ZÁPISNICA
z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 26. 6. 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 XXII. 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 XXII. zasadnutí MsZ je prítomných 18 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnili: PhDr. Marta Horňáková, Ing. Jozef Horňák, Ing. Vladimír Braník, Mgr. Ján
Várady a Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
- V rámci organizačných záležitostí primátor mesta navrhol, aby obed bol po skončení
zasadnutia MsZ.

PROGRAM:
Primátor konštatoval, že návrh programu XXII. zasadnutia MsZ majú poslanci uvedený na
písomnej pozvánke ( tvorí prílohu č. 2 zápisnice), ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poprosil poslancov, aby sa k tomuto programu
rokovania vyjadrili.
MUDr. Dušan Goda
Predniesol návrh na doplnenie programu o bod: Odvolanie riaditeľa TaZS mesta Michalovce
Ing. Júliusa Oleára z funkcie riaditeľa TaZS mesta Michalovce, resp. zaviazanie primátora
mesta na základe hlasovania k tomuto kroku, to znamená odvolať Ing. Oleára z tohto pôstu
v najkratšom možnom termíne. Ako odôvodnenie uvádzam: Na základe viac ako dôvodných
podozrení zo strany pána riaditeľa Ing. J. Oleára z nehospodárneho nakladania s majetkom
TaZS mesta Michalovce. Pobúrenejšie je ešte aj to, že je podozrenie na zneužívanie jeho
právomoci na súkromné účely a na dôvažok mimo územia mesta.
1

Viliam Zahorčák, primátor mesta
O Vašom návrhu na doplnenie programu bude hlasované. Takéto závažné rozhodnutia sa
nerobia len tak pre nič za nič. Malo by tomu predchádzať nejaké vyšetrovanie a nie odsúdiť
niekoho len na základe niečoho. V budúcnosti to samozrejme nevylučujem, ak bude takýto
bod na mestskom zastupiteľstve, ale až po preskúmaní všetkého čo s tým súvisí.
Hlasovanie o návrhu MUDr. Dušana Godu o doplnení programu
(hlasovanie č. 1)
za: 1 poslancov, proti: 11, hlasovania sa zdržali: 5 poslanci
Primátor konštatoval, že návrh na doplnenie programu nebol schválený.
MUDr. Dušan Goda
Ak toto neprešlo verím, že bude možné v bode č. 6 schváliť pozmeňujúci návrh, ktorý
predložím k plánu hlavnej kontrolórky.
Keďže k programu rokovania MsZ neboli predložené žiadne iné návrhy, primátor
mesta dal hlasovať o návrhu programu rokovania XXII. zasadnutia MsZ.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 2)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že návrh programu rokovania XXII. zasadnutia MsZ bol schválený .
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XXII. zasadnutia MsZ primátor mesta určil
týchto poslancov:
1. Ing. Jozefa Sokologorského
a
2. MUDr. Jozefa Valisku
Informátormi zo zasadnutí Mestskej rady Michalovce, ktoré sa uskutočnili 15. mája 2018 a 19.
júna 2018 sú p. poslanci PhDr. Jana Cibereová a Ing. Ján Ďurovčík,CSc.

Bod č. 2
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie:
- Mgr. Martin Nebesník
- MUDr. Tibor Prunyi
- PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
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Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0
- primátor konštatoval, že návrhová komisia bola schválená.

BOD č. 3
INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRIJATÝCH UZNESENIACH MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA OBDOBIE: MÁJ - JÚN 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.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie máj - jún
2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.4)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 4
INFORMATÍVNA SPRÁVA O RIEŠENÍ INTERPELÁCIÍ POSLANCOV
PREDLOŽENÝCH NA XXI. ZASADNUTÍ MsZ V MICHALOVCIACH
DŇA 24. APRÍLA 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ako je uvedené v predloženej správe, na XXI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 24. 4. 2018, interpelácie predložili poslanci: Ing. Jozef
Bobík, MUDr. Jozef Makohus, Ing. Jozef Sokologorský, Doc. Ing. Michal Stričík,PhD., MUDr.
Dušan Goda, RNDr. Lýdia Sidivárová, Mgr. Ján Eštok, Ing. Ján Ďurovčík,CSc. a MUDr. Ján
Mihalečko.
Poslanci na vznesené interpelácie dostali písomné odpovede a informácie o týchto
interpeláciách, aj so stanoviskom kompetentných sú priebežne zverejňované v dvoj týždenníku Michalovčan.
Rozprava:

Ing. Jozef Bobík
Požiadal som o slovo preto, že som predložil 4 interpelácie a nie som spokojný ani s formálnou
stránkou, ani s obsahovou. Z toho dôvodu sa chcem ešte k svojim interpeláciám vyjadriť. My
ako poslanci sa máme so svojimi otázkami obracať na funkcionárov, ale odpovede dostávame
od zamestnancov MsÚ Michalovce. Zdá sa mi to nekorektné voči poslaneckému mandátu.
Prvá interpelácia sa týkala parkoviska pri bloku A9, ktoré malo byť realizované na jar tohto
roku a nebolo. Odpoveď bola v zmysle toho, že bolo uprednostnené parkovisko pri zimnom
štadióne z dôvodu medzištátneho zápasu. To občania chápu s tým, že do konca roka sa
parkovisko pred A9 zrealizuje. Túto odpoveď považujem za korektnú a zrozumiteľnú. Nedá sa
to povedať o ďalších troch odpovediach. Bola tam interpelácia k súdnym sporom. Pred časom
bol v mestskom zastupiteľstve materiál od JUDr. Doriča o súdnych sporoch. Určitou dedukciou
som došiel k tomu, že JUDr. Bžán, ktorý nás zastupoval pred rozhodcovským súdom, nás
zastupuje aj pred všeobecným súdom. K tomu, aby nás niekto mohol zastupovať musí mať
splnomocnenie, zmluvu, dohodu, čiže nejaký doklad. Na stránke mesta som nič také nenašiel.
Odpoveď som dostal, že moja otázka je kapciózna. Bol tu už aj problém s porozumením
slovenských textov pri štatúte novín Michalovčan, kde došlo k neporozumeniu k tomu, čo je
tam napísané. Teraz je tu napísané cudzie slovo. Dala sa pripraviť aj iná odpoveď. V ďalších
interpeláciách som sa dožadoval odpovedí čo sa týka verejného osvetlenia a jeho
modernizácie cez firmu FIN MOS. Kedysi som to označil za lúpež storočia a teraz bola ideálna
možnosť ma usvedčiť, že som sa mýlil. Je zmluva, ktorá zaväzuje obidve strany k plneniam.
Nepoužil som nič špekulatívne len to, čo je v zmluve uvedené. Po 10-tich rokoch sa dali uviesť
nejaké konkrétny fakty. Ďalej som sa obrátil na hl. kontrolórku aby mi odpovedala či je
správne, že Msto resp. primátor neuplatnil reklamácie na futbalové trávniky, ktoré boli
realizované v roku 2009 a v roku 2017. V obidvoch prípadoch som upozorňoval, že to nie je
v poriadku. Dalo sa nato odpovedať normálne a nie, že moja interpelácia je kapciozna.
-

