ,,Správu o stave verejného poriadku 
a činnosti mestskej polície a stave kriminality na území mesta Michalovce“. V správe sú 
hodnotené jednotlivé úseky našej činnosti. Z číselných ukazovateľov vyplýva, že oproti roku 
2016 k poklesu o 670 priestupkov, čo hodnotím ako pozitívny jav. Celková bezpečnosť 
v meste je na požadovanej úrovni. Počas hodnoteného obdobia nedošlo k vážnejšiemu 
narušeniu verejného poriadku ani k žiadnej mimoriadnej udalosti. Spolupráca so štátnou 
políciou je na veľmi dobrej úrovni. Všetky väčšie kultúrne a športové podujatia sa 
zabezpečujú spoločne. 
 
R o z p r a v a : 
 
Mgr. Ján Várady 
Pán náčelník, chcem sa Vám poďakovať za občanov sídliska Východ a priľahlých ulíc za 
zlepšenie činnosti MsP, ktorú vidno viac v teréne. Odporučil by som pre sídlisko Východ 
získať viac kamier pre zlepšenie prehľadu v monitorovacom systéme. Chcem sa spýtať aký je 
stav naplnenosti. Prosím o vysvetlenie k jednotlivým číslam. 
 
JUDr. Dušan Šanta 
Plánovaný stav je 33 policajtov, počas roka 2017 bol podstav 3 policajti. Vo februári nastúpili 
3 policajti, ktorí sú momentálne na školení. Od 1.4. 2018 bude naplnený stav. 
 
Ing. Jozef Bobík 
Vážené mestské zastupiteľstvo, občania majú s políciou často neblahé skúsenosti a nemajú 
ich v obľube. Aj mne sa stalo, že som sa dostal do situácie, keď voči mne zakročili. Bez ohľadu 
nato, sa podarili dve veci v mojom volebnom obvode. Jedna je na Sídl. Západ okolo 
humenskej cesty a druhá je pod Hrádkom. Išlo o dlhodobé parkovanie a zastavovanie aut. 
Vďaka prístupu policajtov sa tieto dve veci v obvode vyriešili. Chválim ich a zároveň dúfam, 
že ešte jednu interpeláciu, ktorú nemám vyriešenú sa dotiahne do konca, ide o rýchlosť 
motocyklov po Ul. pod Hrádkom. Ešte aj v novembri 2017  motocyklisti chodili v tejto lokalite  
neprimeranou rýchlosťou. Budem rád, ak sa aj táto záležitosť vyrieši. 
 
JUDr. Dušan Šanta 
Táto interpelácia tu už bola prezentovaná. Písomne bol požiadaný Okresný inšpektorát 
o zvýšenie počtu meraní rýchlosti v danej lokalite. Verím, že dôjde k náprave. 
 
Ing. Jozef Sokologorský 
Chcem sa poďakovať za veľmi rozsiahly a jasný materiál. Pre mňa je kritérium práce činnosti 
MsP jednak táto správa, ale vnímam aj názor občanov na prácu MsP. Moja skúsenosť je, že ju 
občania vnímajú veľmi pozitívne. Mestských policajtov je vidieť v každom obvode. Občania 
ich poznajú a vedia na koho sa majú obrátiť. Vidno ich na rôznych športových 
a spoločenských akciách. Zníženie priestupkov je výsledkom celoročnej práce. Ďakujem. 
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RNDr. Lýdia Sidivárová 
Chcela by som nadviazať na predrečníka a upozorniť na bod 12 v správe, ktorý je venovaný 
vyhodnocovaniu kriminality a prevencie v meste. Príslušníci MsP spolu s náčelníkom sa 
okrem svojej hlavnej činnosti dlhodobo venujú aj uvedenej problematike. Spolupracujú so 
všetkými školami, pôsobiacimi na území mesta, čo je uvedené aj v správe. Touto cestou 
chcem oceniť a  poďakovať za ich aktívny prístup a zvýšený záujem hlavne v oblasti 
protidrogovej prevencie, prevencie kriminality, dopravnej prevencie ako aj ich pozitívne 
pôsobenie na mladých v meste. Výsledkom ich pravidelného monitorovania mládeže a aktivít 
počas vyučovania aj vo voľnom čase je podchytenie pre znižovanie kriminality a zníženie 
počtu konzumentov návykových látok na základných a stredných školách. Prax ukazuje, že 
aktivity realizované príslušníkmi MsP na poli prevencie majú nezastupiteľné postavenie 
a verím, že sa budú realizovať aj naďalej. 
 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
b e r i e    v e d o m i e  
Správu o stave verejného poriadku, činnosti mestskej polície Michalovce a stave kriminality 
na území mesta Michalovce za rok 2017. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 18) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 15 
NÁVRH NA DELEGOVANIE ZÁSTUPCU ZRIAĎOVATEĽA DO ŠKOLSKEJ RADY PRI    
ZÁKLADNEJ ŠKOLE, UL. KRYMSKÁ 5 A MATERSKEJ ŠKOLE, UL. LENINGRADSKÁ 1,      
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 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.  
- Návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu. 
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Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu 
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy je určené v odstavci 5, § 25 zákona 

č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Členmi rady školy sú dvaja  zvolení zástupcovia pedagogických 
zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia 
rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy a štyria delegovaní zástupcovia  zriaďovateľa, ktorí  
sú volení na štvorročné funkčné obdobie (funkčné obdobie rád škôl je 2016-2020).  Zo strany 
zriaďovateľa sú  to traja poslanci mestského zastupiteľstva a jeden zástupca z mestského 
úradu, ktorých schválilo mestské zastupiteľstvo. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru 
zamestnankyne mestského úradu, ktorá bola delegovaná za zriaďovateľa do školskej rady pri 
Základnej škole, Ul. Krymská 5 a  Materskej škole, Ul. Leningradská 1, Michalovce 
predkladáme návrh na delegovanie nového zástupcu, a to pani Ing. Lenku Hreňkovú, 
zamestnankyňu mestského úradu, odboru školstva a športu.    
 
R o z p r a v a : 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
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 Anny Hrehovčíkovej v Rade 
školy pri ZŠ, Ul. Krymská 5 a MŠ, Ul. Leningradská 1, Michalovce. 

2. S ch v a ľ u j e  
delegovanie zástupcu zriaďovateľa, pani Ing. Lenku Hreňkovú, do Rady školy pri Základnej 
škole, Ul. Krymská 5 a  Materskej škole, Ul. Leningradská 1, 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 riaditeľa základnej školy a riaditeľku  
materskej školy a predsedov rád škôl o delegovaní nového zástupcu zriaďovateľa do 
školskej rady na funkčné obdobie 2016 – 2020. 

Z: v texte 
T: ihneď 

 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 19) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 16 

NÁVRH DODATKU č. 2 K ŠTATÚTU MESTA MICHALOVCE 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.  
- Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Konštatoval, že materiál bol spracovaný na základe podnetu, návrhu Olympijského klubu 
Michalovce, ktorý navrhuje, aby sa pamätalo aj na tých občanov, ktorí reprezentovali 
Slovensko, predtým Československo na olympijských hrách a aby bol vytvorený tzv. pamätník 
olympionikov. Predkladám na rokovanie MsZ, aby sa schválil dodatok č.2 k Štatútu mesta 
Michalovce tým, že by sme pod § 32 A zaradili doň aj pamätník olympionikov, kde budú 
zaradení občania mesta, ktorí reprezentovali náš štát na olympijských hrách. Podoba 
pamätníka a jeho lokalizácia budú predmetom ďalšieho materiálu, ktorý bude predložený na 
rokovanie MsZ v mesiaci jún 2018 za predpokladu, že tento dodatok bude schválený. 
Umiestenie mena je spojené so slávnostným aktom. Dátum umiestnenia je 23. jún –   
Olympijský deň. 
 
 
R o z p r a v a : 
 
MUDr. Dušan Goda 
Vážené mestské zastupiteľstvo, tento návrh sa mi zdá pozitívny a chvályhodný. Túto 
myšlienku podporím. Je to prospešné pre Michalovce. 
 
PhDr. Jana Cibereová 
V bode 7 doplniť ... na schválenie do MsZ. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

1. S c h v a ľ u j e 
Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Mesta Michalovce 

2. U k l a d á  
Zverejniť Štatút Mesta Michalovce v plnom znení. 

     Z: vedúca organizačného odboru 
     T: ihneď 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 20) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 17 

INFORMÁCIA O PREBIEHAJÚCICH A UKONČENÝCH SÚDNYCH SPOROCH 
K 31.12.2017 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.  
- Informáciu predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce. 
 
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ Michalovce 
Informáciu o prebiehajúcich a ukončených súdnych sporoch predkladám tak, ako nám to 
umožňuje platná legislatíva. 
Mesto Michalovce k 31. 12. 2017 vedie 27 súdnych sporov, z toho 13 pasívnych a 14 
aktívnych súdnych sporov. 
Pasívne súdne spory sa v 6 prípadoch týkajú vydania bezdôvodného obohatenia za užívanie 
pozemkov, na ktorých sú komunikácie, 1 spor o vydanie pozemkov, 1 spor o náhrady škody 
na rodinnom dome, 1 o náhrady škody o ublížení na zdraví, 1 o určenie neúčinnosti právneho 
úkonu, 1 o nečinnosti orgánu verejnej správy MsZ, 2 spory o náhradu škody za neschválenie 
územného plánu, zmeny a doplnky č. 2. 
Aktívne spory: 1 spor o určenie neplatnosti časti zmluvy, 1 spor o určenie neplatnosti 
odstúpenia od zmluvy, 6 sporov o nájomné za prenajatý priestor, 2 spory o vypratanie 
priestorov, 1 spor o bezdôvodné obohatenie za užívanie bytu, 1 spor o určenie, že konkurzná 
pohľadávka je nesporná, 2 spory o určenie vlastníckeho práva v prospech Mesta. 
Z pasívnych súdnych sporov 2 boli rozhodnuté v neprospech Mesta. Mesto podalo odvolanie. 
V 3 sporoch bolo rozhodnutie v prospech Mesta. V ostatných prebiehajú konania na 
okresnom súde. 
Z aktívnych súdnych sporov bolo v 5 prípadoch rozhodnutých v prospech Mesta, podané 
odvolanie, v jednom prípade bol vydaný platobný rozkaz, ktorý nenadobudol právoplatnosť, 
v ostatných súdnych sporoch prebieha konanie na okresnom súde. 
Z prebiehajúcich pasívnych súdnych sporov nás v 2 prípadoch zastupuje JUDr. Vladimír 
Baťalík, v aktívnych súdnych sporoch nás zastupuje právna kancelária JUDr. Bžán Radomír.  
V ostatných súdnych sporoch nás zastupujú interní právnici Mesta. 
 
R o z p r a v a : 
 
Ing. Jozef Bobík 
Stretávame sa tu preto, aby sme  rozhodovali, ale k tomu aby sme  sa rozhodli dobre, 
potrebujeme informácie. Až do tejto chvíle všetky predložené materiály také boli. V tomto 
prípade tak bohužiaľ nie je. Preto, že ako JUDr. Dorič uviedol, Mesto vedie 27 súdnych 
sporov. Ak si pozrieme tabuľku, ktorá je súčasťou materiálu je zdokumentovaných 10 
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súdnych sporov. Sedemnásť súd. sporov nie je ani vymenovaných. Samozrejme, že sa tu 
potom vytvára priestor na alternatívne informácie, ako napr. Vilomeniny. Z nich čerpám, že 
proti Mestu sa vedie od konca minulého roku trestné konanie vo veci vyplatenia odmien pre 
JUDr. Bžána a že prebieha kontrola Úradu verejného obstarávania. V materiáli o tom nie je 
žiadna zmienka. Pýtam sa : v akom stave je trestné konanie, či primátor mesta v tejto veci 
vypovedal a ako to vidíte vy.  V akom stave je kontrola Úradu pre verejné obstarávanie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Koľko trestných oznámení a načo všetko je dané na Mesto, mi nie je známe. Samozrejme 
pokiaľ má príslušné orgány budú kontaktovať (niektoré má kontaktovali) odpoviem. V akom 
stave je proces neviem. Nesúvisí to s týmto bodom rokovania. 
 