Primátor mesta upozornil poslanca na čas.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tak ako je právom poslanca predložiť interpeláciu, tak je právom primátora určiť, kto pripraví
odpoveď. Nie je to nič, čo by nebolo súčasťou pravidiel. Vznesené otázky sú svojim spôsobom
problematické. Nie je problém odpovedať čo sa týka trávnika na futbalovom štadióne, že tento
trávnik bol vymenený v roku 2009 preto, že sa menil celý charakter štadióna a nebolo možné,
ako vy ste zavádzajúco hovorili, že dobrý trávnik sa nahradil iným, ktorý bol zle urobený. Ako
pri každom diele, aj tu sa mohli stať isté chyby, ale ako čas ukázal, trávnik nebol v istom čase
nekvalitný, že bol zle položený, ale preto, že nebola správna jeho údržba. V nasledujúcom
období bol už trávnik v poriadku bez väčších stavebných úprav. V roku 2017 bolo potrebné
trávnik vymeniť nie preto, že bol poškodený ako sa to snažíte podsúvať, ale preto, že bolo
potrebné pod neho dať technické prvky a položiť trávnik späť už nebolo možné. Tak to bolo
interpretované odborníkmi. Mohlo tam dôjsť k istým technickým problémom, ale pokiaľ viem
toto už nerealizovalo Mesto. Preto nemalo ani povinnosť nato reagovať, pretože príjemcom
dotácie je mestský futbalový klub. Ten urobil opatrenia také, že dnes už také problémy
nebudú. Čo sa týka súdneho sporu prosím JUDr. Doriča aby sa vyjadril.
JUDr. Gabriel Dorič
Kapociozna otázka je klamlivá, zavádzajúca, úskočná, resp. otázka, ktorá predkladá
skutočnosť, ktorá má za cieľ donútiť odpovedajúceho k určitej odpovedi. Ak si prečítame
otázku č.2 – konal primátor mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení a v súlade
s ústavným zákonom, keď nepožadoval reklamáciu? Ako sa nato dá odpovedať? Tu sa
očakávala určitá odpoveď – primátor porušil zákon. K takej odpovedi ma nikto neprinúti.
Čo sa týka súdnych sporov čo sa týka JUDr. Bžána v zmluve 234 je aj možnosť v prípade
potreby ochrany Mesta, po dohode s Mestom zastupovať Mesto v súdnom konaní. Na
všeobecných súdoch sme predchádzali niektorým možným veciam, ktoré tu hrozili zo strany
firmy Medipark. Tým, že bol ukončený spor na rozhodcovskom súde, to neznamená, že
niektoré veci si Medipark nemôže uplatniť na všeobecnom súde. Týmto konaním
predchádzame iným sporom. Pán JUDr. Bžán pracoval na základe legálnych zmlúv a mal
legálne splnomocnenie nato, aby mohol zastupovať Mesto v súdnych sporoch.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Čo sa týka FIN MOS-u nie je problém tieto čísla poskytnúť a myslím si, že vyvrátia to, čo sa
snažíte podsúvať, že išlo o akúsi lúpež. Pán poslanec boli ste vtedy poslancom a verím, že máte
v živej pamäti ako celý proces prebiehal. Nie je tajomstvom, že už vy ste pripravovali čosi keď
ste boli primátorom. Mám pocit, že vaša istá nespokojnosť možno pramení z toho, že sa
niektoré veci udiali ináč, ako ste si to vy predstavovali. Načo máte právo.
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka
Prestavoval som si, že to bude ináč a lepšie, ale môže to byť ináč ako je to teraz. K tomu čo tu
povedal JUDr. Dorič – ak dnes bolo možné povedať k tomu niekoľko viet, bolo ich možné uviesť
v odpovedí na interpeláciu a nie používať nejaké podsúvacie slovo – kapciozne. Vec zo
štadiónom má len dve možnosti áno alebo nie. Ak si je primátor vedomí, že konal dobre, moja
otázka by mala mať odpoveď nie a nepoužívať slovo, ktoré občan (ak to v Michalovčanovi
vyjde ešte toho roku) a si to prečíta nevie o čo ide. Na Slovensku najlepšie po slovensky.
- Primátor upozornil p. poslanca na čas.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nakoniec nie je to zle, že sme si to vysvetlili.
Ing. Jozef Bobík
Myslel som, že ak mám 4 interpelácie mám čas 12 minút.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nie pán poslanec, máte 3 minúty. Tak si upravujete aj štatút novín Michalovčan, tak si
upravujete aj rokovací poriadok MsZ. Tam je jasne napísané, že máte 3 minúty.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Ak spomínate štatút, zase sme pri jednom poslancovi a jednom príspevku. Vy do toho
vstupujete nekompetentne.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Je to váš názor, máte nato nárok. Názor väčšiny je iný a aj názor toho, kto štatút pripravoval.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XXI. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 24. apríla 2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.5)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 5
Správa o výsledkoch kontrol
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
- Správu predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD.
Ing. Marta Bobovníková,PhD.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky bolo ukončených na ÚHK 6 kontrol,
ktoré boli vykonané a prerokované od posledného mestského zastupiteľstva. Stručne
oboznámila prítomných so závermi jednotlivých kontrol.
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Rozprava
MUDr. Dušan Goda
V bode 2. strana 10 opravy a údržby vykonané v MŠ. Kontrolou bolo zistené, že opravy
vykonávali SMM s.r.o. Michalovce na základe objednávok vyhotovených odborom HsM.
Úhrady zabezpečoval odboru HsM vo výške 122 015,92 €. Správa je veľmi povrchná, nie je
jasné o čo išlo, aké opravy sa vykonali. Suma je veľmi vysoká. Pýtam sa za svojich voličov, kde
sa tie peniaze dali. SMM s.r.o. nemajú presný plán činnosti. Nato som už poukazoval minule,
dotazoval som sa na MsÚ. Odpoveď mi zatiaľ neprišla.
Čo sa týka TaZS mesta Michalovce – dodanie dielov pre rolbu, faktúra 10 968 €. V správe sa
píše, že .... opravy a údržbu má vykonávať správca. Správcom sú predsa TaZS mesta
Michalovce, ktoré ročne dostávajú cca 5,9 mil. €. A oni si dávajú fakturovať ešte cca 11 tis. €.
Ďalší bod úprava ľadovej plochy – cena 5 650 € - hl. kontrolórka udáva dobre, že TaZS majú
vykonávať bežnú údržbu na vlastné náklady. Zase sa tu dva-krát fakturuje a raz možno
realizuje.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec, vy svoje túžby v predvolebnom období by ste radi premenili na skutočnosť.
Ing. Marta Bobovníková, PhD.
Ako poslanec máte právo nahliadnuť do správy (po zastupiteľstve). Každá jedna faktúra je
skontrolovaná. Keďže neboli zistené nedostatky, nebolo potrebné sa tomu venovať. V správe
je presne všetko konkretizované. Správa nie je povrchná, sú tam uvedené iba výsledky.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Rád si to pozriem, ale SMM s.r.o. to majú v správe. Majú nato rozpočet a vyčlenené finančné
prostriedky. Mali by to robiť v rámci svojej správy.
Ing. Marta Bobovníková, PhD.
SMM s.r.o to nemajú v správe.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec, je to evidentná neznalosť, ale ako poslanec máte nato právo.
MUDr. Benjamín Bančej
Chcem reagovať na spôsob, akým sa pán poslanec snaží poukazovať na nehospodárne
narábanie s finančnými prostriedkami. Uvediem len jeden príklad, ktoré sú bežné pre SMM
s.r.o. Michalovce, napr. vznikne havarijná situácia, keď praskne vodovodné potrubie napr. na
Ul. školskej 5. Vieme dopredu zaplánovať, že tam bude havária? Vieme dopredu naplánovať
fin. prostriedky? Ak to spoločnosť nemôže opraviť sama, musí zabezpečiť odstránenie
poruchy, spolupracovať aj s VVS a.s. atď. Treba si uvedomiť, že technické časti v MŠ školách
zrekonštruované neboli, vzniknuté havarijné situácie musia SMM s.r.o. odstraňovať. Netreba
demagogický vystupovať na zastupiteľstve, ale preveriť si danú situáciu.
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Bol som v SMM s.r.o., kde ma prijala p. riaditeľka spolu s ekonómkou. Veci som si dôkladne
prešiel, a cez to všetko mám takýto názor. Ich argumenty boli adekvátne, ale nie celkom
presné a nebol som s nimi celkom spokojný. Pán viceprimátor to vy ste demagóg. Budúcnosť
a čas ukáže, že sa tu hospodárilo zle.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tiež som presvedčený, že čas ukáže pravdu.
Mgr. Ján Eštok
Vážení prítomní, táto diskusia mi pripadá ako keď robia radošinci prieskum na základe, ktorého
päťdesiat percent kradne a druhých päťdesiat percent chce kradnúť. Tak sa tu táto diskusia
vyvíja. Bolo by dobre, aby to čo patrí prokuratúre a polícii nech to riešia oni a my aby sme
vstupovali do riešenia problémov napr. v školstve – rozšíriť regionálnu výchovu, žánrovosť
v kultúre a podobne. Hovorme ako to urobiť. Treba hovoriť konštruktívne a o tom čo sa dá. To
isté sa týka športu. Netreba robiť politiku, ale to čo ľudí zaujíma. Ak robí riaditeľ TaZS zle, dajme
to na riešenie orgánom, ktorým to patrí.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Sme vo volebnom období a každý volí rétoriku, ktorá je mu vlastná. Verím, že ľudia sú rozumní
a že to takto aj vnímajú.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
To čo hovoríte vy, považujete za rozumné a to čo hovorí niekto iný je nerozumné. Nerobte
závery čo sa týka mojej integrity a mojej osoby. To si vyprosím.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vy máte právo obviňovať zo zlodejstva a my nemáme nato právo zareagovať?
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Nikoho som neobvinil. Pýtal som sa.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Znelo to tak. Vy ste tu všetkých obvinili. Začali ste TaZS mesta Michalovce, potom SMM s.r.o.
Michalovce. Toto je súčasť vášho scenára. Mám právo vám to povedať.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrol.
Hlasovanie
(hlasovanie č.6)
za: 19 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA MICHALOVCE
NA II. POLROK 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
- Materiál predkladala Ing. Marta Bobovníková,PhD.
Ing. Marta Bobovníková,PhD.
Oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018.
Plán plynule nadväzuje na kontroly vykonané v predchádzajúcom období.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Nadviazal by som na predošlú diskusiu. FIN M.O.S nemôže byť tabu. Navrhujem doplniť plán
činnosti hl. kontrolórky na II. polrok v mesiaci júl o : Analýza efektívnosti rekonštrukcie
a modernizácie verejného osvetlenia firmou FIN M.O.S.
MUDr. Dušan Goda
Predložil návrh na doplnenie plánu činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2018:
-Vykonať v mesiaci júl 2018 doplňujúcu kontrolu v TaZS mesta Michalovce – využívanie
technických zariadení, mechanizmov, nákladných a úžitkových vozidiel, mobilnej techniky
(žeriav, traktory ...) mimo úloh v rámci mesta Michalovce.
Je to v záujme občanov mesta, preto dúfam, že budú kolegovia hlasovať za.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nepredpokladám, že by mali poslanci problém zahlasovať za. Primátor mesta vyzval hl.
kontrolórku, aby sa k tomu vyjadrila vzhľadom na dovolenkové obdobie, či to môže byť
v mesiaci júl 2018.
Ing. Marta Bobovníková, PhD.
Nemám problém vykonať kontrolu, ale bolo by dobre nahradiť kontrolu, čo tu neodznela. Šesť
kontrol za júl je veľa. Poprosila navrhnuté kontroly vsunúť do iných mesiacov.
MUDr. Dušan Goda
Vec je nástojčivá a naliehavá. Závery by mali byť najneskôr do nasledujúceho zastupiteľstva.
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Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Požiadal poslancov, aby zahlasovali za, aby sa uvedená kontrola vykonala v čo najkratšom
termíne, lebo nemá čo skrývať, aby sa ukázalo, že obvinenia sú nepravdivé.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Predložený pozmeňujúci návrh Ing. Bobíka na doplnenie plánu činnosti HK na II. polrok 2018
predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto znení:
Doplniť plán činnosti hl. kontrolórky na II. polrok v mesiaci august 2018 o : Analýza efektívnosti
rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia firmou FIN M.O.S.
Hlasovanie
(hlasovanie č.7)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na doplnenie plánu činnosti HK bol schválený.
Predložený pozmeňujúci návrh MUDr. Dušana Godu na doplnenie plánu činnosti HK na II.
polrok 2018 predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto znení:
Vykonať v mesiaci júl - august 2018 doplňujúcu kontrolu v TaZS mesta Michalovce –
využívanie technických zariadení, mechanizmov, nákladných a úžitkových vozidiel, mobilnej
techniky (žeriav, traktory ...) mimo úloh v rámci mesta Michalovce.
Hlasovanie
(hlasovanie č.8)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na doplnenie plánu činnosti HK bol schválený.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Michalovce na II. polrok 2018.
b) p o v e r u j e hlavnú kontrolórku
vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie
(hlasovanie č.9)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