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka 
Z bodu 7 je jasné, že už nie je firma MEDIPARK Košice ale KE-DEV s.r.o. Ak MEDIPARK už nie 
je naším partnerom odstúpil od zmluvy o dielo, čo sleduje Mesto tým, aby bola zmluva 
naďalej platná, aby teraz už nie MEDIPARK ale KE – DEV bolo zaviazané postaviť parkovací 
dom. Jediným spoločníkom vo firme KE – DEV je Dr. Juraj Kovaľ, majiteľ HK Banská Bystrica. 
Čo sa tým sleduje? 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
Stáva sa tu zvykom, že sa spájajú nespojiteľné veci. KE – DEV nastúpil namiesto MEDIPARK 
Košice. Súd to akceptoval, postúpili si vzájomné práva, my chceme chrániť spor do konca. Je 
tu ťažko o niečom rozprávať, lebo ide o prebiehajúce súdne spory a my nemôžeme tu 
prezentovať postup Mesta v danom spore. Kto je konateľ danej spoločnosti neviem. 
Spoločnosti vznikajú a zanikajú, menia sa ich vlastníci, menia sa ich štruktúry. Súdny spor 
beží, nikto ho nezastavil z dôvodu, že  na druhej strane nie je právny objekt, ktorý by mohol 
byť súčasťou právneho sporu. 
 
Ing. Jozef  Bobík 
Pán Dorič mi neodpovedal, ale aj to beriem ako odpoveď. Moja otázka bola, čo Mesto 
sleduje, že trvá na tom, aby súdny spor pokračoval. 
V predposlednom odstavci sa píše, že Mesto zastupujú dvaja externí právnici JUDr. Bžán 
a JUDR. Baťalik. Podľa mojich informácii nás zastupuje aj JUDr. Sotoláš, ktorému bola 
vyplatená odmena 1644 €. Je moja informácia zlá? 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
Áno  v jednom prípade nás bude zastupovať JUDr. Sotoláš. 
 
MUDr. Dušan Goda 
V správe sú uvedené spory – náhrada škody z ublíženia na zdraví. Chcem sa informovať 
o jednom uzavretom a jednom otvorenom spore. Ide o náhradu škody na zdraví, kde je 
Mesto žalované za zanedbanie starostlivosti o chodníky a komunikácie, čím došlo k ublíženiu 
na zdraví občana mesta. A ten zato žiada finančné odškodnenie. V rámci toho chcem 
upozorniť verejnosť, že v druhom podobnom spore o náhradu škody, bol po dlhých rokoch 
ukončený právoplatne súdny spor a bolo uznané, že Mesto jeho neplnením  starostlivosti 
o chodníky a komunikácie došlo k úrazu a bolo povinné uhradiť škodu okolo 3000 € s trovami 
konania a úrokmi z omeškania. Obraciam sa na p. Doriča, že mne ako poslancovi mesta je 
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ľúto občana, ktorý utrpel bolesť a traumu z viny Mesta, musel chodiť po súdoch a domáhať 
sa odškodnenia a je zarážajúce, že Mesto si nevedelo priznať zavinenie bez súdneho procesu, 
čoby bolo lacnejšie a humánnejšie. Chcem vedieť aké boli prijaté opatrenia, aby sa podobné 
prípady neopakovali, kto bol zodpovedný a komu bola výška náhrady zosobnená. Zároveň sa 
chcem v menej svojom a verím, že aj ostatných poslancov ospravedlniť občanovi za 
vzniknuté problémy a vysloviť presvedčenie, že to bude dostatočné ponaučenie pre Mesto 
na dôsledné plnenie si povinnosti a citlivý prístup k občanom. Nechcem ísť do konfrontácie 
pán primátor, ale nedá mi v tejto súvislosti sa vrátiť k Vášmu novoročnému príhovoru – Úctu 
treba dať tým, ktorí vidia a vedia oceniť aj dobré, tí ktorí ukazujú na pozitíva, tí ktorí nám 
ukazujú aj iné ako len materiálne hodnoty. Lebo práve oni hodnoty mravné a duchovné sú 
tým najväčším bohatstvom pričom sú im vlastné najmä pokora a žičlivosť. Prajme si aj veľa 
úsmevov, ktoré nás nikdy veľa nestoja a pritom nimi možno veľmi veľa povedať. 
Takže určite ten dotknutý občan nepocítil z vašej strany pokoru a žičlivosť a určite  veľa 
úsmevov počas súdnych pojednávaní nezažil. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Aby som sa Vás nedotkol pán poslanec, ale nechápem súvislosť toho čo ste tu čítali. Za 
svojimi slovami si stojím. Je tu množstvo našich občanov, ktorí zvládajú pohyb po našich 
chodníkoch a komunikáciách bez problémov, ale stane sa (ako aj inde vo svete), že niekto si 
aj ublíži. Musíme zohľadňovať aj to, kedy miera ublíženia si je spôsobená chybou, ktorú 
urobilo Mesto (čo nepopierame, že aj toto sa mohlo stať), ale nechceme zase, aby sme 
doplácali  na niečo, čo bolo spôsobené ináč, nie chybou Mesta. Preto tieto prípady dávame 
na súd. Pokiaľ súd rozhodne tak, že to bolo zavinením Mesta, tak je to riešené odškodnením. 
Pokiaľ nie, že súd dá za pravdu Mestu, čo sa už neraz stalo, tak odškodné vyplatené nie je. 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
V tomto prípade platí objektívna zodpovednosť. V minulosti bola s občanom urobená 
dohoda a on spätne podal žalobu, že na tom istom mieste tri krát spadol. Mesto sa snaží 
preukázať mieru zavinenia. Zoberme si zákon o cestnej premávke, kde sa hovorí, že vodič je 
povinný prispôsobiť jazdu charakteru a povahe cesty. Ak sa vám niečo stane na ceste, mali 
ste prispôsobiť jazdu povahe cesty. Aj vy zodpovedáte za chodník, ktorý je pred vašim 
domom, vy ho očistíte ráno, ale poobede niekto spadne, zodpovedný ste vy. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Prerokúvame materiál, ktorý som do značnej miery vyprovokoval ja. Z materiálu sú mi 
viaceré veci nejasné. Upozornil som už aj na predchádzajúcom MsZ, že by bolo dobre 
sledovať aj vývoj súdnych sporov. Poprosil by som predkladateľa, aby uviedol koľko súdnych 
sporov sme mali v roku 2016, 2015. Dovolím si prečítať z materiálu: Z prebiehajúcich 
pasívnych súdnych sporov nás v 2 prípadoch zastupuje JUDr. Vladimír Baťalík, v aktívnych 
súdnych sporoch nás zastupuje právna kancelária JUDr. Bžána Radomíra.  To znamená, že ak 
máme v súčasnosti 14 aktívnych súdnych sporov, že v 12 a 13  nás zastupuje advok. 
kancelária JUDr. Bžána? Ďalej v prílohe je v dvoch prípadoch uvedený zastupujúci advokát 
a v ostatných nie. Prosím o doplnenie. V prílohe je uvedených 27 súdnych sporov sú to spory 
len za mesto, alebo za všetky organizácie? 
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JUDr. Gabriel Dorič 
Pri prepisovaní, došlo k chybe. Ide o dva aktívne súdne spory, ktoré zastupuje JUDr. Bžán. 
Kde nie je uvedený právnik, tam zastupujú spor právnici mesta. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Materiál je trochu zmätočný. Prosím o doplnenie materiálu, kto zastupoval Mesto pri 
ukončených súdnych sporoch. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Sme na zastupiteľstve, tento materiál sa už nebude dopĺňať. Pokiaľ je táto informácia 
nepostačujúca, môžete prísť na MsÚ  a JUDr. Dorič Vám všetko ukáže a vysvetlí. 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
K porovnaniu počtu súdnych sporoch za jednotlivé roky sa teraz neviem vyjadriť. Správa je 
súdne spory k 31.12.2017 a porovnávanie  s predchádzajúcimi rokmi nemá žiadnu 
vypovedaciu hodnotu. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Podľa mňa má aj táto informácia svoju vypovedaciu hodnotu. 
 
Mgr. Ján Várady 
Právnik JUDr. Vidovenec zastupuje TaZS mesta Michalovce? 
 
JUDr. Gabriel Dorič 
TaZS mesta Michalovce je samostatný právny subjekt. 
 
Mgr. Ján Várady 
Bod č.3 – s firmou Dobrex s.r.o. – súdny spor sme prehrali. Chcem vedieť čo je istina, súdne 
trovy  a úrok z omeškania. Keď spočítam, koľko sme vysúdili a koľko sme zaplatili na súd. 
sporoch sme v mínuse 10 000 €. 
 
 
Mgr. Ján Eštok, predseda návrhovej komisie predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý podal Ing. 
Jozef Bobík. 
Žiadam predloženie komplexnej informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch. 
     Z: JUDr. Dorič 
     T: do 30.6.2018 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Neviem čo tým myslel pán Bobík, chce neverejné zasadnutie? Nie všetky informácie 
o súdnych sporoch, ktoré sú živé je možné zverejniť. 
 
Ing. Jozef Bobík 
V texte je uvedené, že vedieme 27 súdnych sporov, určite nie všetky sú tajné. Viacerí 
kolegovia sa vyjadrili, že im chýbajú niektoré informácie. Môj návrh je v tom, aby sa do konca 
júna pripravil komplexnejší materiál z hľadiska počtu o ktorých sa môže. 
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Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Bobíka 

(hlasovanie č. 21) 

za: 5 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 12 poslanec 

- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Informáciu o prebiehajúcich a ukončených súdnych sporoch k 31.12.2017. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 22) 

za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 18 

MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.  
-  Správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom.  
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM 
Vážené mestské zastupiteľstvo do dnešného rokovania sú predložené majetkové záležitosti 
v jednotlivých častiach. Vedúci odboru vymenoval všetky jednotlivé časti, ktoré sú uvedené 
v písomnom materiáli. 
 
R o z p r a v a  
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Vážené mestské zastupiteľstvo. Prvý-krát sme ponúkali na predaj objekt s priľahlým 
pozemkom v bode 2 na Ul. okružnej. Trh vygeneroval tri ponuky. Návrh z komisie a MsR je 
predať pozemok a areál. Ide o veľký pozemok. Viackrát sme tu už mali, že návrh bol 
stiahnutý a bolo odporučené vypísať súťaž nanovo. Verím, že dosiahneme vyššiu cenu 
vypísaním novej OVS. 
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Ing. Jozef Bobík 
Dlhodobejšie sa neviem stotožniť s princípom, ktorý opakujeme. Vyhlásime OVS, dáme 
podmienky, uchádzači splnia kritéria a my ich nakoniec neakceptujeme. Sú tu prípady, ktoré 
sa opakujú aj 20 krát. Ide napr. o objekt na Ul. vajanského. Firma, ktorá je uvedená v bode B) 
má neuhradené záväzky voči sociálnej poisťovni k 12.2.2017. Môže to byť o dôvod viac 
vyhovieť návrhu kolegu Stričíka. 
V bode 3 navrhujem perspektívne riešenie, ktoré vyrieši dva problémy. Ak uvedieme v OVS 
v odrážke č.4 doplniť text: minimálne vo výške znaleckého posudku. 
Uchádzačom by som aspoň orientačne dali najavo čo od nich očakávame a aby sme predišli 
nejakému nechcenému prípadu, že nejaká vysoká ponuka sa neobjaví, ale objaví sa nejaká 
malá a poslanecký zbor môže rozhodovať rôznorodo a malú ponuku by mohol prijať. 
 
MUDr. Benjamín Bančej – fakt. poznámka 
Musím zareagovať na návrh pána Stričíka. Uvedený objekt je už viac ako 10 rokov v takom 
stave, je zdevastovaný. Predtým tam bol Červený kríž, ktorý sa ho pokúšal zrekonštruovať, 
nepodarilo sa to dotiahnuť do konca. Červený kríž napokon objekt vrátil Mestu. Uvedený 
objekt bol už ponúkaný na odpredaj. Teraz ide o druhú ponuku a cena je primeraná stavu. 
Prikláňam sa k odpredaju, nevypisovať novú OVS. 
 
Ing. Jozef  Bobík – fakt. poznámka 
Upozornil som, že uchádzač o daný objekt má dlh voči sociálnej poisťovni.  Navrhujem 
počkať, aby si poplnil záväzky a keď bude vôľa tak mu to predáme. 
 