10

BOD č. 7
NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
- Návrh predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG.
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
Vážené mestské zastupiteľstvo, na základe požiadaviek žiadateľov o dotácie v oblasti
verejnoprospešných sociálnych služieb pristupujeme k návrh zmeny VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Michalovce. Zmeny sa týkajú hlavne smerovania dotácií ale aj ďalších úprav
na základe skúseností z praxe z poskytovania dotácií. Dochádza k skráteniu termínu pre
prijímateľov dotácií v rámci celoročnej činnosti na zúčtovanie z 30. januára na 15. januára.
Platí to súčasne aj na aktivity naplánované na konci decembra.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 198/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Michalovce.
Prezentácia: prezentovalo sa: 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.10)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
NÁVRH NA PODANIE ŽIADOSTI K ZÍSKANIU TITULU MICHALOVCE – EURÓPSKE
MESTO ŠPORTU
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
- Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
V Michalovciach sa športu mimoriadne darí. Máme vynikajúce výsledky u žiakov našich
škôl, v mládežníckych kolektívoch. Je tu aj bohatá činnosť všeobecného športu. Aj to viedlo
k tomu, aby sa uchádzali o získanie titulu Európske mesto športu pre rok 2019. Rok 2019 tak
bude patriť hlavne športu a jeho propagácii. Znamenalo by to ďalšie možnosti investícií do
športu, športovej infraštruktúry i do nových športových podujatí.
Získať titul európske mesto športu znamená : medzinárodné uznanie, zviditeľnenie
mesta, zvýšenie úrovne športovej a rekreačnej politiky mesta (šport a cestovný ruch),
zaradenie mesta do siete miest športu v Európe, zdieľanie skúseností medzi jej členmi,
podieľanie sa na niekoľkých kongresoch a konferenciách, ktoré organizuje ACES v oblasti
športu v priebehu roka, získanie možností zapojiť sa do rôznych grantov Európskej komisie s
ďalšími mestami EÚ. Finančné náklady sú spojené s činnosťou komisárov z Bruselu.
Titul Európske mesto športu bude mať pre mesto a športové kluby aj určité výhody
ekonomického charakteru, a to vylepšením športovej a rekreačnej infraštruktúry a pestrou
ponukou akcií by mohla zvýšiť atraktivitu mesta a prispieť k vyššiemu podielu financií
pridelených do športu.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
podanie žiadosti k získaniu titulu Michalovce – európske mesto športu.
Hlasovanie
(hlasovanie č.11)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 3
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
- Materiál predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO.
Ing. Oľga Bereznaninová
Zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza k zmene bežného, kapitálového
rozpočtu a finančných operácií. Predloženými úpravami je rozpočet mesta vyrovnaný.
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V príjmovej časti bežného rozpočtu sa upravujú príjmy Mesta, škôl a školských zariadení, ďalej
sa upravujú vlastné príjmy, príjmy o prijaté granty a transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré sú
následne premietnuté aj do výdavkovej časti.
U bežných výdavkov, okrem premietnutých štátnych transferov, sú premietnuté aj výdavky,
z ktorých spomeniem hlavne zvýšené výdavky z dôvodu zmien v zákonníku práce od 1.5.2018
na príplatky za nočné zmeny a sviatky v michalovskom domove seniorov a potom výdavky na
zvýšené dotácie v oblasti sociálnej a v oblasti športu. Presná výška výdavkov ako aj
zdôvodnenia sú v predloženom materiály uvedené.
Kapitálové príjmy sa upravujú u nenávratných finančných prostriedkov na základe
platných zmluvných vzťahov s poskytovateľom zdrojov. Spomeniem tiež získané granty na
výstavbu detských ihrísk od nadácie nafta vo výške 5 tis. € a od BSH a.s. taktiež 5 tis. €. Nadácia
ČSOB poskytla grant priamo MDS na realizáciu oddychovej zóny v priestoroch MDS.
K úpravám kapitálových výdavkov dochádza na základe úprav kapitálových príjmov.
A znižujú sa celkovo o 5 882 €. Jednotlivé úpravy sú v textovej časti zdôvodnené.
Finančné operácie príjmové sa zvyšujú o použitie fondových zdrojov na vykrytie
predložených výdavkov o 145 608 €.
V závere chcem upozorniť, že pri spracovaní návrhu na uznesenie došlo v bode 1. k
chybnému uvedeniu bežných príjmov, bežné príjmy sa zvyšujú z 30 014 768 € nie z 20 014 768
€, za čo sa ospravedlňujem.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Osobne si myslím, že materiál je spracovaný zrozumiteľne. Mám dve nejasnosti:
- str. 2 – nedaňové príjmy, kde je konštatované, že na dva mesiace došlo
k výpadku príjmov od VŠZP pre domov seniorov. Aký je dôvod výpadku?
- Str. 2 výkonné a zákonodarné orgány, odbor školstva – aký je pomer medzi
registračným poplatkom a ubytovaním?
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
- VŠZP nepodpísala na 2 mesiace zmluvu s domovom dôchodcov. Retrospektívne
sa to už uplatniť nedalo. Preto to musí mesto uhradiť z vlastných zdrojov.
- Výdavky sú predpokladané na činnosť komisárov cca vo výške 10 000 €.
Z doteraz známych informácii, by mal byť vstupný poplatok max. do výšky
2000 €.
RNDr. Lýdia Sidivárová
Na str. 4 sa uvádza – Regenerácia medziblokových priestorov Sídl. Západ. Obyvateľov by
zaujímalo, kedy dôjde k realizácii tohto projektu, ktorý bol schválený ešte v decembri 2017.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dostali sme túto informáciu, následne sme boli vyzvaní riadiacim orgánom – KSK. Mesto
zaslalo vo februári všetky potrebné veci nato, aby sa mohli pripraviť podklady pre zmluvu.
Včera som na KSK túto záležitosť interpeloval. Do 10 dní sme mali dostať odpoveď. Prešli 4
mesiace, ale zatiaľ odpoveď nemáme. Očakávam odpoveď na interpeláciu. Dôvody
nepodpísania zmluvy zatiaľ nepoznáme.
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PhDr. Jana Cibereová
Upozornila na chybu v uznesení v bode 4 – kapitálové výdavky sa znižujú a nie zvyšujú.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

bežné príjmy sa zvyšujú z 30 014 768 € na 30 019 985 €, zvýšenie o 5 217 €
bežné výdavky sa zvyšujú z 27 158 917 € na 27 305 264 €, zvýšenie o 146 347 €
kapitálové príjmy sa znižujú z 3 164 908 € na 3 154 548 €, zníženie o 10 360 €
kapitálové výdavky sa znižujú zo 4 052 078 € na 4 046 196 €, zníženie o 5 882 €
finančné operácie – príjmové sa zvyšujú z 2 017 379 € na 2 162 987 €, zvýšenie o
145 608 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 3 986 060 €.

Hlasovanie
(hlasovanie č.12)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 10
NÁVRH
ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA MICHALOVCE NA ŠKOLSKÝ ROK
2018/2019
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
- Návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu.
Mgr. J. Pregová v zast. ved. odboru školstva
Po uzavretí zápisu žiakov do 1.ročníka základných škôl a prehodnotení celkového počtu
žiakov školy pre školský rok 2018/2019 vzhľadom k účinnosti zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní, riaditelia základných škôl a základnej umeleckej školy písomne požiadali o zmenu
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platnej organizačnej štruktúry. Vyučovací proces pokračuje podľa inovovaných Štátnych
vzdelávacích programov (ŠVP), stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu,
ktoré posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú väčší dôraz na technické
vzdelávanie žiakov. Vymedzujú anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk od 3. ročníka. Na základe
rozhodnutia MŠVVaŠ SR od školského roka 2017/2018 majú žiaci 9. ročníkov základných škôl
o 1 vyučovaciu hodinu dejepisu viac.
V predkladanom návrhu je zohľadnené zvýšenie resp. zníženie počtu žiakov v triedach
základných škôl, zvýšenie resp. zníženie počtu tried, predpísané delenie tried na skupiny
v jednotlivých predmetoch, zmeny v rámcovom učebnom pláne a úpravy úväzkov
zamestnancov.
ZŠ T.J.Moussona, Ul. Moussona 4 – k nárastu úväzkového stavu u pedagogických
zamestnancov o 1,5 dochádza zvýšením počtu žiakov a celkového počtu tried o jednu a tiež
nárastom počtu vyučovacích hodín v druhom ročníku. Zvýšeným počtom žiakov v 1. a 2.
ročníku narastá počet oddelení v ŠKD zo 7 na 9, adekvátne k počtu oddelení sa zvyšuje
prepočítaný počet pedagogických zamestnancov-vychovávateliek o 2. Upravujú sa aj úväzky
nepedagogických zamestnancov, upratovačiek o 0,6, v ŠJ zmena nie je.
ZŠ, Ul. Švermu 6 – v ŠKD počet žiakov v budúcom šk. roku na 7 oddelení, navýšenie úväzku
vychovávateľky z 0,9 na 1. V ZŠ úprava úväzkov upratovačiek a školníka o 0,3, v ŠJ zmena nie
je
ZŠ, Ul. moskovská 1 – ZŠ, ŠKD a ŠJ zmena nie je
ZŠ, Ul. Komenského 1 – v ŠKD je úprava úväzku vychovávateľky o 0,2, ZŠ a ŠJ zmena nie je
ZŠ, Ul. školská 2 – v ZŠ, ŠKD a ŠJ je bez zmeny
ZŠ, Ul. okružná 17 – v ZŠ, ŠKD a ŠJ zmena nie je
ZŠ, Ul. krymská 5 – v ZŠ, ŠKD a ŠJ zmena nie je
ZŠ P.Horova, Ul.kpt. Nálepku 16 – v ZŠ, ŠKD a ŠJ zmena nie je
ZUŠ, Štefánikova 20 – zvýšeným počtom žiakov o 40 narastá počet úväzkových hodín, zvyšuje
sa prepočítaný počet pedagogických zamestnancov o 1,3
MŠ, Ul. Vajanského 5 – počet zamestnancov v MŠ je bez zmeny, MŠ má 5 tried, z toho
1 špeciálnu triedu s počtom 10 detí.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. s c h v a ľ u j e

organizačnú štruktúru základných škôl, základnej umeleckej školy a materskej školy s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce na školský rok 2018/2019
s účinnosťou od 1. júla 2018
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Škola
ZŠ T.J. Moussona, Ul. Moussona 4
ZŠ, Ul Švermu 6
ZŠ, Ul. moskovská 1
ZŠ, Ul. Komenského 1
ZŠ, Ul. školská 2
ZŠ, Ul. okružná 17
ZŠ, Ul. krymská 5
ZŠ P.Horova, Ul. kpt. Nálepku 16
ZUŠ, Ul. Štefánikova 20
MŠ, Ul. Vajanského 5 (špec.trieda)

ZŠ ped./ neped ŠKD
32,6/9
37,5/11,3
27,3/10
20,8 /7
22,2/9
56,7/10,3
25,8/8
40,8/9,3
40,7/5
11/4