Doc. Ing. Stričík,PhD. 
Pán viceprimátor potvrdil moje slová, že objekt nebol dlho ponúkaný. Teraz sme prvýkrát 
ponúkli a máme hneď troch záujemcov. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved. OHsM 
Tento objekt bol ponúkaný na odpredaj viackrát. Súťaž bola zverejnená viackrát. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Doc. Ing. Stričíka,PhD.: 
 
- Stiahnuť z rokovania– odmietnuť predaj uvedený v bode 2. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Doc. Ing.Stričíka,PhD. 

(hlasovanie č. 23) 

za: 5 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 7 poslanci 

- Primátor konštatoval, že návrh nebol schválený. 
 
 
 



 
42 

 

 
- Predseda návrhovej komisie prečítal pozmeňujúci návrh Ing. Bobíka: 

 
Bod 3. Vyhodnotenie VOS na odpredaj pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa na Ul.   
            Masarykovej v Michalovciach. 
            Doplnenie podmienok OVS: Nový text  odrážky č. 4 „V návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ 
ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu a osobitne kúpnu cenu za odpredávané pozemky, 
minimálne vo výške znaleckej hodnoty“. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Bobíka 

(hlasovanie č. 24) 

za: 5 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 8 poslanec 

- Primátor konštatoval, že návrh nebol schválený. 
 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Odmietnutie ponuky na odkúpenie novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/6, druh 
pozemku zastavaná plocha, výmera 1223 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 a predložený návrh zmluvy spoločnosti  KOBRA I s.r.o., kpt. Nálepku 1072/20, 
071 01 Michalovce neprijíma s tým, že súťaž sa zopakuje za schválených podmienok, ako 
záverečné vyhodnotenie súťaže. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 25) 

za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve 
Mesta Michalovce, stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), postavenej na parcele p.č. 
3267/24, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,  pozemku p.C-KN č. 3267/18, zast. plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 1 316 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 
p.C-KN č. 3267/24, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 835 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 3267/28, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 
378 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením 
areálu, schvaľuje spoločnosť PRAMO, s.r.o., Ul. J.A. Komenského 1331/12, 071 01 
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Michalovce, ktorá ponúkla za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 231 160 €, ako 
záverečné vyhodnotenie súťaže. 
 
- JUDr. Dorič upozornil, aby poslanci, ktorí nie sú prítomní mali čipové karty vytiahnuté. 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 16 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 26) 

za: 10 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 4 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Odmietnutie ponuky 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 predložený návrh zmluvy spoločnosti Dobrex, s.r.o., 
Ul. kpt. Nálepku 20, Michalovce,  neprijíma s tým, že súťaž sa zopakuje za schválených 
podmienok. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 27) 

za: 12 poslancov, proti: 3, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
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 
€. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 28) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.5 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
1. Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj 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, pre Mgr. Mariannu Maruničovú, rod. Dobiášovú,  
Klokočov č. 78, 072 36 Kaluža, za kúpnu cenu vo výške 52  €. 

 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 16 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 29) 

za: 12 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj 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, pre RNDr. Alicu Süčovú, rod. Karkovú, Ul. užhorodská 
174/13, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 51,81 €. 
 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 30) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj 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, pre Vladimíra Adamka a manželku Adrianu Adamkovú, rod. Fiscarelli, obidvaja 
bytom Nižná Rybnica 92, 073 01 Sobrance, za kúpnu cenu vo výške 6 000 €. 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 18 poslancov 
 

Hlasovanie 

(hlasovanie č. 31) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 A 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Prijatie cenovej ponuky a formou priameho predaja schvaľuje odpredaj novovytvoreného 
pozemku C-KN,: 
parcelné číslo 1783/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 13 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý 
vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Janu 
Čičatkovú, rod. Semivanovú, Ul. staré nábrežie 3282/1, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo 
výške 143 €. 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 32) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 B 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
parcelné číslo 1783/4, druh pozemku zastavané plochy, výmera 9 m2 a parcelné číslo  
1783/5, druh pozemku zastavané plochy, výmera 9 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením 
Geometrického plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Mgr. Katarínu 
Kelemenovú, rod. Kendziorovú, Ul. partizánska č. 6093/12A, 071 01 Michalovce, za kúpnu 
cenu vo výške 198 €. 
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Prezentácia:  prezentovalo sa 16 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 33) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 C 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
podielu z novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/6, druh pozemku zastavané 
plochy, výmera 11 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 
14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, o veľkosti 1/2 z celku, pre Jána Horváta a manž. 
Oľgu Horvátovú, rod. Biskupskú, obidvaja bytom Ul. J. Švermu č. 7, 071 01 Michalovce, za 
kúpnu cenu vo výške 60,50 €. 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 34) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 D 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
podielu z novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/6, druh pozemku zastavané 
plochy, výmera 11 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 
14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, o veľkosti 1/2 z celku, pre Margitu Hrehovú, rod. 
Cibíkovú, Ul. okružná 1314/23, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 60,50 €. 
 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 35) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 E 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/7, druh pozemku zastavané plochy, 
výmera 12 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-
58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Jána Horváta a manž. Oľgu Horvátovú, rod. Biskupskú, 
obidvaja bytom Ul. J. Švermu č. 7, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 132 €. 
 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 36) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 F 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/9, druh pozemku zastavané plochy, 
výmera 16 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-
58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Evu Margitánovú, rod. Pliškovú, Ul. partizánska č. 14, 071 
01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 176 €. 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 37) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 G 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/10, druh pozemku zastavané plochy, 
výmera 17 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-
58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Janu Fedorkovú, rod. Rovňákovú, Ul. partizánska č. 16, 071 
01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 187 €. 
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Prezentácia:  prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 38) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 H 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/11, druh pozemku zastavané plochy, 
výmera 7 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-
58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Mikuláš Gavuru, Ul. partizánska č. 18, 071 01 Michalovce, 
za kúpnu cenu vo výške 77 €. 
 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 39) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.8 I 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
novovytvoreného pozemku C-KN, parcelné číslo 1783/12, druh pozemku zastavané plochy, 
výmera 23 m2, v k.ú. Stráňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-
58/2012, zo dňa 28. 12. 2012, pre Metoda Šulofa a Renátu Šulofovú, rod. Gavurovú, Ul. 
partizánska č. 18, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu vo výške 253 €. 
 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 40) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku E-KN p.č. 1614/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 
102 m2, v k.ú. Michalovce, za cenu 31,08 €/m2, pre vlastníkov rodinného domu na Ul. 
Slovenskej č. súp. 1739, Kolomana Baloga (nar. 22.9.1945) a Máriu Balogovú, r. Ferencovú 
(nar. 3.7.1947), obidvaja bytom Ul. slovenská č. 21, 071 01 Michalovce,  v súlade so Zákonom 
č. 138/1991 Z.z., par. 9a, ods. 8b., so splatnosťou kúpnej ceny v 36 mesačných splátkach. 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 41) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odkúpenie pozemkov: 

− C-KN p.č. 1518, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 280 m2, ktorý je 
evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 3104, k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, od: 
 Rusnákovej Márie, rod. Štefanovej, P. Horova 8, Michalovce – vo výške 

spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku, 
 Štefana Pavla, rod. Štefana, Janka Borodáča 3522/24, Michalovce – vo výške 

spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku, 
 Štefana Antona, Partizánska 61, Michalovce – vo výške spoluvlastníckeho podielu 

1/12 z celku, 
 Ing. Buzinkaia Štefan, Bazovského 12, Bratislava – vo výške spoluvlastníckeho 

podielu podiel spolu 3/4 z celku, 
− E-KN p.č. 4881/1, druh pozemku trvalé trávne porasty, výmera 860 m2, ktorý je 

evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV č. 6914, k.ú. 
Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, od: 
 Rusnákovej Márie, rod. Štefanovej, P.Horova 8, Michalovce – vo výške 

spoluvlastníckeho podielu  1/12 z celku, 
 Štefana Pavla, rod. Štefana, Janka Borodáča 3522/24, Michalovce – vo výške 

spoluvlastníckeho podielu 1/12 z celku, 
 Štefana Antona, Partizánska 61, Michalovce – vo výške spoluvlastníckeho podielu 

1/12 z celku, 
 Ing. Buzinkaia Štefana, Bazovského 12, Bratislava – vo výške spoluvlastníckeho 

podielu spolu 3/4 z celku, 
za jednotkovú cenu 10 €/m2. 
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Prezentácia:  prezentovalo sa 19 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 42) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Podanie žiadosti o prevod pozemku registra E-KN p.č. 1002/1, druh pozemku  zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 3095 m2, evidovaného Okresným úradom Michalovce, 
katastrálnym odborom, na LV 5874 v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce, ako 
pozemku zastavaného miestnou komunikáciou. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 43) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti o prevod pozemku registra E-KN p.č. 9414/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 3434, evidovaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym 
odborom, na LV 6204 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, ako pozemku, 
ktorý bude zastavaný budúcou plánovanou stavbou Zemplínska cyklomagistrála – stavba 
verejnom záujme. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 44) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.13 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov, 
dotknutých budúcou plánovanou stavbou Zemplínska cyklomagistrála, ktoré  (pozemky) sú 
vedené na Listoch vlastníctva č. 5717, č. 5850, č. 5857, č. 5629, č. 5528, č. 6186, č. 5588, č. 
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5899, č. 5900, v k.ú. Stráňany, ako pozemkov, ktoré budú zastavané budúcou plánovanou 
stavbou Zemplínska cyklomagistrála – stavba verejnom záujme. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 45) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.14 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov, 
dotknutých plánovanou stavbou Cestná svetelná signalizácia Michalovce, križovatka Hollého 
– Sládkovičova – Partizánska, ktoré (pozemky) sú vedené na Listoch vlastníctva č. 5876, č. 
5860, č. 5859, č. 5764, v k.ú. Michalovce, ako pozemkov, ktoré budú zastavané stavbou  
Cestná svetelná signalizácia Michalovce, križovatka Hollého – Sládkovičova – Partizánska – 
stavba verejnom záujme. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 46) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.15 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
podanie žiadosti o prevod spoluvlastníckeho podielu neznámeho vlastníka, vo veľkosti 1/2, z 
pozemku registra E-KN p.č. 5823/1, druh pozemku orná pôda, výmera 803, evidovaného 
Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 7055 v k.ú. Stráňany, obec 
Michalovce, okres Michalovce, ako pozemku, ktorý bude zastavaný budúcou plánovanou 
stavbou Realizácia chodníka v meste Michalovce od Ul. športovej k Ul. severná – stavba 
verejnom záujme. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 47) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.16 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj novovytvorených a novourčených pozemkov registra C-KN: 

− p.č. 1114/1, druh pozemku zastavané plochy, výmera 342 m2,  
− p.č. 1115/1, druh pozemku zastavané plochy, výmera 217 m2,  
− p.č. 1115/9, druh pozemku zastavané plochy, výmera 4 m2, 
v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-
33/2017, zo dňa 26.6.2017, za cenu 4,979 €/m2, pre nižšie uvedených spoluvlastníkov 
bytového domu na Nám. osloboditeľov č. 941 (viď tabuľka), každému o veľkosti podielu 
rovnajúceho sa ich veľkosti podielu na spoločných častiach a spoločných zariadenia tohto 
bytového domu, so splatnosťou kúpnej ceny najneskôr do 31.12.2018. 
 

P.č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. Číslo 
bytu 

1. 

Kočiš Gejza,  
rod. Kočiš 
gen Petrova 28 
071 01 Michalovce 

1/1 3 príz. 5 6557 /81432 225,72   

2. 

Janovová Eva,  
rod. Janovová 
Nám. Osloboditeľov 3 
071 01 Michalovce 

1/1 3 príz. 6 5338 /81432 183,75   

3. 

Mgr. Tóth František, 
rod. Tóth 
Trhová 3450/54 
840 00 Bratislava- 
Dúbravka 

1/1 3 1. 3 6996 /81432 240,83   

4. 

Caplan Katarína 
rod. Bobáková 
J.G. Tajovského 
3547/15 
071 01 Míchalovce 

1/1 3 1. 4 7944 /81432 273,46   

5. 

Mesarošová Gabriela 
rod. Gencová 
Zvončeková 3594/2 
071 01 Michalovce 

1/1 3 2. 1 6652 /81432 228,99   

6. 
Ing. arch. Kic Maroš 
rod. Kic 
072 54 Lekárovce č. 78  

1/1 3 2. 2 6668 /81432 229,54   



 
53 

 

P.č. Vlastník 

Vlastníctvo 

Cena 
podielu 

[€] 
Poznámka 

BYT Podiel na 
spoločných  
častiach a 

spoločných  
zariadeniach 

domu 

Podiel Vchod Posch. Číslo 
bytu 

7. 

Rybak Viktoria 
rod. Robaková 
Nám. osloboditeľov 
941/5 
071 01 Michalovce 

1/1 5 príz. 11 6073 /81432 209,05   

8. 

Ing. Vaľo Martin 
rod. Vaľo 
Partizánska 3077/38 
071 01 Michalovce 

1/1 5 príz. 12 6880 /81432 236,83   

9. 

Ing. Ješo Tibor 
rod. Ješo 
072 04 Trhovište č. 
118 

1/1 5 1. 10 6403 /81432 220,41   

10. 

Hudáková Anna 
rod. Molnárová 
Nám. Osloboditeľov 5 
071 01 Michalovce 

1/1 5 1. 9 8009 /81432 275,70   

11. 

Mgr. Hospodár Matej 
rod. Hospodár 
Zvončeková 6 
071 01 Michalovce 

1/1 5 2. 7 7452 /81432 256,52   

12. 

Mgr. Ješko Vladimír 
rod. Ješko 
Nám. osloboditeľov 
941/5 
071 01 Michalovce 

1/1 5 2. 8 6460 /81432 222,38   

  Spolu         81432 /81432 2803,18   

 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 48) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
 



 
54 

 

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.17 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 3732/6, druh pozemku ostatné 
plochy, výmera 1298 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 
36582972-58/2016, zo dňa 18.4.2016, obchodnou verejnou súťažou za nasledujúcich 
podmienok: 

− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja, 
− účastník súťaže predloží zámer využitia na predmet 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 odpredávaný pozemok, 
− 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 300 € 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 300 €, 

− uchádzači môžu zasielať návrhy kúpnych zmlúv i na jednotlivé novovzniknuté 
pozemky, ak dodržia podmienku, že zostávajúca časť o ktorú nemajú záujem bude 
prístupná bez akýchkoľvek obmedzení, 

− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške    
300 € 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. 
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Hlasovanie 

(hlasovanie č. 49) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.18 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
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 5157, a to: 
 pozemky na Ul. jaroslawskej: 
 pozemok C-KN p.č. 914/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 4 m2,   
 pozemok C-KN p.č. 914/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 12 m2,  
 pozemok C-KN p.č. 914/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 11 m2,   
 pozemok C-KN p.č. 914/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 20 m2,   
 pozemky na Ul. Kuzmányho: 
 pozemok C-KN p.č. 2910/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 790 m2,  do 

výmery 400 m2 
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 

úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6438, a to: 
 pozemky na Ul. kpt. Nálepku: 
 pozemok E-KN p.č. 9465/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 7232 m2, do 

výmery 50 m2,   
− 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. 9414/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1470 m2, do 

výmery 250 m2, 
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným 

úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 25, a to: 
 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/20 z pozemkov na Ul. M. Bónu: 
 pozemok C-KN p.č. 48/1, druh pozemku orná pôda, výmera 655 m2,  
 pozemok C-KN p.č. 48/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 

367 m2. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 50) 

za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.19 A 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
v garážovej lokalite na  Ul. okružnej – Zekon, 

− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3497, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 17 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  

− odpredaj podielu 1120/376250 z pozemku registra C-KN p.č. 3728/1, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV 
10048, v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok 
medzigarážových priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Mgr. Jána Hamadeja, rod. Hamadeja, 
bytom J. A. Komenského 1331/8, 071 01 Michalovce. 

 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 17 poslancov 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 51) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.19 B 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

B) v garážovej lokalite na  Ul. Timravy – Chempik, 
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 1976/217, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 20 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),  

− odpredaj podielu 118/8614 z pozemku registra C-KN p.č. 1976/222, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 2094 m2, ktorý je evidovaný na LV 10172, 
v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových 
priestorov), 

do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Jána Čičáka, rod. Čičáka, bytom J. 
Hollého 113, 071 01 Michalovce. 

 
Prezentácia:  prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 52) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.19 C 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
v garážovej lokalite na  Ul. okružnej, 

− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3433, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 18 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za 
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže), do vlastníctva 
pre vlastníkov stavby garáže: 

 Annu Sabadošovú, rod. Müllerovú, bytom J. okružná č. 12, 071 01 Michalovce, 
 Štefana Sabadoša, rod. Sabadoša, bytom 072 54 Pinkovce č. 46, 
 Rastislava Sabadoša, rod. Sabadoša, bytom Ul. okružná č. 12, 071 01 Michalovce, 
do podielového spoluvlastníctva s výškou podielu 1/3 z celku. 

 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 17 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 53) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.20 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
odpredaj: 

− bytu č. 16, vo vchode č. 55, poschodie 8., bytového domu súpisné číslo 699 na Ul. J. 
Hollého v Michalovciach, stojaceho na parcele C-KN č. 4645/14, v celosti, 

− spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu a pozemku C-KN p.č. 4645/14, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1012 m2, vo veľkosti podielu 
6513/684814 z celku,  

ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste 
vlastníctva č. 7090, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, nájomcovi bytu, 
Ing. Bajužíkovej Ivete, rod. Laurinčíkovej, trvale bytom Ul. J. Hollého 699/55, Michalovce, 
za cenu vo výške 1718,78 € (v súlade s predajom bytov v predmetnom bytovom dome). 

 
 
Prezentácia:  prezentovalo sa 18 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 54) 

za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II. 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
poveruje  
primátora mesta Viliama Zahorčáka podaním žiadosti na Slovenský pozemkový fond, 
ohľadom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v bodoch I./11 – 15. 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 55) 

za: 16  poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III. 
Mestské zastupiteľstvo  v Michalovciach 
splnomocňuje 
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./2, 4 – 16, 19. 
 
 T: 2018 
 Z: Viliam Zahorčák  
  primátor mesta 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 56) 

za: 14 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
 
BOD č. 19 

PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice.  
-  Správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom.  
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM 
Vážené mestské zastupiteľstvo, do dnešného rokovanie predkladám informáciu z rokovania 
Komisie na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce, ktorá sa uskutočnila v dňoch  
18.12.2017 a 22.1.2018 s návrhom celkom na 8 uznesení. Šesť uznesení je vo veci vecných 
bremien pre uloženie inžinierskych sietí, jedno uznesenie vo veci riešenia vjazdu a jedno 
uznesenie, ktoré sa týka ochranného pásma tranzitného plynovodu Poľsko – Slovensko na 
časti pozemkov lesov v Oreskom. Zároveň predkladáme jeden návrh na zrušenie uznesenia 
po prijatí iného riešenia. 
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R o z p r a v a : 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Vážené mestské zastupiteľstvo chcem upriamiť pozornosť na stranu č. 8, kde máme bod č. 5 
– vecné bremená. Bod 5.1 GasOil Technology a.s. Námestie sv. Egídia 40/93 Poprad, je tam 
uvedené vecné bremeno na lesné porasty. Nie je v správe uvedené o ktorý kataster sa jedná. 
 
Ing. Jozef Doležal, ved.OHsM 
Ide o stavbu -  pripojovací plynovod Poľsko – Slovensko, ide o pozemky v katastri Oreské. 
Uvedené to je strane č.9, prvý odstavec, posledná veta. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Mám otázku k bodu č. 1.7. Hokejový klub Michalovce, Športová ul. 1, nájomné na časti 
priestorov o výmere 200 m2 pre spoločnosti V-+K III s.r.o., ktorá by v priestoroch 
prevádzkovala bufety. Zámer je zveľadiť majetok Mesto do 55 tis. €. 
Myslí sa tým vlastná investícia súkromnej spoločnosti bez nároku na kompenzáciu, alebo 
s čiastočnou kompenzáciou? Prosím o vysvetlenie. 
 
Ing. Jozef Doležal, vedúci OHsM 
V materiáli nie je návrh na uznesenie k tomuto bodu, nakoľko stanovisko od odboru 
V,ŽPaMR  zatiaľ nemáme. Neboli doložené všetky podklady, aby mohlo byť spracované 
stanovisko. Uznesenie bude predložené na schválenie až vtedy, keď budú podklady v celom 
rozsahu žiadateľom doložené. 
 
Neboli vznesené žiadne  ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1 
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. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 57) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.1. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.1   dočasné vyňatie a obmedzenie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov počas 
realizácie stavby plynovodu v šírke 23 m, a súčasne odporúča schváliť trvalé 
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vyňatie a obmedzenie využívania lesných pozemkov parcely registra C-KN 
p.č.588/1, p.č.588/9, p.č.588/10 a parcely registra E-KN p.č.471/2, p.č.471/15 
z plnenia funkcií lesa, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, ktoré bude platiť 
po ukončení a skolaudovaní stavby v šírke ochranného pásma 5 m od osi vedenia 
plynovodu na každú stranu (t.j. 10 m záberu z dotknutých pozemkov vedúce 
ponad trasu uloženého vedenia plynovodu) v rozsahu predloženého 
Geometrického plánu č. 36703206-119/2016 vystaveného dňa 12.4.2016 
spoločnosťou GEOKART Veľké Kapušany s.r.o., Z. Fábryho 25, 079 01 Veľké 
Kapušany, úradne overeného dňa 19.05.2017 pod číslom G1-182/17 Ing. Lenkou 
Sýkorovou z Okresného úradu Michalovce, katastrálneho odboru, v súlade s §5 
a §7 zákona 326/2005 Z.z. (zákon o lesoch) pre spoločnosť eustream a.s., 
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, investora stavby: 
„Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 58) 

za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.2. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

 
2.2   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 za účelom osadenia elektromerového rozvádzača a uloženia 
inžinierskych sietí:  

 

 Vodovodnej prípojky                         v dĺžke cca        4,5 m 
 Kanalizačnej prípojky                         v dĺžke cca    125,5 m 
 NN elektrickej prípojky                      v dĺžke cca         51 m 
( o celkovej zastavanej ploche elektromerového rozvádzača cca 1,75 m2 a  
celkovej dĺžke inžinierskych sietí spolu cca 181 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 osadenie elektromerového rozvádzača, pre uloženie podzemných 
inžinierskych sietí a právo vstupu a vjazdu na daný pozemok v rámci stavby: 
„HALA ATOL HB na parc. č.4920/42, Michalovce“, realizovaných za účelom 
pripojenia objektu haly,  ktorá bude postavená na parcele registra parcele registra 
C-KN p.č. 4920/42, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 10999 so spoločnosťou 
ATOL HB, spol. s r.o., Mierová 721, 072 22 Strážske, IČO: 36 443 441, investorom 
a budúcim vlastníkom s tým , že všetky dotknuté plochy na ktorých sú 
umiestnené stavby  vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené 
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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 (vecné bremeno bude právom 
súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka elektromerového 
rozvádzača, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN elektrickej prípojky, 
alebo ich častí). 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 59) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e   

2.3   zriadenie vecného bremena, za účelom uloženia NN distribučného vedenia pod 
povrchom, osadenia 26 ks pilierových skríň SPP6 a 3 ks rozpojovacích skríň SR4 na 
povrchu na pozemky parcely:  
 registra E-KN p.č. 9386, k.ú. Vrbovec, evidované na LV 5807,  

        k.ú.   Vrbovec,  
 registra C-KN p.č. 696/2, k.ú. Vrbovec, evidované na LV 5157, k.ú. Vrbovec, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta (zastavaná plocha osadených skríň cca 7,5 m2 bude 
spresnená geometrickým plánom spolu s dĺžkou vedenia cca 1 545 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, osadenie 26 ks pilierových skríň SPP6, 
osadenie 3 ks rozpojovacích skríň SR4 a právo vstupu a vjazdu na dané pozemky 
v rámci stavby: „Michalovce, Ul. Kapušianska – úprava NN a DP“, realizovanej za 
účelom pripojenia obyvateľov Kapušianskej ulice a Ulice Samuela Tešedíka do NN 
siete so spoločnosťou: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú 
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy 
a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia 
(tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto 
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou dotknutých mestských 
komunikácií a chodníkov v celej dĺžke, šírke a priečnom profile (vecné bremeno 
bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN 
vedenia, alebo jeho častí. 
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Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 60) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.4. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.4   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodného potrubia, ktoré 
bude uložené na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky: 

   registra C-KN  p.č. 5329/1, p.č. 5329/2, p.č. 2883, p.č. 2881/1 a p.č. 2884, k.ú.       
   Michalovce,     evidované na LV 5157, k.ú. Michalovce,  