ŠJ
8,6
7
2
4
3
11
5
8,7
-

7
9
5,5
5
5
11
5
7
3,7

2. u k l a d á
riaditeľom škôl zrealizovať schválenú organizačnú štruktúru v pracovno-právnych vzťahoch.
Hlasovanie
(hlasovanie č.13)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 11
NÁVRH NA ÚPRAVU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ZŠ, UL. J.
ŠVERMU 6, MICHALOVCE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA OD
ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
- Návrh predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu.
- Primátor privítal na rokovaní riaditeľku ZŠ Mgr. Yvonne Kobilicovú.
Mgr. J. Pregová v zast. ved. odboru školstva
V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a v súlade so Štátnym vzdelávacím
programom požiadalo riaditeľstvo ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce o úpravu školského
vzdelávacieho programu od školského roka 2018/2019, z dôvodu otvorenia triedy na úrovni
primárneho vzdelávania (I. stupeň ZŠ) s posilneným vyučovaním telesnej výchovy so
zameraním na basketbal chlapci a plávanie chlapci a dievčatá od 2.ročníka. Zvýšený týždenný
počet hodín v predmete telesná výchova bude o 1 hodinu. Upravený školský vzdelávací
program bude v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
Škola disponuje
dobrými materiálovými podmienkami na športovú prípravu
v uvedených druhoch športu; dve telocvične a blízkosť mestskej plavárne. Z tohto dôvodu
chce deťom otvoriť možnosť, aby sa v daných športoch rozvíjali, zdokonaľovali a účelne
využívali svoj voľný čas.
Úprava školského vzdelávacieho programu od školského roka 2018/2019 nebude
predstavovať nároky na finančné prostriedky z rozpočtu Mesta ako zriaďovateľa, nakoľko
základné školy sú financované z normatívnych finančných prostriedkov prideľovaných
MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu.
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti Odbor školstva a športu MsÚ odporúča schváliť
návrh úpravy Školského vzdelávacieho programu od 1. septembra 2018, teda od školského
roka 2018/2019.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
úpravu Školského vzdelávacieho programu ZŠ, Ul. J. Švermu 6, Michalovce v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta od školského roku 2018/2019, a to zvýšením 1 vyučovacej hodiny telesnej
výchovy v jednej triede 2. ročníka so zameraním na basketbal chlapci a plávanie chlapci
a dievčatá.
Hlasovanie
(hlasovanie č.14)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 12
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA MICHALOVCE
-NÁVRH NA OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 8
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
- Návrh predkladala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru výstavby, ŽPaMR za účasti
Ing. Heleny Francúzovej, odb. referentky.
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Mesto Michalovce, Mestský úrad v Michalovciach, odbor výstavby, životného prostredia
a miestneho rozvoja k 19. 06. 2018 eviduje 3 žiadosti fyzických a právnických osôb na zmenu
funkčného využitia pozemkov v Územnom pláne mesta Michalovce. Jedná sa o pozemky
v týchto lokalitách mesta:
Lokalita č. 1 - Mgr. Martin Rakovský, bytom Gen. Petrova 24, Michalovce, požiadal listom zo
dňa 4. 05. 2018 o zmenu funkčného využitia pozemkov parcely C-KN č. 4679/1 a 4679/6, k. ú.
Michalovce. Predmetné pozemky sa nachádzajú na Ul. okružnej v Michalovciach, vlastník
pozemkov žiada o zmenu funkčného využitia z občianskej vybavenosti na zmiešané funkčné
územie bývania s doplnkovou občianskou vybavenosťou. Taktiež žiada zmenu regulatívov
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tohto územia z max. zastavanosti 60% na 80% a z max. výšky zástavby 3 nadzemné podlažia
na 5 a viac nadzemných podlaží.
Lokalita č. 2 – Ing. Ján Sabol, bytom J. Hollého 23, Michalovce a Alena Kovaľová, bytom kpt.
Nálepku 35, Michalovce, požiadali listom zo dňa 5. 05. 2018 o zmenu funkčného využitia
pozemkov parcely C-KN č. 915/8 a 917/6, k. ú. Michalovce. Predmetné pozemky sa nachádzajú
na Ul. kpt. Nálepku v Michalovciach, žiadatelia požadujú zmenu parkovacích plôch na plochy
bytových domov s podsadenou občianskou vybavenosťou.
Lokalita č. 3 – PaedDr. Jozef Sibal, Široká 822/3, Michalovce, požiadal listom zo dňa 18. 06.
2018 o zmenu funkčného využitia časti pozemku parcela C-KN č. 1608, k. ú. Stráňany.
Predmetný pozemok sa nachádza severne od lesa Biela hora, spoluvlastník pozemku žiada
o zmenu funkčného využitia z ostatnej plochy na plochy pre rodinné domy a občiansku
vybavenosť.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Upozornil, že dnes sa neschvaľuje zmena územného plánu, len obstaranie. Sme úplne na
začiatku. Ak sa prijeme uznesenie, štartuje sa proces obstarania.
Ing. A. Mrázová
Otvárajú sa Zmeny a doplnky č. 8
Rozprava
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Vážené kolegyne, kolegovia, komisia výstavby, územného plánu a turizmu na svojom
zasadnutí materiál prerokovala a odporúča ho schváliť.
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
Upozorňoval som nato aj na zasadnutí MsR, že treba podotknúť, či si subjekty hradia tieto
náklady sami a či je časový priestor uzavretý. Je možné vstupovať do toho ďalším subjektom,
alebo je to len pre tieto tri subjekty?
Ing. A. Mrázová
Tak ako je napísané v materiáli, uznesenie nadobúda účinnosť dňom podpísania dohody o
financovaní zmien a uhradením fin. prostriedkov na účet mesta.
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
Prečítal som si to, len som chcel, aby to tu aj zaznelo. Subjekty hradia náklady s tým spojené
v plnom rozsahu.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
a)

schvaľuje
obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Michalovce pre lokality:
Lokalita č. 1: Pozemky parcely C-KN č. 4679/1 a 4679/6, k. ú. Michalovce, Ul. okružná, na
funkčné využitie: zmiešané územie bývania s doplnkovou občianskou vybavenosťou
Lokalita č. 2: Pozemky parcely C-KN č. 915/8 a 917/6, k. ú. Michalovce, Ul. kpt. Nálepku,
na funkčné využitie: plochy bytových domov s podsadenou občianskou vybavenosťou
Lokalita č. 3: Časť pozemku parcela C-KN č. 1608, k. ú. Stráňany, severne od lesa Biela
hora, na funkčné využitie: plochy pre rodinné domy a pre občiansku vybavenosť.

b)

ukladá
1. vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Michalovce
s úplnou úhradou finančných nákladov na obstaranie zo strany žiadateľov.
T: rok 2018
Z: Ing. Anna Mrázová
vedúca odboru V, ŽP a MR
2. vedúcej finančného odboru MsÚ:
zahrnúť finančné prostriedky predmetných zmien Územného plánu mesta Michalovce
do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Michalovce.
T: podľa textu
Z: Ing. Oľga Bereznaninová
3. Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom podpísania dohody o financovaní zmien
a uhradením finančných prostriedkov žiadateľmi na účet mesta.