(v celkovej dĺžke vodovodného potrubia cca – 68 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 Dodatku k zmluve o budúcej 
zmluve na zriadenie vecného bremena č. 20170871 a následne uzatvorením 
zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí 
a právo  vstupu a vjazdu na dané pozemky v rámci stavby: „Michalovce – Ul. prof. 
Hlaváča rekonštrukcia vodovodu“ realizovanej za účelom obnovy verejných 
rozvodov vody so spoločnosťou: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, investorom a budúcim 
vlastníkom 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 (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného 
budúceho vlastníka vodovodného potrubia, alebo jeho častí). 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 61) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.5   zriadenie vecného bremena na pozemkoch povinných a udeliť súhlas pre 
povinných, vlastníkov pozemkov: 

   registra C-KN  
 

o  p.č. 1838/300, evidovanom na LV 10687, k.ú. Michalovce,  
          JAREK, s.r.o., IČO: 46 155 180  
            Kpt. Nálepku 1056/5, 071 01 Michalovce   
 

o p.č. 1838/301, evidovanom na LV 10648, k.ú. Michalovce,  
            Ing. Mgr. Ladislava Husára a JUDr. Zuzanu Husárovú, rod. Velikú,  

       Tehliarska 51,  071 01 Michalovce,   
 

o p.č. 1838/302, evidovanom na LV 10476, k.ú. Michalovce,  
         Ing. PhD. Erika Špaka a Emíliu Špakovú, rod. Schmidtovú,  

       Tehliarska 49,  071 01 Michalovce,   
 

o p.č. 1838/303, p.č. 1838/304, evidovaným na LV 10691, k.ú. Michalovce,   
         BUSINESS PARTNER GROUP, spol. s.r.o., IČO: 45 301 956  
           Kúpeľská 99/1064, 073 01 Sobrance     

o p.č. 1838/305, evidovanom na LV 10672, k.ú. Michalovce,   
           Rudolfa Ondiča a Annu Ondičovú, rod. Dzúrovú,  

       Jána Hollého 55,  071 01 Michalovce,   
   pre vystavenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následné 

vystavenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Predmetom zmluvy bude dohoda 
zmluvných strán o zriadení vecného bremena k pozemkom povinných C-KN p.č. 
1838/300, C-KN p.č. 1838/301, C-KN p.č. 1838/302, C-KN p.č. 1838/303, C-KN 
p.č. 1838/304 a C-KN p.č. 1838/305, k.ú. Michalovce, alebo akýmkoľvek iným 
budúcim vlastníkom týchto pozemkov, alebo ich častí, na ktorých  oprávnený, 
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, 
IČO: 00325490 uloží elektrické vedenie pod povrchom a osadí stĺpy verejného 
osvetlenia na povrchu, v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie. 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 62) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.6. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.6    zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrického  rozvodu na 
pozemku parcela registra E-KN p.č. 1526, k.ú. Michalovce, evidovanom na  
LV 5157, k.ú. Michalovce, (v celkovej dĺžke elektrického NN rozvodu cca – 1,5 m, 
ktorý bude spresnený geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na 
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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 právom vstupu a vjazdu na daný pozemok so spoločnosťou BVS Invest s.r.o., 
Kraskova 11264/4A, 080 05 Prešov, IČO: 44 026 889, v rámci plánovanej stavby: 
„NN rozvody – ul. Zeleninárska, Michalovce“, ktorá bude realizovaná z dôvodu 
potreby riešenia pripojenia existujúcich obchodných prevádzok nachádzajúcich sa 
na Ulici zeleninárskej na NN elektrické rozvody, ktoré sú v súčasnosti napájané 
z trafostanice, ktorá bude zrušená, 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 (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj 
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN elektrického rozvodu, alebo jeho 
časti). 

 
Prezentácia: prezentovalo sa 15 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 63) 

za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.7. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.7   zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, ktorá bude 
uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 
katastrálnom odbore, ako pozemok registra C-KN p.č. 1838/1, evidovanom na  
LV 5157, k.ú. Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 2,0 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 právom vstupu 
a vjazdu na daný pozemok v rámci stavby: „RODINNÝ DOM“, ktorá bude 
postavená na parcele registra C-KN p.č.1838/222, k.ú. Michalovce, evidovanej na 
LV 10945 s pani Dianou Bánomovou, S.H.Vajanského 33, 071 01 Michalovce, 
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve 
Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany 
žiadateľa v prípade opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí technologicky 
prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade 
rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s 
obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude 
právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka kanalizačnej 
prípojky, alebo jej častí). 
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Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 64) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.8. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  

2.8   zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra  
C-KN p.č. 1837/175, k.ú. Michalovce, vedeného na LV 5157,  k.ú. Michalovce, 
ktorej vlastníkom je Mesto Michalovce, vedenej na Okresnom úrade 
v Michalovciach, katastrálnom odbore, výstavbu vjazdu (o celkovej ploche záberu 
z pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta potrebnej pre vjazd na pozemok 
žiadateľa - cca 11,54 m2, ktorá bude spresnená geometrickým plánom)   
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 
a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre právo prechodu 
a prejazdu v rámci stavby „Michalovce – novostavba rodinného domu“, ktorá 
bude postavená na parcele registra C-KN p.č. 1837/35 a parcele registra  
C-KN p.č. 1837/260, evidovaných na LV 10653, k.ú. Michalovce s pánom Jozefom 
Gujdom, Štefana Fidlíka 3339/14, 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 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 (vecné bremeno bude právom súčasného, ako 
aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vjazdu, alebo jeho časti).  

 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 65) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3.1. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
3 .  R u š í   
3.1   uznesenie MsZ č.198 zo dňa 21.06.2016 – bod 2.9 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 66) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 4. 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
4. Splnomocňuje 

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

 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 67) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
 
 
BOD č. 20 

NÁVRH NA UDELENIE TITULU ČIN ROKA 2017 
 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice.  
-  Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mesto má vo svojom Štatúte Mesta možnosť udeľovať každý rok titul Čin roka za výnimočný 
úspech, alebo ak niekto vykoná výnimočný čin. Všetky návrhy boli prerokované v príslušných 
komisiách MsZ, na rokovaní predsedov komisií a schválila ho aj mestská rada. Všetky mená 
a kolektívy sú predmetom uznesenia. 
 
R o z p r a v a: 
 
Neboli vznesené žiadne  otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Ján Eštok  v tomto znení: 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
 
u d e ľ u j e 
 
titul Čin roka 2017 
 
jednotlivci    

• PaedDr. Radmila Hajduková 
• Samuel Liška 
• Bc. Alena Niklasová 
• RNDr. Jozef Smrek 
• Michal Stričík 
• Mgr. Ingrid Štefanisková 
• Mgr. Zuzana Tongeľová 

    
kolektívy  

• Slovenská republika - Okresný súd Michalovce, Nám. Slobody 11, 071 01  Michalovce 
• Ing. arch. Pavol Merjavý, Urbánková 52, Košice    
• SCORP spol. s r.o., Jaroslawská 7, Michalovce 
• Svet zdravia, a.s., Einsteinova 25, Bratislava 
• Ing. Mgr. art. Radovan Gonos, d.g.A design graphic architecture s.r.o., Popradská 80, 

Košice 
• AZOR Zeta s.r.o., Medená 18,  Bratislava  
• IUVENTA - družstvo žien 
• Tanečný súbor SLNIEČKO 
• Tanečná skupina Divas pri ZUŠ, Štefánikova 20 
• Súbor Flauto Cantabile 
• Detský spevácky zbor PRO MUSICA 

 
 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 68) 

za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci 

- Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené. 
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BOD č. 21 

INTERPELÁCIE 
 
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice.  
 
Ing. Jaroslav Kapitan 
Pred križovatkou Vininanska cesta a Severná ulica, je priechod pre chodcov cez Ul. severnú. 
Zo smeru od sídliska SNP tento priechod nie je označený dopravnou značkou. Z hľadiska 
bezpečnosti chodcov prechádzajúcich po tomto priechode, by bolo potrebné osadiť 
dopravné značenie. 
 
MUDr. Jozef Makohus 

1. Chcem požiadať o riešenie kolíznej dopravnej situácie na križovatke Ul. agátová – Ul. 
kamenárska pri reštaurácii ARNO. Autá návštevníkov reštaurácie parkujú priamo 
v križovatke a tým blokujú premávku. Navrhujem zrealizovať vodorovné dopravné 
značenie žltým pruhom v križovatke po jej hranicu. 

2. Na základe opakovaných podnetov obyvateľov Kavarnianskej ulice prosím o opravu 
výtlkov Gagarinovej ulice v úseku od cintorína ČA po Ul. kavarniansku a súčasne 
zaradiť do plánu definitívnych opráv komunikácií. 

 
 
PhDr. Marta Horňaková 

1.Na základe podnetov od občanov a vlastného zistenia žiadam Mesto o zabezpečenie opráv   
výtlkov na cestách ulíc Štefana Fidlíka, Vila-Real a Partizánska v časti od Ulice lipovej po 
nový cintorín. Opravu si vyžaduje chodník na Ulici nad Laborcom vedúci od predajne Fresh 
k Ulici konečnej, pretože je počas dažďov zaplavený vodou a tiež chodník v mestskej  časti 
IBV Stráňany, ktorý sa nachádza po ľavej strane Ulice Vila-Real, pretože je už viac rokov 
bez asfaltového povrchu a betón sa rozpadáva. 

 
2.Občania mesta ma upozornili na väčšie množstvo odpadkov, ktoré sa nachádza    
    na parkovisku pred novým cintorínom a žiadajú Mesto, aby v týchto priestoroch boli    
    umiestnené odpadkové koše. 
 
3.Obyvatelia Lipovej ulice mestskej časti Stráňany majú počas prívalových dažďov zaplavené    

pivnice. V priebehu minulého roka sa to stalo štyri krát. Ohľadom riešenia tohto problému 
obyvatelia tejto ulice viackrát oslovili Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť závod 
Michalovce. Nakoľko tento problém nebol doposiaľ odstránený, občania prosia Mesto o 
zistenie, v akom štádiu riešenia je tento ich problém a pomoc pri jeho odstránení. 
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4.Občania mesta prosia o vybudovanie detského ihriska pre skupinu najmladších detí pri  
jazierku Baňa. Do tejto časti mesta za oddychom prichádzajú rodičia s deťmi z celého 
mesta a vybudovanie ihriska pre deti by uvítali rodičia, no hlavne deti. 

 
Ing. Jozef Bobík 
 
Dvojtýždenník občanov Michaloviec MICHALOVČAN vydáva mesto Michalovce. Za noviny 
zodpovedá vydavateľ t. j. mesto Michalovce to znamená, že Vy, pán primátor. Zo Štatútu 
Michalovčana o. i. vyplýva, že redakčná rada zverejňuje príspevok každého poslanca 
mestského zastupiteľstva, týkajúci sa problematiky mesta, najviac jeden príspevok v čísle. 
Túto základnú povinnosť Redakčná rada dlhodobo a opakovane nedodržiava. 
Zo štatútu novín MICHALOVČAN tiež vyplýva, že redakčná rada má zabezpečiť spravodajský 
charakter novín. V hodnotení nezávislej organizácie Transparency  International Slovensko sa 
MICHALOVČAN z 83 hodnotených novín umiestnil na 61. mieste. S hodnotením: propaguje 
vedenie radnice abnormálne často.  
Pán primátor, občania mesta potrebujú objektívny MICHALOVČAN. Z Vášho poverenia riadi 
vydávanie jednotlivých čísel novín predseda redakčnej rady. Preto, vzhľadom na vyššie 
uvedené, Vás žiadam, aby ste mestskému zastupiteľstvu navrhli odvolať MUDr. Benjamína 
Bančeja z funkcie predsedu Redakčnej rady dvojtýždenníka MICHALOVČAN. 
    