Hlasovanie
(hlasovanie č.15)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 13
MAJETKOVOPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
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Ing. Jozef Doležal ved. odboru HsM
Vedúci odboru informoval o jednotlivých častiach materiálu, ktoré sú písomne uvedené
v materiáli.
1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. Masarykovej v Michalovciach.
2. Doplnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov a stavieb
nachádzajúcich sa na Ul. Masarykovej v Michalovciach.
Súťaž bola priebežne vyhlasovaná, pričom ku dnešnému dňu zamýšľaný odpredaj
v zmysle súťažných podmienok, určujúcich predaj, nebol úspešný.
Na základe predložených ponúk záujemcov, z predošlých opakovaných zverejnení
predmetného predaja nehnuteľností na Ul. Masarykovej, bola kupujúcimi ponúknutá najvyššia
cena za odpredaj pozemkov vo výške 168 759 €, zo súťaže zverejnenej dňa 21.7.2017 a za
stavby vo výške 40 000 €, zo súťaže zverejnenej dňa 8.7.2016.
Súčet nateraz najvyšších ponúk za stavby a pozemky prestavuje 208 759 €.
Na základe vyššie uvedeného navrhujeme určiť minimálnu ponuku kúpnej ceny. Jej
výšku stanoviť v hodnote 208 759 €, ako súčet doterajších najvyšších ponúk.
3. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa na
Ul. remeselníckej v Michalovciach.
4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa na
Ul. špitálskej v Michalovciach.
5. Predaj pozemkov zastavaných stavbou garáží.
6. Odpredaj pozemkov na Ul. nad Laborcom, zastavaných stavbou bytového domu
súp. č. 1775.
7. Odpredaja pozemkov na Ul. A. Sládkoviča, zastavaných čiastočne stavbou kostola
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
8. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu z objektu a pozemkov na Ul. nad Laborcom
v Michalovciach.
9. Predaj bytu v bytovom dome na Ul. J. Hollého v Michalovciach.
10. Doodpredaj pozemkov na Ul. humenskej, zastavaných stavbou bytového domu
súp. č. 3554.
11. Zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj.
12. Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku prideleného do osobného užívania
v roku 1977 na Ul. Dr. V. Clementisa – tento bol navrhol z rokovania vypustiť a zaradiť ho
do rokovania až po zmonitorovaní prípadných ďalších podobných prípadov.
13. Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Rozprava
MUDr. Dušan Goda
V bode 2 – odpredaj ZOS na Ul. masarykovej. Pripadá mi to nelogické, pretože uvedená
nehnuteľnosť sa predáva minimálne 2 roky. Nepredpokladám, že za takúto sumu sa
nehnuteľnosť predá. Doposiaľ bola maximálna cena 180 tis. €. Bolo by dobre, aby
v podmienkach bolo uvedené, že v nasledujúcom kole môže cena klesať. V opačnom prípade
bude budova chátrať a potom bude nepredateľná.
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Ing. Jozef Doležal
Predchádzajúce kolá postupne vygenerovali ponuku na nehnuteľnosť aj pozemok. U pozemku
bola akceptovaná cena v zmysle znaleckého posudku, u nehnuteľnosti to bolo výrazne nižšie.
Návrh vychádza už z ponúknutých ponúk.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Ponuky boli nezávislé od seba. Je to nereálne do budúcnosti.
Ing. Jozef Bobík
Niekedy verejnosť oprávnene kritizuje mestské zastupiteľstvo, že pri majetkovoprávnych
veciach nepostupuje vypočítateľne. Nedá sa dopredu odhadnúť aký bude výsledok. Pri
budove bývalého Zekonu, sme postupne znižovali cenu a predali sme ju za 12 tis. EUR. Pred
dvoma mesiacmi sme predali objekt na Ul. okružnej pri druhom zverejnení, aj keď kupujúci
nemal splnené všetky náležitosti voči daňovým orgánom a tu v prípade ZOS bolo už cez 20
ponúk, nebola zhoda na MsZ, aby bol daný limit. Teraz vnímam pozitívne túto záležitosť,
pretože sú uvedené aj limity. V tejto súvislosti predkladám pozmeňujúci návrh v bode 2,
odrážka č.5 – minimálna kúpna cena za predmet predaja nesmie byť nižšia ako cena podľa
znaleckého posudku.
V bode 8 na strane 25 nebudem hlasovať za predaj podielu spoločnosti FARMATIN, spol. s.r.o.
Najprv bolo treba vyriešiť dôchodcov a predať celý objekt. Bolo by to čistejšie. V tomto bode
nebudem hlasovať za, nakoľko vo firme FARMATIN figurujú manželky dvoch poslancov
SMER-u s podielom 50 %.
Ing. Jozef Doležal
Stretávajú sa tu dva rôzne návrhy od dvoch poslancov. Jeden poukazuje na minimálnu
hodnotu, že je vysoká a druhý navrhuje, aby bola ešte vyššia. Podľa znaleckého posudku by
bola hodnota budovy vyššia. Budova bez pozemku nemá veľkú cenu. Tak to bolo aj v prípade
budovy Zekon-u, kde Mesto nevlastnilo pozemok. Návrh cien je určený čisto matematický.
Návrh je možno kreovať, je to na poslancoch.
Čo sa týka odpredaja spoluvlastníckeho podielu, prednostné právo má spoluvlastník.
Navrhované riešenie bolo už aplikované viackrát. Za prostriedky utŕžené z predaja by sa
upravili priestory pre dôchodcov.
MUDr. Benjamín Bančej
Nech rozhodneme tak, či tak, určite budeme ako poslanci MsZ obviňovaní z vecí, ktoré súvisia
skôr s politikou ako s reálnymi vecami, ktoré fungujú v meste Michalovce. Spomínaný Zekon
bol zaťažený obrovskou sumou za prenájom pozemku, využitie objektu z pohľadu Mesta
nebolo možné. Mesto má aj teraz dostatok majetku na prenájom, o ktoré nejaví nikto záujem.
Na objekt na Ul. masarykovej má Mesto nižšie ponuky, ako je cena znaleckého posudku. Je tu
možnosť, že si objekt aj pozemok Mesto nechá a nájde činnosť, ktorú by tam mohol realizovať.
Mesto sa nikdy nezbavovalo majetku lacno. Pripomeniem len jednu vec – fungujúcu tržnicu.
Ing. Jozef Bobík, fakt. poznámka
Nekritizujem určenie nových podmienok, treba to tam dať. Ja som dal návrh, ktorý by sa
opieral o znaleckú hodnotu. Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody.
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MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Pán viceprimátor je smiešne, že sa vraciate k predaju budovy Zekon-u. Celé mesto vie, že ste
to predali za bagateľ. Dalo sa to predať aj ináč a pre Mesto výhodnejšie. Bolo to o tom písané
a povedané dosť, to z koho robíte hlupákov?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ide o uhol pohľadu a samozrejme interpretáciu. Vzhľadom na čas, kedy sa to riešilo a na
okolností, ktoré tu boli naznačené, bolo to výhodné. Dnešnou optikou, keď je budova
zrekonštruovaná a opravená sa to môže javiť ináč.
MUDr. Ľubomír Rohoň
V bode č. 8 som v konflikte záujmov.
MUDr. Benjamín Bančej – fakt. poznámka
Za pozemok sme platili Zekonu niekoľko miliónov korún. Podľa poslanca Godu to je nič.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Ako tu bolo povedané, kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody. Boli aj iné cesty
napr. zámena pozemkov atď.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Treba si uvedomiť, že na dohodu musia byť dve strany.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Pozmeňujúci návrh Ing. Bobíka predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník
v tomto znení:
V bode 2, odrážka č.5 – minimálna kúpna cena za predmet predaja nesmie byť nižšia ako cena
podľa znaleckého posudku.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu
(hlasovanie č.16)
za: 8 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 9 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
1. Odmietnutie ponuky na odkúpenie objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na
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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 Karla Svobodníka, Ul.
Štefana Moyzesa 2131/22, Michalovce, neprijíma.
Hlasovanie
(hlasovanie č.17)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
2. Spôsob prevodu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja): objekt
Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C-KN
č. 2532, a pozemky 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, formou novej
obchodnej verejnej súťaže, za nasledujúcich podmienok:
− účastník súťaže predloží návrh kúpnej zmluvy na predmet predaja
− účastník súťaže predloží zámer na predmet predaja
− prehlásenie súťažiaceho, že stav predmetu predaja pozná, berie ho na vedomie
a v takomto stave ho kupuje,
− v návrhu kúpnej zmluvy žiadateľ ponúkne kúpnu cenu za predávanú stavbu a osobitne
kúpnu cenu za odpredávané pozemky,
− minimálna kúpna cena za predmet predaja spolu nesmie byť nižšia ako 208 759 €,
− 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 zaťaženie odpredávaných pozemkov existujúcimi
inžinierskymi sieťami,
− 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 2000 € na číslo účtu 4204223001/5600
v Prima banke Slovensko a.s., 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 2000 €,
− ak úspešný uchádzač po vyhodnotení súťaže odstúpi, tak finančná zábezpeka vo výške
2000 € sa mu nevracia,
− rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov bude zámer a cena
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ponúknutá za predmet kúpy 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.
Hlasovanie
(hlasovanie č.18)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
3. Zrušenie uznesenia MsZ č. 309, zo dňa 3.9.2013 pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na odpredaj 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.
Hlasovanie
(hlasovanie č.19)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
4. Prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj pozemku C-KN, p.č. 1837/63,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 54 m2, ktorý je evidovaný Okresným
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce,
obec Michalovce, okres Michalovce, schvaľuje Ing. Petra Bánociho, rodeného Bánoci, Ul.
remeselnícka 3708/33, 071 01 Michalovce a Ing. Pavla Bánociho, rodeného Bánoci, Ul.
remeselnícka 3708/33, 071 01 Michalovce, ktorí odkupujú predmet kúpy do podielového
spoluvlastníctva, každý s výškou podielu ½ z celku a ponúkli za predmet predaja kúpnu
cenu vo výške 583,20 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19
Hlasovanie
(hlasovanie č.20)
za: 19 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 I.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
5. Prijatie návrhu kúpnej zmluvy a za víťaza súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku
C-KN, p.č. 3935/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 42 m2, k.ú. Michalovce, ktorý
vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-23/2017, zo dňa 30.11.2017, schvaľuje
Ing. Pavla Dlugoša, rodeného Dlugoš, Ul. minská 3880/3, 071 01 Michalovce, ktorý ponúkol
za predmet predaja kúpnu cenu vo výške 1 170 €, ako záverečné vyhodnotenie súťaže.
Prezentácia: prezentovalo sa 19
Hlasovanie
(hlasovanie č.21)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
6. V garážovej lokalite na Ul. kpt. Nálepku:
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 759, 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 1/17 z pozemku registra C-KN p.č. 757/4, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 218 m2, ktorý je evidovaný na LV 10176, v k.ú. Michalovce,
za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových priestorov), do vlastníctva
pre vlastníka stavby garáže, Anna Sevková, rod. Sevková, bytom Ul. kpt. Nálepku 1065/4,
071 01 Michalovce.
Prezentácia: prezentovalo sa 19
Hlasovanie
(hlasovanie č.22)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
7. Odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 1250/41, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 204 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym
odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce,
za cenu 4,979 €/m2, pre nižšie uvedených spoluvlastníkov bytového domu na Ul. Nad
Laborcom č. 1775, 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.:
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Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Frantálová Jana,
r. Frantálová
Nad Laborcom 1775/26,
Michalovce
Fabiánová Andrea
r.Sochová
SNP 3431/4, Michalovce
Javorová Anna r.Kicáková
Vysoká n/Úhom 34
Kačmarský Radúz
r. Kačmarský
Nad Laborcom 26,
Michalovce
Korpa Ján, r. Korpa
Záhor 60
Niznerová Katarína
r.Rudašová
Zakarpatská 173/9,
Michalovce
Pivarník Imrich r.Pivarník
Nad Laborcov 1775/26,
Michalovce
Dziaková Mária r.Šárová
Šamudovce 11

Kubovič Peter r.Kubovič,
Ing.
Ružová 873/44, Smižany
Dobrovský Daniel
r.Dobrovský a Dagmara
10. Dobrovská r.Konečná
Nad Laborcom 1775/26,
Michalovce
9.

Pliško Jaroslav, r. Pliško
11. A.Markuša 1881/10
Michalovce
Lupták Štefan r.Lupták a
Milena Luptáková,
12. r.Bubanecová,
Nad Laborcom 1775/26,
Michalovce
Mariničová Ľubica r.
13. Granatirová
Dlhá 28, Veľký Šariš
Šimková Jana r.
14. Granatirová,Mgr.
Zalužice 8

Číslo
Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

1/1

26

príz.

22

176 /10000

57,92

1/1

26

príz.

23

92 /10000

30,28

1/1

26

príz.

24

148 /10000

48,71

1/1

26

1.p

19

176 /10000

57,92

1/1

26

1.p

20

92 /10000

30,28

1/1

26

1.p

21

148 /10000

48,71

1/1

26

2.p

16

176 /10000

57,92

1/1

26

2.p

17

92 /10000

30,28

1/1

26

2.p

18

148 /10000

48,71

1/1

26

3.p

13

176 /10000

57,92

1/1

26

3.p

14

92 /10000

30,28

1/1

26

3.p

15

148 /10000

48,71

1/2

26

4.p

10

88 /10000

28,96

1/2

26

4.p

10

88 /10000

28,96

26

Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel

Hovan Ondrej r.Hovan,Ing.
a Katarína Hovanová r.
15. Ščerbáková,Ing.
Timravy 3616/6,
Michalovce
Cejkovský Michal,
r. Cejkovský
a Alžbeta Cejkovská,
16.
r.Styrančáková
Nad Laborcom 1775/26,
Michalovce
Jacik Radoslav r.Jacik a
17. Lucia Jaciková r.Fiková,
Konečná 8, Michalovce
Kubovič Peter r. Kubovič,
18. Ing.
Ružová 873/44, Smižany
Kundrát Miloš r.Kundrát,
19. Kyjevská 3469/3,
Michalovce
Fogoš František, r. Fogoš
a Milena r.Gulová
20.
Nad Laborcom 1775/26,
Michalovce
Nováková Mária,
21. r.Nováková,
Horovce 217
Nováková Mária,
22. r.Nováková,
Horovce 217
Šimaľová Monika r.Brédová,
23. Nad Laborcom 1775/26,
Michalovce
24.

25.

26.

27.

Koščo Miroslav r.Koščo a
Beáta Koščová, r.Saxunová
Komenského 1332/22,
Michalovce
Kráľová Alica r.Kráľová,
Masarykova 1339/80,
Michalovce
Kulichová Monika
r.Kulichová,Mgr.
Topoľová 849/9,
Michalovce
Sabo Gabriel,Ing., r. Sabo,
Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

Číslo
Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

1/1

26

4.p

11

92 /10000

30,28

1/1

26

4.p

12

148 /10000

48,71

1/1

26

5.p

7

176 /10000

57,92

1/1

26

5.p

8

92 /10000

30,28

1/1

26

5.p

9

148 /10000

48,71

1/1

26

6.p

4

176 /10000

57,92

1/1

26

6.p

5

92 /10000

30,28

1/1

26

6.p

6

148 /10000

48,71

1/1

26

7.p

1

176 /10000

57,92

1/1

26

7.p

2

92 /10000

30,28

1/1

26

7.p

3

148 /10000

48,71

1/1

28

príz.

46

177 /10000

58,25

1/1

28

príz.

47

92 /10000

30,28

27

Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel

Smaržiková Martina
r.Šoganová
28.
Nad Laborcom 1775/28
Michalovce
Varchola Ján r.Varchola
a Anna Varcholová
29. r.Galasová
Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

Číslo
Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

1/1

28

príz.

48

148 /10000

48,71

1/1

28

1.p

43

177 /10000

58,25

1/1

28

1.p

44

92 /10000

30,28

1/1

28

1.p

45

148 /10000

48,71

1/1

28

2.p

40

177 /10000

58,25

1/1

28

2.p

41

92 /10000

30,28

1/1

28

2.p

42

148 /10000

48,71

Sabovčík Peter, r. Sabovčík
35. a Alena r.Semjanová
Margarétová 5, Michalovce

1/1

28

3.p

37

177 /10000

58,25

Homza Matej,
36. Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

1/1

28

3.p

38

92 /10000

30,28

Kocianová Katarína
r.Schmuckerová
37.
Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

1/1

28

3.p

39

148 /10000

48,71

Volčková Mária r.Drozdová
38. Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

1/1

28

4.p

34

177 /10000

58,25

1/1

28

4.p

35

92 /10000

30,28

1/1

28

4.p

36

148 /10000

48,71

30.

31.

32.

33.

34.

Poľák Peter r.Poľák, Ing.
Hatalov 115
Rošáková Daniela
r.Baranová
Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce
Fencik Marek, r. Fencik
Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce
Kelemenová Katarína
r.Kendziorová
Mgr.,Partizánska 6093/12A,
Michalovce
Roháčová Magdaléna
r.Pavlikovská
Nad Laborcom 1775/28
Michalovce

Hospodár Peter r.Hospodár
39. Zakarpatská 173/9,
Michalovce
Cehulová Alena
40. r.Sotáková,Ing.
Vihorlatská 623, Strážske

28

Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel

41.

Palčovič Július, Ing.,
r. Palčovič
a Bibiána r.Uhrinovská,Ing.
Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce
Falis Peter,Ing., r. Falis
Kuzmányho 1893/1
Michalovce
Popadinec Peter,
r.Popadinec
Záhor 127
Onufer Vladimír, r. Onufer
a Ružena r.Tkáčová,
Nad Laborcom1775/28,
Michalovce
Hüblerová Marta
r.Hüblerová
Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

Číslo
Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

1/1

28

5.p

31

177 /10000

58,25

1/1

28

5.p

32

92 /10000

30,28

1/1

28

5.p

33

148 /10000

48,71

1/1

28

6.p

28

177 /10000

58,25

1/1

28

6.p

29

92 /10000

30,28

Gubová Emília r.Mihaličová
46. Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

1/1

28

6.p

30

148 /10000

48,71

Bicko Milan, r. Bicko
47. Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

1/2

28

7.p

25

885 /100000

29,13

Bitsková Iraida
r.Ponomarenková
48.
Nad Laborcom 1775/28,
Michalovce

1/2

28

7.p

25

885 /100000

29,13

Karšňák Marcel r.Karšňák
49. Nad Laborcom 1775/26,
Michalovce

1/1

28

7.p

26

92 /10000

30,28

1/1

28

7.p

27

148 /10000

48,71

1/1

30

príz.

70

177 /10000

58,25

1/1

30

príz.

71

92 /10000

30,28

42.
43.

44.

45.

Pončák Peter, Ing.,
r. Pončák
50. a Anna r.Tomová, Ing.,
Nad Laborcom 38,
Michalovce
Várady Peter r.Várady
51. Užhorodská 184/29,
Michalovce
Valnoha Peter, r. Valnoha
a Jolana r.Polfirová
52.
Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

29

Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel

Varga Jaroslav r.Varga
53. a Kamila Vargová r.Eľková,
Vrbnica č.7
Tokár Rastislav r.Tokár
54. J.Murgaša 1321/13,
Michalovce
Tokárová Eva r.Tokárová,
55. Kyjevská 3878/7,
Michalovce
Bajusová Helena r.Bajusová
56. Nad Laborcom1775/30,
Michalovce
Lempeľ Jozef, r. Lempeľ
a Milena r.Demčišáková,
57.
Nad Laborcom 1775/30
Michalovce
Gula Ján r.Gula,
58. Podbeľová 110/2,
Košice
Gula Peter r.Gula,
59. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce
Gulová Jana r.Gulová
60. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce
Filová Katarína, r. Filová
61. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce
Skyba Filip r. Skyba,
62.
Komárovce 32
Kraus Jaroslav, Ing., r. Kraus
a Katarína r.Lajterčuková
63. RNDr.
Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce
Hurčík Ladislav r. Hurčík
64. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce
Benetinová Katarína, JUDr.
r. Benetinová
65.
Nad Laborcom 30,
Michalovce
Kudroč Dušan, r. Kudroč
a Mária r.Ivanová
66.
Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

Číslo
Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

1/1

30

príz.

72

148 /10000

48,71

1/2

30

1.p

67

885 /100000

29,13

1/2

30

1.p

67

885 /100000

29,13

1/1

30

1.p

68

92 /10000

30,28

1/1

30

1.p

69

148 /10000

48,71

1/3

30

2.p

64

59 /10000

19,42

1/3

30

2.p

64

59 /10000

19,42

1/3

30

2.p

64

59 /10000

19,42

1/1

30

2.p

65

92 /10000

30,28

1/1

30

2.p

66

148 /10000

48,71

1/1

30

3.p

61

177 /10000

58,25

1/1

30

3.p

62

92 /10000

30,28

1/1

30

3.p

63

148 /10000

48,71

1/1

30

4.p

58

177 /10000

58,25

30

Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel

Číslo
Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

Galajdová Rozália,Mgr.
r. Galajdová
67.
Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

1/1

30

4.p

59

92 /10000

30,28

Knapová Jana r. Bratinková
68. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

1/1

30

4.p

60

148 /10000

48,71

Semancová Petra
r.Semancová,Mgr.
69.
Nad Laborcom 1768/2,
Michalovce

1/2

30

5.p

55

885 /100000

29,13

1/2

30

5.p

55

885 /100000

29,13

1/1

30

5.p

56

92 /10000

30,28

1/1

30

5.p

57

148 /10000

48,71

Pažej Pavol, r. Pažej
73. Nad Laborcom 1775/30
Michalovce

1/1

30

6.p

52

177 /10000

58,25

Balážová Soňa, r. Balážová
74. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

1/1

30

6.p

53

92 /10000

30,28

Činčár Milan r.Činčár
75. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

1/2

30

6.p

54

74 /10000

24,35

Činčár Marek r. Činčár
76. Nad Laborcom 1779/46,
Michalovce

1/4

30

6.p

54

37 /10000

12,18

Činčárová Erika r. Činčárová
77. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

1/4

30

6.p

54

37 /10000

12,18

Chocholová Stanislava
r.Chocholová
78.
Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

1/2

30

7.p

49

885 /100000

29,13

70.

Hulič Peter r. Hulič, Mgr.
Mníšek nad Hnilcom 536

Bratinková Anna
r.Kopeňová
71.
Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce
Jančová Janka
r.Melnikovičová
72.
Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce

31

Poznámka

Vlastníctvo
BYT
P.č.

Vlastník
Podiel

Chochol Radovan r.Chochol
79. Nad Laborcom 1775/30,
Michalovce
Eštok Ján, r. Eštok
80. Nad Laborcom 1775/30
Michalovce
Hospodárová Silvia
r.Hospodárová
81.
Novomeského 3178/12,
Michalovce

Číslo
Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena
podielu
[€]

1/2

30

7.p

49

885 /100000

29,13

1/1

30

7.p

50

92 /10000

30,28

1/1

30

7.p

51

148 /10000

48,71

Poznámka

3291,12

Prezentácia: prezentovalo sa 18
Hlasovanie
(hlasovanie č.23)
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 I.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
8. Odpredaj novovytvorených pozemkov C-KN:
− p.č. 1149/2, druh pozemku zastavané plochy, výmera18 m2,
− p.č. 1149/3, druh pozemku zastavané plochy, výmera 6 m2,
ktoré vznikli na základe určenia geometrického plánu č. 34834001-58/2008, zo dňa
25.8.2008, za cenu 32,27 €/m2, pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevný
zbor Michalovce, Ul. A. Sládkoviča 7, 071 01 Michalovce.
Prezentácia: prezentovalo sa 18
Hlasovanie
(hlasovanie č.24)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
9. Odpredaj časti stavby súpisné číslo 1773, druh stavby budova obchodu a služieb, popis
stavby pavilón služieb, na pozemku C-KN, p.č. 1251/3 a časti pozemku registra C-KN p.č.
32

1251/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 496 m2, v súlade s §140
Občianskeho zákonníka a Zákonom č. 138/1991 Zb o majetku obcí, §9a, ods. 8c, ako
riešenie odpredaja spoluvlastníckeho podielu, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu Mesta
vo výške 10058/44766, spoločnosti FARMATIN spol. s r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, za
cenu 45 210 €, pri dodržaní špecifických podmienok ponuky.
Prezentácia: prezentovalo sa 18
Hlasovanie
(hlasovanie č.25)
za: 17 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
10. 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 19
Hlasovanie
(hlasovanie č.26)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
11. Odpredaj pozemkov registra C-KN:
− p.č. 3066/129, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 204 m2,
− p.č. 3066/130, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m2,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste
vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, za cenu 0,0995
€/m2, pre nižšie uvedených spoluvlastníkov bytového domu na Ul. humenskej súp. č. 3554,
každému o veľkosti podielu rovnajúcej sa ich veľkosti podielu na spoločných častiach a
spoločných zariadenia tohto bytového domu, so splatnosťou kúpnej ceny najneskôr do
31.12.2018.:
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Vlastníctvo
BYT

P.
č.

Vlastník

Číslo
Podiel Vchod Posch.
bytu

Podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu

Cena podielu
[€]

1.

Krescanko Michal
r. Krescanko,
082 13, Tulčík, č. 66,

1/2

11

5.

8

3387 /311728

0,41

2.

Ing. Andrášová Lívia
r. Andrášová,
Viedenská 2658/34,
Košice - Sídlisko
Ťahanovce, PSČ 040 13

1/2

11

5.

8

3387 /311728

0,40

3.

MUDr. Dubrovska
Liudmila
Humenská 3553/5,
Michalovce, PSČ 071 01

1/1

7

2.

13

6774 /311728

0,81

4.

Nguyen Huu Cuong a
Nguyen Thi Huong,
Jána Švermu 1345/11,
Michalovce, PSČ 071 01,

1/2

9

4.

9

6312 /311728

0,76

5.

Eva Ivanová
rod. Ivanová
073 01 Hlivištia č. 76

1/1

11

2.