Ing. Jozef Bobík 
 
Prvý trávnik na futbalovom štadióne v Michalovciach slúžil pre všetky kategórie hráčov skoro 
päťdesiat rokov. Druhý trávnik bol položený v roku 2009. Ako mestský poslanec som Vás 
v interpelácii upozornil na nekvalitu nového trávnika. Dostal som odpoveď, že nový trávnik 
vyzerá inak ako starý, lebo je to športový trávnik. Výsledok je taký, že po ôsmych rokoch bol 
športový trávnik vyhodený. Od roku 2017 preto máme na futbalovom štadióne ďalší trávnik. 
O jeho nekvalite svedčí fakt, že sa na ňom nedalo trénovať ani hrať zápasy, pre nespôsobilosť 
terénu. Preto navrhujem, aby na tento trávnik bola bez odkladne uplatnená reklamácia. 
Pán primátor, v súvislosti s vyššie uvedeným mám nasledujúce otázky : 

1. Kto a kedy schválil investíciu 2 654 890 € / s DPH / do rekonštrukcie futbalového 
štadióna v roku 2009 ? 

2. Akou formou verejného obstarávania, kedy a z koľkých uchádzačov bol vybratý 
zhotoviteľ rekonštrukcie futbalového štadióna v roku 2009 ? 

3. Kto realizoval podkladové vrstvy a drenáž trávnika v roku 2009 ? 
4. Akou formou verejného obstarávania, kedy a z koľkých uchádzačov bol vybratý 

zhotoviteľ prác na futbalovom štadióne v roku 2017 ? 
5. Kto realizoval podkladové vrstvy a drenáž trávnika v roku 2017 ? 

 
 
Ing. Jozef Bobík 
 
Pán riaditeľ TaZS, čas aj lokality rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov / VOK / občania 
bývajúci v rodinných domoch sledujú veľmi pozorne. Asi pred 15 rokmi došlo k stabilizácii 
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lokalít rozmiestnenia VOK. Minulú jeseň bola bez diskusie s občanmi a poslancami 
mestského zastupiteľstva zrušená lokalita VOK na ulici A. Kmeťa. 
Občanov bývajúcich medzi ulicami Masaryková a Vajanského táto skutočnosť nepríjemne 
zaskočila. Obrátili sa na mňa, ako mestského poslanca, aby som Vás, pán riaditeľ, pred jarnou 
sezónou požiadal o nápravu v tejto záležitosti tak, aby sme predišli petícii nespokojných 
občanov. 
 
Mgr. Ján Várady 
 

1. Vážený pán primátor, k 31.12. 2016 evidovalo naše mesto neuhradené pohľadávky vo 
výške cca 3 600 000 €, čo je asi 108 000 000 Sk a to je približne 10 % ročného 
rozpočtu mesta. Nevymáhaním týchto pohľadávok vzniká mestu – to znamená 
všetkým občanom mesta škoda. Mesto a ním riadené subjekty sú povinné tieto 
pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať prostredníctvom príslušného orgánu, ak 
hodnota pohľadávky je vyššia ako 35 €. Čl. XIV. bod 2 Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta. Pýtam sa: 
- Kto je zodpovedný za vymáhanie pohľadávok mesta? 
- Aké opatrenia ste  prijali – vykonali Vy osobne ako primátor mesta od roku 2016 

po súčasnosť, aby sa tento stav zlepšil? 

 
2. V súvislosti s nedostatočnou odpoveďou na moju predošlú interpeláciu ohľadom 

nedostatočného verejného osvetlenia na Ul. kapušianskej, žiadam TaZS mesta 
Michalovce (kompetentné orgány),  aby mi umožnili pozrieť si  pôvodný projekt 
rekonštrukcie osvetlenia a hlavne protokoly o meraní  intenzity jednotlivých 
svetelných bodov, zvlášť v druhej polovici ulice, kde sú lampy len na každom druhom 
stĺpe. Na základe týchto zistení budem žiadať ďalšie opatrenia aj odbor dopravy 
ORPZ, ŠÚVRZ a iné orgány. 
 

3. Žiadam Mesto Michalovce, ako aj TaZS mesta Michalovce o komplexný postup pri 
výstavbe oplotení stojísk TKO na Sídl. Východ a to postupne od najfrekventovanejších  
najvyhľadávanejších stojísk našimi neprispôsobivými, marginalizovanými skupinami 
občanov. Logický postup je začať od blokov „A“ postupne cez „B“ až po „C“, ktoré sú 
najvzdialenejšie.  Takto postupne zabezpečíme čistotu a poriadok celého nášho 
sídliska k spokojnosti nás, obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta. 

 
Písomné interpelácie predložili: 

PhDr. Jana Cibereová 
 
Obyvatelia Sídl. Východ, najmä Ul. ukrajinská a užhorodská, sú znepokojení sústavným 
neporiadkom v okolí kontajnerov TKO Vzhľadom na to, že mesto už pristúpilo k uzamykaniu 
kontajnerov na sídlisku a obyvatelia túto situáciu prijali veľmi pozitívne, dotazujú sa kedy sa 
tak stane aj na menových uliciach. 
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MUDr. Ján Mihalečko 
 
Oprava chodníka do vchodu obytného domu na Ul. kyjevská 12. 
Požiadavka:  opraviť vyspádovanie chodníka od vchodu smerom k cestnej komunikácii. 
Rekonštrukciou parkovacích miest v r. 2009 a o rok výmenou prípojky teplovodného kúrenia 
v mieste pred vchodom, pri väčšom daždi zateká voda až do vchodu bytového domu. Pri 
normálnych zrážkach je to kaluž vody, do ktorej musia obyvatelia vchodu vkročiť ak chcú 
vojsť alebo vyjsť z bytového domu. Doterajšia písomná komunikácia a fotodokumentácia je 
v prílohe. 
 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
 
Znovu sa obraciam na zodpovedných pracovníkov mesta v súvislosti s nevyhovujúcim stavom 
parkovacej plochy nachádzajúcej sa pred obytným blokom A7 na Ul. M. Rázusa. Parkovacia 
plocha má veľké množstvo výtlkov a dier, ktoré sa ďalej prehlbujú, čím dochádza 
k znižovaniu počtu parkovacích miest  pred týmto blokom. Je možné tieto diery a výtlky 
opraviť? 
 

- Primátor mesta konštatoval, že na všetky vznesené interpelácie dostanú poslanci 
písomné odpovede. 

 
 
BOD č. 22 

RÔZNE 
 
MUDr. Dušan Goda 
Chcem nadviazať na kolegu Ing. Bobíka a musím konštatovať, že ho chápem a stotožňujem sa 
s jeho návrhom ohľadom odvolania predsedu Redakčnej rady novín Michalovčan pána 
MUDr. Bančeja. Myslím si, že tento pán si svoju prácu robí nedemokratickými metódami. 
Prvý som okúsil jeho svojvôľu a jeho totalitné a nedemokratické maniere. Jeho správanie nie 
je v súlade s demokratickými princípmi, na ktorých je založená naša spoločnosť. Médium 
Michalovčan len glorifikuje úzku skupinu vedenia mesta a neumožňuje nám, niektorým 
poslancom uverejňovať svoje príspevky, čo nám podľa Štatútu bod 7, 7.1 prináleží. Aby som 
bol konkrétny v mojom prípade verejnosť vie, že v minulom roku mi bolo umožnené a dostal 
som priestor v súlade so Štatútom a boli mi uverejňované moje príspevky, ale až do 
24.11.2017. V decembri  2017 a v januári  2018 som bol cenzurovaný redakčnou radou novín 
Michalovčan. Prečo cenzúra? Nechcem porovnávať, ale na začiatku tu bola minúta ticha za 
novinára, ktorý zomrel. Pravdepodobne preto, že bol investigatívnym novinárom. Nechcem 
porovnávať, ale určité súvislosti tu musíme hľadať. Toto v našom meste nemôže tak naďalej 
fungovať. Na môj príspevok z 24.11.2017 pod názvom Drahý náš zimný štadión, reagoval 
hneď v tom čísle pán viceprimátor siahodlhou reakciou. Moja reakcia v nasledujúcom čísle 
nebola uverejnená. Prečítam ju, aby sa dostala k občanom mesta a k vám: 
Drahý náš zimný štadión 2 (fikcie a fakty) 
Pán primátor v prvom rade Vám veľmi pekne ďakujem za Vašu reakciu v ostatnom čísle 
dvojtýždenníka Michalovčan. Prečo? Pretože mi veľmi pomohla ozrejmiť čitateľom, občanom 
Michaloviec podrobnosti pri realizácii, rekonštrukcii zimného štadióna aj v rámci rokovania 
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mestského zastupiteľstva 7.12.2017. Začnime Vašou fikciou, že podľa Vás bol podpísaný 
dodatok k zmluve s firmou HAND BA navýšenie o 250 tis. EUR na nepredvídané práce. Je 
smutno smiešne, že ste si nevšimli, že dodatok k zmluve bol navýšený o 410 tis. € (fakt) na 
sumu 2 368 tis. € „lieta nám 160 tis. €. Načo sa použilo tých 160 tis. €? Píšete, že poslanci 
schválili nad rámec pôvodnej sumy  aj 254 tis. € na elektroinštaláciu a nátery podkrovnej 
konštrukcie. To preto konštatujem v mojom príspevku jeden krát 160 tis. € lietajúcich 
a jedenkrát 144 tis. € (na nátery podkrovnej konštrukcie) zazmluvnených s lokálnou firmou 
ako dva-krát fakturované = možno 1-krát zrealizované – fakt. Následne píšete, že ktokoľvek si 
môže odvedenú prácu na zimnom štadióne skontrolovať. Áno, bol som spolu s poslancom 
Váradym urobiť poslanecký prieskum na zimnom štadióne. Tam nám bolo na moju konkrétnu 
otázku, kto a ako dlho realizoval nátery podkrovnej konštrukcie odpovedané, že dvaja 
horolezci po dobu dvoch mesiacov (fikcia). V zmluve o dielo je uvedená lehota realizácie 
predmetu zmluvy najneskôr do 30 dní (fakt). Pritom na rozsah zazmluvnených prác 144 tis. 
EUR je viac ako pravdepodobné, že to dvaja pracovníci (horolezci) nemohli pri dodržaní 
technologických postupov za taký krátky čas zvládnuť (fakt). Ďalej píšete, že sa držím zásady 
čím horšie, tým lepšie (vaša fikcia). Nie pán primátor, ja sa držím zásady, peniaze našich 
občanov investovať účelne, hospodárne v prospech mesta Michalovce. To je fakt. Píšete, že 
ste pripravený dokladovať všetky vaše kroky, súťaže, zmluvy, platby a zúčtovania (fikcia). 
Zase nemáte pravdu pán primátor, pretože aj v prípade zmluvy o dielo rekonštrukcie zimného 
štadióna je zmluva uverejnená bez podpisov a nie sú zverejnené neoddeliteľné súčasti zmluvy, 
faktúr a objednávok (fakt), čím dochádza k porušovania zákona č. 211/2000 o slobodnom 
prístupe k informáciám Mesta Michalovce. Na záver, jednoznačne s Vami nesúhlasím, že 
mojim cieľom je zavádzať a klamať verejnosť. Mojím zámerom je plniť si zodpovedne svoj 
mandát poslanca mestského zastupiteľstva a poukazovať na pochybné postupy vedenia 
mesta a dohliadať nato, aby sa verejné prostriedky využívali efektívne a hospodárne 
v prospech Michalovčanov a v prospech mesta Michalovce. 
To bol prvý príspevok.  Dovolím si prečítať aj môj druhý príspevok, ktorý mi neuverejnili 
5.1.2018. 
Politika a cenzúra 
Aktuálne sa vám čitateľom musím posťažovať, že mi v predchádzajúcom čísle nebol 
rozhodnutím redakčnej rady uverejnený môj príspevok. V ňom som reagoval na reakciu pána 
primátora z predposledného čísla na môj príspevok o zimnom štadióne. Jednoznačne som 
v ňom vyvrátil a spochybnil tvrdenia pána primátora a to sa zrejme v našom meste netoleruje 
ani poslancovi mestského zastupiteľstva. Pritom Štatút novín v čl. 7.7 hovorí redakčná rada 
zverejňuje každý príspevok poslanca mestského zastupiteľstva týkajúceho sa problematiky 
mesta maximálne 30 riadkov. Za jeho obsah zodpovedá každý sám, to znamená, že zo 
zodpovednosti sa vyníma redakčná rada. Každému súdnemu občanovi, obyvateľovi musí 
v tomto prípade prísť na um, slovo cenzúra. Cenzúra je potlačenie prejavu, verejného 
zdieľania, alebo iných informácií, ktoré môžu byť považované za nevhodné, citlivé alebo 
nepohodlné podľa rozhodnutia „držiteľa moci“ a v „dobách neslobody“ je kontrolované 
informovanie verejnosti jednotlivcami. Považujem to za môj prípad. Súčasťou cenzúry býva aj 
kriminalizácia toho odvážlivca (zase mojej osoby), čo ste si v príspevku pána primátora mohli 
v závere prečítať, kde sa mi vyhráža trestným stíhaním. Lenže mi žijeme v demokracii a nielen 
poslanci, ale všetci občania majú ústavne zaručené právo na slobodu slova. Noviny 
Michalovčan patria všetkým občanom Michaloviec, čo je uverejnené aj v Štatúte novín, čl. 
12.1, aby jeho prostredníctvom získavali informácie a verejne vyjadrovali svoje názory. 
Politika je proces záväzného rozhodovania určitej skupiny ľudí smerujúca k dosiahnutiu 
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určitého cieľa. Je zameraná na dosiahnutie alebo udržanie moci. Média majú byť 
demokratickým prostriedkom týchto procesov. Uvedomme si všetci, že politika je umením 
spravovať veci verejné a obhajovať záujmy mesta a občanov. A v tomto prípade máme všetci 
právo a povinnosť či poslanci, alebo občania poukazovať a dohliadať na ich dodržiavanie 
a realizáciu. Najmä nato, aby sa verejné prostriedky nás všetkých vynakladali účelne 
a hospodárne. V novinárskej etike sa spolu stretáva sloboda slova so zodpovedným hľadaním 
objektívnej pravdy. Záverom odkazujem redakčnej rade: nebojte sa širokospektrálneho 
demokratického informovania občanov, určite vám to budúcnosti pomôže. 

Tieto dva príspevky mi neboli uverejnené v novinách. Myslím si, že stačilo pán 
viceprimátor a vedenie mesta. Týmto štýlom sa nesmie robiť politika v našom meste. Zmeňte 
kurz. Celé Slovensko je hore nohami, kvôli udalosti, ktorá sa stala. Zastavte sa, je to zlá cesta. 
Po neuverejnení článku som prišiel do vašej kancelárie s pánom kolegom poslancom 
Váradym. Prvé čo bolo, že ste vyhodil poslanca Váradyho z miestnosti, lebo údajne sa ho to 
netýka. Pritom sa ho to týkalo, lebo v článku bol spomenutý aj on. Povedal ste – nikdy 
neuverejním článok v novinách Michalovčan, kde sa bude znevažovať meno pána primátora. 
Primátor je nad človek? S nad právami? Neviem o tom, že by mal všeobecnú imunitu, alebo 
žeby sa človek nemohol vyjadrovať k jeho konaniu. 

- Primátor upozornil poslanca, že už rozpráva 15 min. „ v nedemokratickom 
prostredí“ podľa poslanca Godu, ktorý nedodržiava rokovací poriadok, schválený 
poslancami MsZ. 

Dobre, končím, verejnosť si urobí o tom svoj názor, ale v prvom rade by ste si mali urobiť 
názor vy tam, vy papalaši. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Som povinný Vás upozorniť na nedodržiavanie rokovacieho poriadku. Pán poslanec chcem 
Vám povedať, že slušnosť by Vám nezaškodila, ale je to Váš spôsob komunikácie. Vy sa tak 
vyjadrujete. Nie sme pripravení nato, aby sme Vám tu opäť všetko vyvracali, to sa ani nedá 
zapamätať, ale určite budeme nato reagovať a určite aj nato Vaše zavádzanie verejnosti. Čo 
sa týka novín Michalovčan nechám priestor, aby reagoval pán zástupca. 
 
MUDr. Benjamín Bančej 
Osobne mám pocit, že novinár, ktorý prišiel o život, prišiel oň takými ľuďmi ako ste 
momentálne Vy.  Vymýšľate si, rozprávate nepravdy, také aké neodzneli ani v mojej 
pracovni. Báchorky o zimnom štadióne, ktoré majú zabávať verejnosť, miasť ľudí v diele, 
ktoré Mesto sa snaží v dobrej viere robiť čo najlepšie. Môžem sa smelo pozrieť aj Vám do oči 
aj všetkým ostatným Michalovčanom, pretože som zo zimného štadióna nezobral ani jednu 
tehlu, ani jeden cent som nezobral pre seba. Všetko ostalo na zimnom štadióne. Vaše články 
v Michalovčanovi sme uverejnili všetky až na posledný, ktorý nebol uverejnený preto, lebo 
rozprával o tom istom, čo ste už predtým v Michalovčanovi uverejnili. Nato má redakčná 
rada právo odmietnuť. O tom hlasovala redakčná rada. Využil som právo, že som dal hlasovať 
o každom článku. Na uverejnenie všetkých príspevkov poslancov môžem povedať, že zo 
všetkých 18, ktoré doteraz prišli, boli všetky uverejnené. Neostal ani jeden, ktorý by nebol 
uverejnený. V jednom týždni prišli 4 články a keďže máme v Štatúte uvedené, že najviac 
jeden príspevok poslanca, navrhol som redakčnej rade riešenie, a ona s tým súhlasila, že 
budeme losovať, ktorý článok vylosujeme, ten bude zverejnený v tom čísle. Postupne boli 
všetky články uverejnené. Posledný bude pána poslanca Gejguša (článok bol doručený pred 
mesiacom), ktorý vyjde v piatok. Len pre zaujímavosť, štruktúra Michalovčana pozostáva zo 
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42 článkov od občanov, 103 článkov je od MŠ, ZŠ,VŠ, od občianskych združení 41 príspevkov, 
od seniorov 34 príspevkov, od kultúrnych zariadení 66 atď. V tomto prípade sa snažíme 
zachovávať štruktúru Michalovčana tak, ako bola aj vtedy pán Bobík, keď si bol ty 
primátorom, aj vtedy keď sa predával komerčne. Nič sa z úrovne Michalovčana neznížilo. 
Zaviedli sa stále rubriky, ktoré hovoria o tom, ktoré budú dva týždne v kultúre, v športe 
a podobne. Je zverejnený na inter. stránke mesta a máme reakcie aj zo zahraničia. Nehanbím 
sa za jeho úroveň, obhajujem ho aj v mene redakčnej rady, ktorá má čo do toho povedať. 
K článku MUDr. Godu – redakčná rada si vyhradila právo odmietnuť uverejniť články, ktoré 
sú osočujúce, invektívne a urážajúce. Ak redakčná rada určitý článok zhodnotí týmto 
spôsobom má právo ho odmietnuť aj keď je od poslanca. 
 
Mgr. Martin Nebesník 
Reagujem na vystúpenie pána poslanca Godu. Prízvukujem, že si ho vážim ako človeka 
a osobnosť, plne akceptujem čo hovorí, ak však s niečím nesúhlasím, potrebujem vyjadriť 
svoje protichodné , alebo odporné stanovisko. Aj demokracia má svoje pravidlá, ako náhle 
ich nemá, potom má veľmi blízko k anarchii. Naše zastupiteľstvo má tak isto svoje pravidlá 
a tým je rokovací poriadok. Trvám na tom, aby bol striktne dodržiavaný, lebo sa kľudne môže 
stať, že budúce zastupiteľstvo nám bude trvať do večera, prípadne tu budeme niekedy tráviť 
aj noc. Tým pádom konštruktívnosť našej činnosti si myslím, že bude mimo a veľmi veľa toho 
nevyriešime. Zároveň sa mi nepáči to, že na našom zastupiteľstve to niekedy vyzerá tak, že 
niektorí poslanci zastupujú všetkých Michalovčanov a niektorí tu sú za nikoho. Mal som 
možnosť aj dnes niekoľkokrát si vypočuť, že (konkrétne aj voči primátorovi) .. pán primátor 
vy si myslíte toto, ale všetci Michalovčania si myslia iné. Ako všetci Michalovčania? Každý 
z nás zastupuje nejaké spektrum Michalovčanov. Ja som bol trikrát zvolený, tak je celkom 
možné, že aj ja mám za sebou ľudí, ktorí podporujú moje názory. Ja by som si nedovolil 
povedať, že všetci Michalovčania si myslia niečo iné. To nie je možné a tak to nemôže byť. 
Bol by som veľmi rád, pokiaľ by sa takýmto výrazom niektorí poslanci vyvarovali, pretože to 
nie je objektívne hodnotenie skutočného stavu. Zároveň sa vrátim k prvej požiadavke, ja 
trvám na tom, aby rokovací poriadok bol striktne dodržiavaný. Aby každý poslanec, pokiaľ 
sme si rovnocenní a to sme, mal 3 minúty v rámci diskusie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Áno, ale ten, ktorý sa cíti byť verbálne alebo nejak ináč agresívnejší, tak ten si uzurpuje väčší 
čas. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Ďakujem za slovo, len tak ma neodstavíte, páni, čo vy si myslíte. Nesmejte sa. Aj na Vás príde 
mráz pán viceprimátor, verím, že minulý predseda redakčnej rady. Takže ja som osočoval 
a obviňoval pán primátora. Ja to nemôžem urobiť a pán primátor môže hej? Keď ma 
osočoval a kriminalizoval. On môže obviňovať, toto je OK, toto uverejníte. Toto je kóšer. Ale 
keď Goda sa chce brániť  tak to už nie. Tu je naplnený princíp rovný a rovnejší ako definícia. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec, prepáčte kto Vás kriminalizoval, kedy a čím? Vy keď zaregistrujete  niečo také, 
že niekto sa  môže brániť aj ináč ako ste zvyknutý, to znamená, že to je kriminalizácia? Máte 
zvláštne posudzovanie. 
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MUDr. Dušan Goda- fakt. poznámka 
Na poslednom zastupiteľstve som povedal,  keď to uznáte za vhodné bráňte sa aj  týmto 
spôsobom. Ja Vám nebránim. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Prečo ste z toho pohoršený? 
 
MUDr. Dušan Goda- fakt. poznámka 
Ja som pohoršený z toho, že Vám bolo uverejnené osočovanie a mne nie. Aké misky váh sa 
používajú? 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Nehnevajte sa pán poslanec, ale Vám sa darí toto zastupiteľstvo ťahať kde si úplne inde. 
 
MUDr. Dušan Goda- fakt. poznámka 
Pravdu a spravodlivosť hľadám v tomto meste. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
To hľadáme všetci. 
 