13

5144 /311728

0,62

25004 /311728

3,00

Spolu

Poznámka

Spolu za byt
6774/311728

Prezentácia: prezentovalo sa 19
Hlasovanie
(hlasovanie č.27)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu I.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
12. zaradenie nehnuteľností do Zoznamu majetku Mesta určeného na odpredaj:
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5157, a to:
 pozemky registra C-KN na Ul. Dr. V. Clementisa:
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 p.č. 666, zastavané plochy a nádvoria, výmera 300 m2,
− v k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 6519, a to:
 pozemky registra C-KN na Ul. partizánskej (Biela Hora):
 p.č. 550, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 162 m2,
 p.č. 551, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 227 m2,
 p.č. 553, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 238 m2,
− v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Listoch vlastníctva číslo 5157 a číslo 6438, spolu do výmery
855 m2, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zastavaných
stavbami prečerpávacích staníc, a to:
 pozemky registra C-KN na Ul. topolianskej:
 p.č. 5450/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 81 m2,
 p.č. 5450/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 60 m2,
 pozemky registra E-KN na Ul. topolianskej:
 p.č. 6455/2, druh pozemku orná pôda, výmera 45 m2,
 p.č. 6454/2, druh pozemku orná pôda, výmera 45 m2,
 p.č. 6453/2, druh pozemku orná pôda, výmera 47 m2,
 p.č. 6450/2, druh pozemku orná pôda, výmera 46 m2,
 p.č. 6449/2, druh pozemku orná pôda, výmera 45 m2,
 p.č. 6448/2, druh pozemku orná pôda, výmera 62 m2,
 p.č. 6447/2, druh pozemku orná pôda, výmera 45 m2,
 p.č. 6446/2, druh pozemku orná pôda, výmera 44 m2,
 p.č. 6445/2, druh pozemku orná pôda, výmera 46 m2,
 p.č. 6444/2, druh pozemku orná pôda, výmera 45 m2,
 p.č. 6443/2, druh pozemku orná pôda, výmera 91 m2,
 p.č. 6442/2, druh pozemku orná pôda, výmera 44 m2,
 p.č. 6441/2, druh pozemku orná pôda, výmera 47 m2,
 p.č. 6440/4, druh pozemku orná pôda, výmera 62 m2,
− v k.ú. Topoľany, obec Michalovce, okres Michalovce, pozemky vedené Okresným
úradom Michalovce na Liste vlastníctva číslo 5843, spolu do výmery 19 m2, za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov zastavaných stavbami prečerpávacích
staníc, a to:
 pozemky registra E-KN na Ul. topolianskej:
 p.č. 6440/4, druh pozemku orná pôda, výmera 14 m2,
 p.č. 1000/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 40 462 m2,
 p.č. 1010/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 135 m2,
Hlasovanie
(hlasovanie č.28)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu II.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
II. R u š í
35

−
−
−

−

uznesenia MsZ:
Číslo 320, zo dňa 30.8.2017, bodu I/3, z dôvodu uplynutia termínu pre zaplatenie kúpnej
ceny,
Číslo 303, zo dňa 20.6.2017, bodu I/1, z dôvodu nepodpísania kúpnej zmluvy kupujúcim,
Číslo 371, zo dňa 27.2.2018, bodu I/20, z dôvodu uplynutia termínu pre zaplatenie kúpnej
ceny,
Číslo 384, zo dňa 24.4.2018, bodu I/4, z dôvodu uplynutia termín u pre zaplatenie kúpnej
ceny,
Číslo č. 309, zo dňa 3.9.2013, bodu I/6, z dôvodu schválenia nových podmienok obchodnej
verejnej súťaže.

Hlasovanie
(hlasovanie č.29)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu III.
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
III. S p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./4-11.
T: 2018
Z: Viliam Zahorčák
primátor mesta
Hlasovanie
(hlasovanie č.30)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
MUDr. Jozef Makohus
Pri hlasovaní o bode č. 9 mi zlyhalo hlasovacie zariadenie. Som za.
MUDr. Benjamín Bančej
Požiadal o zapísanie do zápisnice – v prvom hlasovaní o pozmeňujúcom návrhu som hlasoval
za – omylom. Nestihol som opraviť hlasovanie.

BOD č. 14
PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom.
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Ing. Jozef Doležal ved. odboru HsM
Do dnešného rokovania mestského zastupiteľstva predkladám správu o rokovaniach komisie
na prenájom majetku zo dňa 16.4.2018 a 21.5.2018 s návrhom 4 uznesení mestského
zastupiteľstva.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
V úvode sa ospravedlnil kolegom z komisie pre prenájom majetku, pretože v tom čase keď sa
rokovalo o prenájme lesných pozemkov v Oreskom som na základe vtedajších informácii
hlasoval zato, aby sme lesné pozemky prenajali poľovníckemu združeniu Javorina. Teraz pri
príprave na MsZ a interpelácie som sa dopracoval k zmluve, ktorú máme uzatvorenú
s nájomcom týchto lesných pozemkov. Tam je uvedené, že v bode 3 – nájomca má právo
predmet nájmu využívať aj na inú ako lesnícku činnosť a to na výkon poľovníctva. Môže sa ten
istý pozemok prenajať dvakrát? Raz sme ho prenajali firme Triad a teraz poľovníckemu
združeniu Javorina Oreské.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Podľa mňa tieto dve veci spolu nesúvisia. Vyjadrí sa k tomu právnik. Tu sa bavíme o poľovnom
revíri, teda o možnosti vykonávať tam poľovníctvo. A v takomto prípade, tie poľovné revíri sú
čo sa týka rozlohy väčšie ako je vlastníctvo jedného vlastníka. Hlasovaním rozhodli všetci
vlastníci o tom kto bude nájomníkom poľovného revíru. Mesto sa v tomto revíri nachádza
a mali by sme hlasovanie väčšiny akceptovať. Podľa názoru právnikov nedochádza k žiadnej
kolízii do budúcnosti.
MUDr. Dušan Goda
Vrátim sa k zmluve s firmou Triad – čl. 6 bod 3 bod d. Nie som poľovník, ale jedno čo viem a bol
som tam osobne, lebo je tam náš les, ako sa tam gazduje od roku 2012. Je tam holo rub, šafári
sa tam, ničí sa tam les. V bod 3 d je uvedené, že firma Triad má povinnosť zamestnávať
odborného lesného hospodára so zodpovedajúcou kvalifikáciou počas celej doby nájmu. Má
nájomca zabezpečenú činnosť hospodára v zmysle zákona (citát zákona). Kto odborne
zabezpečuje výrub lesa? Podľa mojich vedomostí je tam nejaký pán, ktorý túto činnosť
vykonáva, ale pochybujem, že je to oficiálne. Podľa toho aj vyzerá náš les v Oreskom.
V Oreskom je rezervoár pitnej vody pre Michalovce, ak to bude takto prebiehať ďalších 5
rokov, stratíme ten rezervoár.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ak Mesto obdržalo podnety, tak sa konalo. Oslovili sme v najmä súvislosti s tým, ako sa tam
hospodári príslušný štátny orgán, ktorý je zodpovedný za dodržiavanie týchto pravidiel. Máme
niekoľko zápisníc zo šetrení, ktoré nepotvrdzujú to, čo sa tu snažíte podsunúť verejnosti. Aj
keď je pravda, že na niektorých miestach môže ísť o holo rub, ale to je tiež jedna z foriem,
ktorá sa využíva, samozrejme aj s následnými pravidlami, ako sa má ďalej obnova lesa robiť.
V čase keď sa o tom rozhodovalo, firma všetky podmienky spĺňala.
MUDr. Dušan Goda- fakt. poznámka
Nevykrúcajme sa z toho, ide tu o budúcnosť, o prírodu. Ak bude nové zastupiteľstvo, bude
potrebné otvoriť túto tému a zastaviť to.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ak vyprší nájomný čas, je potrebné to prehodnotiť, tak sa to robilo aj v minulosti.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 1 a 2.1
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.
2. S c h v a ľ u j e
2.1 zámer nájomcu Hokejového klubu Dukla Michalovce, Športová 1, Michalovce, zhodnotiť
prenajaté priestory v objekte Zimného štadióna v Michalovciach v predpokladanej výške
do 65 000,- €.
Hlasovanie
(hlasovanie č.31)
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 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
2.2 prenájom pozemkov na Výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri „Oreské“ za cenu
0,60 eur/ha/rok pre Poľovnícke združenie „Javorina“ Oreské, z dôvodu zosúladenia
postupu Mesta v zmysle notárskej zápisnice osvedčujúcej zhromaždenie vlastníkov
poľovných pozemkov zo dňa 8.3.2018, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.32)
za: 15 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
MUDr. Benjamín Bančej
Pri hlasovaní v bod 2.2 som mal nefunkčné hlasov. zariadenie. Hlasoval by som za.
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NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
2.3 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia plynovej prípojky, ktorá bude uložená na
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore,
ako pozemok parcely registra C-KN p.č. 1838/1, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV
5157,
k.ú.
Michalovce,
ktorého
vlastníkom
je
Mesto
Michalovce
(v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca 6,3 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. 1838/218,
k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11012, k.ú. Michalovce s JUDr. Petrom Krafčíkom,
Brezová 24, 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
plynovej prípojky, alebo jej častí)
Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.33)
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
Schvaľuje
2.4 zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky s vodomernou
šachtou, ktorá bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra
C-KN p.č. 3154/1, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého
vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 20 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 a celkovom zábere plochy vodomernej šachty cca
1 m2 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: „Autoumyvárka
Michalovce“,
ktorá
bude
postavená
na
parcele
registra
C-KN
p.č. 3149/3 v k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 3255 s pani Helenou Tokárovou, Vojčice
433/9, 076 22 Trebišov 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
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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 vodovodnej prípojky a vodomernej šachty,
alebo ich častí).
Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.34)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Schvaľuje
2.5 zrušenie uznesenia MsZ č.372 zo dňa 27.02.2018 – bod 2.7., ( v zmysle bodu 5.3. Komisie
na prenájom majetku zo dňa 21.5.2018 ).
Hlasovanie
(hlasovanie č.35)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu 3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
3. Splnomocňuje:
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č.36)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 15
Návrh na vydanie publikácie
HISTÓRIA MICHALOVIEC II.
MICHALOVCE AKO SÍDLO ZEMPLÍNSKEJ ŽUPY (1919-1922)
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
- Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Mesto Michalovce už niekoľko rokov sa snaží občanom priblížiť čo najviac z našich
dejín.
V roku 2017 bola založená nová knižná edícia pod spoločným názvom História Michaloviec.
V roku 1919 sa Michalovce oficiálne stali centrom československej Zemplínskej župy. Takýto
stav pretrval do roku 1922, pretože v uvedenom roku v Československej republike (ČSR) župné
zriadenie zaniklo. Roky 1919 – 1922 patrili k najslávnejším v histórii Michaloviec z dôvodu, že
boli na štyri roky župným mestom a sídlom administratívno-územnej jednotky ČSR.
V Michalovciach sídlil župný úrad so svojim úradníckym aparátom a ďalšie župné inštitúcie.
V tomto období sa Michalovce stali aj vojenským posádkovým sídlom (20. peší pluk), svoju
činnosť tu začali vyvíjať mnohé prvorepublikové spolky, vychádzali tu župné noviny
a zemplínsky župan z Michaloviec riadil chod rozsiahlej Zemplínskej župy hraničiacej na severe
s Poľskom, na juhu s Maďarskom a na východe s Podkarpatskou Rusou.
V roku 2019 si pripomenieme 100. výročie od udalostí, keď sa v lete 1919 Michalovce stali
župným mestom. V súčasnosti je mesto Michalovce prezentované ako „Srdce Zemplína“.
Michalovce sú najľudnatejším zemplínskym mestom, prirodzeným, ale nespochybniteľne aj
historickým centrom celého zemplínskeho regiónu.
Rozprava
Keďže nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
Vydanie publikácie HISTÓRIA MICHALOVIEC II.
MICHALOVCE AKO SÍDLO ZEMPLÍNSKEJ ŽUPY (1919-1922)
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2.