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka 
Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Chcem úprimne povedať, že na 
zastupiteľstvo chodím preto, aby som dobré veci podporil a ak sú nejaké veci neznáme, 
alebo nejasné, aby som si ich ozrejmil. Aspoň na jednom by sme sa mali zhodnúť, a keďže 
sme tu generácia, ktorá nemala na rozdiel o dnešnej mladej generácie problémy čítať 
s porozumením tak by sme sa mali zjednotiť na tom: štatút hovorí, že redakčná rada zverejní 
príspevok každého poslanca mestského zastupiteľstva týkajúci sa problematiky mesta najviac 
jeden príspevok. To znamená, že jeden príspevok každého poslanca. Tak nie jedného 
z desiatich. Toto si treba ujasniť, lebo budeme viesť nekonečné spory o čo nám vlastne ide. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Teoreticky sa to dá aj takto vysvetliť, že každého poslanca najviac jeden príspevok, ale dá sa 
to vysvetliť aj tak, že najviac jeden príspevok v jednom čísle. 
 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. – fakt. poznámka 
Ďakujem za slovo. Chcel som rozprávať o tom istom ako kolegovia predo mnou. Skutočne 
vieme každý čítať. Čl. 7.7 prvá veta: redakčná rada zverejňuje príspevok každého poslanca 
mestského zastupiteľstva týkajúci sa problematiky mesta. Najviac jeden príspevok v čísle. 
Každý porozumie, že sa jedná o jeden príspevok poslanca v jednom čísle. Nie to, že iba jeden 
príspevok poslancov môžel byť uverejnený v jednom čísle. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pán poslanec viete si predstaviť, že by príspevok poslalo všetkých 25 poslancov? Potom je to 
o ničom. Možnosti periodika sú obmedzené. 
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PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. – fakt. poznámka 
Spomeniem ešte bod 7.9 – redakčná rada si vyhradzuje právo odmietnuť, uverejniť 
invektívny, osočujúci, urážajúci príspevok. Namiesto novoročného príhovoru, pán predseda 
redakčnej rady tvrdo osočoval opozíciu, nekorektne. Bolo to politické okienko, namiesto 
novoročného príhovoru. To sa nezakladá na Štatúte novín Michalovčan. 
Bod 7.8.3 Príspevky poslancov MsZ,  VÚC a NR. Keď hovoríme o príspevkoch, máme zato bod 
7.7 chápať tak ako som to povedal. Každý poslanec má právo uverejniť jeden príspevok 
v jednom čísle. Vysvetlíte to nám aj na kameru, že to tak nie je. Môj príspevok bol voľným 
pokračovaním príspevku predošlého a  dostane sa na rad, vytrhnutý z kontextu, o mesiac a 
pol. To sa nezakladá na správnosti. 
 
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka 
Už som tu spomínal, že sme tu rôzni, aj rôzneho vzdelania a rôznej praxe a niektorí tu máme 
aj znalostí z logiky. Človek, ktorý má logiku, tak tú vetu, ktorú citoval kolega Gejguš nemôže 
prečítať ináč, len tak ako je napísaná. Každý príspevok poslanca, ktorý nie je urážajúci má byť 
zverejnený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ako som už povedal, je to názor výkladu vety. 
 
MUDr. František Farkaš 
Pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja osobne by som chcel, aby noviny Michalovčan boli 
o živote občanov. Keď ho otvorím, aby som sa dozvedel, čo sa v meste deje. Ja osobne 
nechcem, aby to bol politicky dvojtýždenník, kde si budeme vymieňať názory. Tu si 
vymieňame dosť názorov, môžu si to pozrieť ľudia v televízii. Vieme, že sú aj iné noviny, 
ktoré sa roznášajú, kľudne môžete ďalej to robiť, či jedná alebo druhá strana. Ja ako 
normálny človek, ktorý si otvorí noviny chcem vidieť  kto sa narodil, kto zomrel, kto mal 
sobáš, či bola nejaká akcia. Toto by mala byť hlavná úloha týchto novín, podľa mňa. Je treba 
sa naozaj zamyslieť nad tým v akej forme budú noviny. Ak je treba zmeniť Štatút novín, tak 
ho zmeňme. Ak chceme mať politické príspevky, urobme jasné pravidlá. Jedná strana bude 
vydelená pre príspevky poslancov. Opakuje sa tu stále dookola ten istý problém. Určime 
nové pravidlá, dajme tam jednu stranu a ostatné nech bude o živote mesta. Ďakujem. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pán kolega, vážim si Ťa, spomínaš politiku. Kto začína politickú mašinériu v novinách 
Michalovčan. Veď predsa z pera viceprimátora v každom čísle, to je apolitický článok? Deväť 
z desiatich sú politické články. On tam bubnuje politiku. Takže vedenie mesta tam môže 
pchať politiku do dvojtýždenníka občanov, podotýkam občanov. Oni môžu a opozícia 
nemôže. To je ta cenzúra. Tu je gro problému. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mali ste 18 príspevkov, nikto nemal toľko uverejnených príspevkov ako Vy pán poslanec. Ja 
za možno 4 roky toľko nie, koľko Vy za jeden rok. Čiže kto robí politiku a čo tam píšete. 
Politiku robíte. 
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Mgr. Ján Várady 
Môj príspevok sa týka pán Bančeja. Sloboda slova a prejavu je základom demokratického 
práva slobodných ľudí a slobodnej spoločnosti. Pán doktor Bančej v poslednom období 
pôsobí ako negatívny faktor pri publicistickej činnosti nezávislých poslancov. Jeho činnosť sa 
prejavuje v cenzúre článkov. Cenzúra sa môže dotýkať názorov, ktoré sú proti spoločenské, 
ktoré sú kriminálne, ktoré sú fašistické, ktoré sú nacionalistické, šovinistické a iné, ale nie to, 
keď vyslovíme svoj názor a povieme pravdu. Neboli tu napr. uverejnené články o procese 
rekonštrukcie zimného štadióna, alebo boli zredukované na minimálnu mieru. Pán predseda 
RR si uzurpoval rozhodovať aj o pravde a nepravde príspevkov poslancov. Už z jej filozofie 
najmä starovekých Grékov a Rimanov poznáme viacero pojmov, už oni sa usilovali definovať 
pravdu a nájsť ju. Definície pravdy či už božskej alebo ľudskej skončili niekedy pri otrokoch, 
ktorí nemali žiadny nárok, žiadne  právo na pravdu teda ani na volebné právo. Aristoteles, 
Platon, Sokrates už uvažovali o pravde empirickej, absolútnej, ideálnej, reálnej, božskej, 
vládcovskej, tyranskej. To znamená kto mal bohatstvo a moc ten mal pravdu. Najväčší týraní 
boli samozrejme Nero, Caligula, Karol Veľký, Lenin, Stalin, Hitler, Bonaparte atď.  Títo všetci 
potláčali slobodu slova, vyjadrovania  prejavu na verejnosti a opozíciu vytláčali a likvidovali 
fyzicky.  Nechcel by som  sa dožiť ďalšej cenzúry a potláčania slobody slova 
a neuverejňovania článkov poslancov, ich obmedzovaním ba až losovaním o ich vyradení. Je 
to urážlivé. Odporúčam do pozornosti báseň Slovo, ktorú napísal básnik M. Válek. Prečítajte 
si ju páni súdruhovia, kde priamo vyzýva občanov, ale aj  priateľov, súdruhov, aby vždy 
vraveli pravdivé slová a pravdu si ctili, žili ňou, hoc je často nepríjemná. Pre pravdu aj 
zomierali. Osobne sa snažím, aby moje slová, či už vyslovené alebo napísané boli pravdivé, 
lebo keď hovoríš pravdu, nemusíš si všetko pamätať. Aj z toho dôvodu súhlasím s výmenou 
predsedu redakčnej rady MUDr. Bančeja z tejto funkcie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Takže teraz ste vážení páni postavili celú redakčnú radu do pozície, že to sú len nejakí štatisti, 
ktorí sa k ničomu nevyjadrujú a že je tu nejaký diktátor, ktorý šmahom ruky zmetie všetko to, 
čo vy v dobrej viere chcete mestu prezentovať. To už je naozaj silná káva. 
 
MUDr. Benjamín Bančej – fakt. poznámka 
Ak by to nebola vážna vec, tak by to bola bohovská sranda. Som rád, že vás ľudia počuli. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Myslím si, že aj posledné slová sa dajú brať ako výsmech. Výsmech, ktorý už začal v prvom 
čísle Michalovčana. Bol som pripravený a čakal som na svojich predrečníkov, čo budú 
rozprávať. Nemám a nemal som dojem, aby nezávislí poslanci v tomto zastupiteľstve nič 
nerobili za uplynutých cca 3 rokov.  Podľa svojich možností sme upozorňovali na problémy 
a chceli sme, aby sa riešili. Možno aj ten jednostranný pohľad viedol k tomu ak diskusii, ktorá 
svojim  spôsobom je dnes zbytočná. Na druhej strane vyplynula z toho čo sa udialo. Ja si 
myslím, že pán Bančej nezastáva adekvátne miesto predsedu RR. Naozaj nenapĺňa Štatút 
novín Michalovčan. Ak by bolo hlasovanie, hlasoval by som za jeho výmenu, aby zastaval 
pôst predsedu RR človek, ktorý je odborník a vie tieto veci robiť kvalitne. Neviem presne aká 
je štruktúra, pretože predseda najsilnejšieho klubu SMER-KDH neinformoval o veciach 
a o zmenách, ktoré sa v priebehu uplynulých mesiacoch, týždňoch udiali, čo sa týka 
rozloženia politických síl v mestskom zastupiteľstve. To znamená, poslanecký klub SMER -
KDH koľko má členov a koľko je poslancov, ktorí sú mimo tohto klubu? Inicioval som 
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v predchádzajúcom období (v decembri) stretnutie, ktoré neviedlo ku vzniku nového klubu. 
A to možno aj kvôli pestrosti nezaradených poslancov nebude v ďalšom období viesť 
k takému vzniku klubu, ale na podnet pán MUDr. Bančeja sme predložili návrh, časť 
nezaradených poslancov, na voľbu člena mestskej rady s tým, že k takémuto návrhu a k jeho 
prerokovaniu dnes neprišlo. Verím, že v ďalšom období to príde. Pán primátor to určite vie 
potvrdiť, či takýto návrh dostal, alebo nie. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Áno, dostal som takýto návrh, aj som očakával, či niekto s týmto príde. Chcem potvrdiť, že 
áno je to legitímna požiadavka, ktorú zaradím do programu rokovania na najbližšie 
zastupiteľstvo. 
 
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD. 
Len na doplnenie, z neradených poslancov, ktorí sme tam boli v tomto predchádzajúcom 
období, aby aspoň niekto sedel v mestskej rade, aby sme mohli dostávať informácie. Aj dnes 
pri prerokovaní  bodu – súdne spory, neboli kompletné materiály. Podporil som návrh na 
najstaršieho poslanca, ktorý sedel v predchádzajúcom zastupiteľstve ako nezaradený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ako som povedal bude to predmetom najbližšieho rokovania MsZ. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Reakcia na viceprimátora. Zabudnite na bohorovnosť viceprimátor, ste obyčajný človek 
z mäsa a kosti. 
K pánovi kolegovi Stričíkovi, chcem aby bolo zrejme a jasné, ktorí poslanci podpísali návrh, 
ktorý bol predložený primátorovi. Neviem o tom, aby som tam bol podpísaný. Bolo by férové 
upresniť, ktorí poslanci sa dožadujú miesta v MsR. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Zatiaľ bol predložený jeden návrh. Nič nebráni tomu, aby tie návrhy boli dva, alebo aj tri. 
V návrhu, ktorý som dostal sú podpísaní: p. poslanec Valiska, Gejguš, Stričík. Návrh je na 
poslanca Gejguša. 
 

- O slovo požiadal občan mesta p. Kantor. 
 
Hlasovanie 

(hlasovanie č. 69) 

za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec 

 
p. Kantor 
S odborom školstva, konkrétne s. pani Polákovou, ved. odboru, sme si vymenili pár listov 
ohľadne špeciálnych požiadaviek pre deti, ktoré majú rôzne problémy. Konkrétne ide 
o celiakiu a iné problémy. Chcem sa opýtať, či je možné  aby sa táto vec riešila aj 
prostredníctvom školských jedálni v školách, pretože momentálne je situácia taká, ako mi 
bolo odpovedané z odboru školstva, že len jedna škola je schopná pripravovať takéto obedy 
a stým, že bolo odporúčané, aby sa deti stravovali tam. Žiak prvého stupňa základnej školy 
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nemôže odísť na obed na druhý koniec mesta. Viem, že v jasliach je to takto zavedené. 
Pristúpilo by Mesto v budúcnosti (čo v najbližšej samozrejme) k takejto možnosti? Zákonné 
normy nato sú, materiálne spotrebné normy  i finančné limity. Sme si vedomí, že tie obedy 
budú drahšie. Možno to nebude až taký strašný problém to urobiť. Hlavný problém je 
v používaní múky v jednotlivých jedlách. Za každú cenu pchať múku do jedál nemá význam 
ani nutričný. V normách je možnosť aj toto vymeniť za iné zahusťovadlá. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vašim podnetom sa bude príslušný odbor zaoberať. Informáciu dostanete písomne. 
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