Ukladá
vedúcej organizačného odboru začať s prácami na príprave a vydaní publikácie podľa
schváleného harmonogramu.
Z: Mgr. Natália Slaninková, ved. OrgO
T: v texte

Hlasovanie
(hlasovanie č.37)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 16
NÁVRH DOPLNKU Č. 1 ŠTATÚTU NOVÍN MICHALOVČAN
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
- Návrh predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda redakčnej rady.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola vznesená požiadavka na doplnenie
redakčnej rady o 1 člena. Vtedy prijaté uznesenie nebolo možné naplniť z dôvodu, že to nebolo
v súlade so štatútom novín Michalovčan. Bol daný prísľub, že pripravíme jeho úpravu tak, aby
to v budúcnosti bolo možné. Úlohu dostal predseda redakčnej rady.
MUDr. Benjamín Bančej
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24. 4. 2018 bolo prijaté uznesenie č. 375 o voľbe
člena Redakčnej rady novín Michalovčan. Vzhľadom na skutočnosť, že Štatút novín
Michalovčan v čl. 7.1. počíta s voľbou redakčnej rady na štvorročné obdobie a nepočíta s
voľbou ďalšieho člena počas volebného obdobia, uznesenie č. 375 nebolo podpísané.
V súvislosti s vystúpeniami počas prerokovávania tohto bodu, navrhujeme doplnenie čl. 7.1. o
bod 7.1.5. v tomto znení: Počas volebného obdobia môže mestské zastupiteľstvo na návrh
primátora po prerokovaní v redakčnej rade zvoliť ďalšieho člena redakčnej rady. Funkčné
obdobie takto zvoleného člena končí dňom skončenia štvorročného volebného obdobia
ostatných členov redakčnej rady.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Činnosť redakčnej rady, ktorá teraz funguje, ukázala, že je naozaj potrebné zaoberať sa aj
štatútom novín Michalovčan. Voči tomuto návrhu, predkladám pozmeňujúci návrh v zmysle,
aby bolo možné zvoliť nielen nového člena, ale aj odvolať niektorých členov. Mám na mysli, že
niektorí poslanci, ktorí prispievajú do novín Michalovčan, redakčná rada, alebo predseda si
svojvoľne vysvetľujú štatút v bode 7.7., kde každému poslancovi sa má zverejniť každý článok.
Ich vlastný výklad, hovorí, že možno zverejniť iba jeden zo všetkých. Konkrétne minimálne
v dvoch prípadoch, v mesiaci júni prišiel od poslanca článok, dvakrát po jednom článku
v rozdielnych vydaniach. Aj keď prišiel jeden jediný aj tak nebol uverejnený. Na druhej strane
bol uverejnený príspevok, kde si myslím, že bol porušený bod 7.9, ktorý je urážlivý a nemal byť
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zverejnený. Posledný prípad z pondelka, kde si redakčná rada osvojila to, že článok, ktorý som
tam predniesol označila ako klamlivý. Ja to nikdy nerobím, ale sa snažím uvádzať fakty.
Z toho dôvodu dávam pozmeňujúci návrh :
Doplnenie čl. 7.1 o bod 7.1.5 v tomto znení:
Počas volebného obdobia môže mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta, po
prerokovaní v redakčnej rade odvolať člena redakčnej rady, alebo zvoliť ďalšieho člena
redakčnej rady. Funkčné obdobie takto zvoleného člena končí dňom skončenia štvorročného
volebného obdobia ostatných členov redakčnej rady.
A o bod 7.7.7
Redakčná rada zverejňuje interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva predložené na
mestskom zastupiteľstve a odpovede na interpelácie tak, aby všetky interpelácie a odpovede
na interpelácie boli zverejnené do konania nasledujúceho mestského zastupiteľstva.
MUDr. Benjamín Bančej
Prvá veta Ing. Bobíka, že nebol uverejnený jeho článok, aj napriek tomu, že bol jediný nie je
pravda. Boli dva články a losovaním sa vybral jeden. V ďalšom čísle jeho článok uverejnený bol.
Redakčná rada nepochybila ako predseda RR si za svojim stanoviskom stojím. Ďalšiu výhradu,
ktorú uvádza o odmietnutí jeho článku, dostal nato písomnú odpoveď. Chcem sa ho verejne
spýtať či si myslí, že jeho veta: Vedenie mesta v okolí A 9 neobhajuje verejný záujem tam
bývajúcich ľudí, ale preferuje záujmy podnikateľov, vie dokázať. Pretože v tomto duchu
pokračuje aj v ďalších vetách, ktoré súvisia s úmyslom navodiť situáciu takým štýlom, že
občania bytového domu A 9, nevoľte primátor mesta V. Zahorčáka, pretože on robí všetko
preto, aby vám znepríjemnil život vo svojom okolí. Nie som odborník na stavebný úrad, ale
predpokladám, že ved. stavebného úradu sa k tomu vyjadrí. Redakčná rada hodnotila článok
ako nepravdivý a zavádzajúci a preto ho odmietla uverejniť. Hlasovanie redakčnej rady bolo
jednomyseľné.
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka
Bod 7.7 hovorí, že sa má zverejniť 1 článok každému poslancovi. Podľa vášho vyjadrenia jeden
za všetkých. Keďže prišiel jeden, tak ste ho mali uverejniť. Vy ste losovali o článok z poslancami
KSK, to je celkom iná kategória. Ja som nikdy nepovedal, že nemá niekto voliť p. Zahorčáka.
Povedal som niektoré veci k stavebnému zákonu, v ktorom sa vyznám. Nevkladajte mi do úst
to, čo si vy možno myslíte.
PhDr. Jana Cibereová
Na základe toho, čo tu odznelo, musím reagovať ako členka redakčnej rady. Osobne si myslím,
že vzhľadom nato, že sú 4 mesiace do komunálnych volieb, je toto doplnenie štatútu veľmi
netypické. Redakčná rada bola schválená ustanovujúcim mestským zastupiteľstvom na
základe odporúčaní klubov. Tak isto bol schválený aj štatút novín Michalovčan, podľa ktorého
členovia redakčnej rady pracujú a dovolím si povedať, že pracujú podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. Ak by bol tento návrh na doplnenie štatútu predložený rok po voľbách,
vedela by som sa s tým stotožniť v domnení, že pri jeho schvaľovaní došlo k nejakým chybám.
Ale, že je to v predvolebnom období, nemôžem tento návrh vnímať ako to, že ide
o predvolebnú kampaň. Z tohto dôvodu nezahlasujem za tento doplnok. Neviem sa s tým
stotožniť.
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Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka
Verím, že pracujete podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale fakty sú fakty. Ak teraz
je zjavné, že interpelácie z februára sa zverejňujú v júli, ak to tak bude pokračovať tak terajšie
interpelácie budú zverejnené niekedy na budúci rok. To nie je účel. Dostal som informáciu od
predsedu RR ako sa to nedá. Ja hovorím kto chce nájde spôsoby, kto nechce nájde dôvody. Ja
som navrhol určité riešenie, ak je neprijateľné, prijmime iné. Je to výsmech, že interpelácie sa
zverejňujú s odstupom pol roka.
MUDr. Benjamín Bančej
Je nás 25 poslancov, nepredpokladám, že všetci 25-ti interpelujú, ale len keď 10 interpelujú 4
interpelácie a je k tomu odpoveď ( a vy to viete, lebo ste bol primátorom mesta), že noviny
Michalovčan, podliehajú výberovému konaniu, kde je určený rozsah, počet čísel a finančné
čiastky. Ak chcete robiť takúto rozsiahlu zmenu, potom treba meniť rozpočet, periodicitu,
rozsahu atď. Teraz môžeme uverejňovať len to čo kapacita novín dovolí, alebo bude vydané
mimoriadne číslo interpelácií? Tak si to predstavujete?
PhDr. Jana Cibereová – fakt. poznámka
Ak by sme uverejňovali 10 interpelácií tak sa musí číslo rozšíriť. Tam je ale záväznosť na
rozpočet, ktorý by bol schvaľovaný v auguste. K čomu by to bolo? Aby štatút platil na jeden
mesiac? Je to nelogické.
Ing. Jozef Bobík -fakt. poznámka
Vedľa vás sedí 8-ročný predseda redakčnej rady, poslanec Ing. Ďurovčík,CSc. Za jeho éry nikdy
nebola situácia, aby sa interpelácie a odpovede zverejňovali po pol roku. Pri zmene štatútu,
bol jeden z argumentov aj ten, že sa dá neskôr reagovať na potreby, že sa doplní nejaká strana
v prípade potreby. Možnosti ako to vyriešiť je niekoľko.
PhDr. Jana Cibereová – fakt. poznámka
Toto nie je jediná možnosť kedy sa môže občan dozvedieť o interpeláciách. Interpelácie sú
zverejnené aj na webovej stránke.
MUDr. Dušan Goda
Noviny Michalovčan sú v hlbokej totalite, s totalitným predsedom, poslušnou redakčnou
radou, ktorá nereaguje na verejnosť, na opozičné články. Je to úbohé. (citoval návrh
uznesenia). Len nové voľby môžu túto totalitu zmeniť.
Vrátim sa k neuverejnenému článku Ing. Bobíka – primátor je verejný činiteľ. On musí zniesť
kritiku. Čo je nedotknuteľný?
K vám pani poslankyňa Cibereová – odvolávate sa na vedomie a svedomie. Každý ho máme,
ide o to či je použité na prospech verejnosti, občanom, alebo len úzkej skupine vo vedení
mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Kritika ako hovorí klasik je pomoc zdarma. Kritiky sa neobávame a ju prijímame. Neraz sme
boli kritizovaní aj na verejných zhromaždeniach, ale kritiky sa nebojíme. Pán poslanec, vy to
vnímate svojou optikou, načo máte právo.
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Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Poznám genézu novín Michalovčan. Vtedy keď chceli určité skupiny zrušiť noviny Michalovčan,
chceli ho sprivatizovať, sme bojovali zato, aby to boli mestské noviny. Mestské noviny sú
doteraz. V Michalovčanovi robím, ako to povedal p. Bobík, dlhé roky. Viem ako to všetko bolo.
Nikto mi nemôže rozprávať čo noviny Michalovčan znamenajú a čo majú robiť. Nikdy by som
si nedovolil takéto poznámky, aké tu povedal p. Goda. To čo povedal p. Bobík o interpeláciách
s tým súhlasím, preto, lebo keď som bol ja predsedom RR sa interpelácie zmestili do ďalšieho
mestského zastupiteľstva preto, že poslanci písali inteligentne interpelácie. Dnes napíše
poslanec interpeláciu na dva a pol strany to je cca 75 riadkov písaného textu, tak nemôže to
byť uverejnené do najbližšieho zasadnutia MsZ aj s odpoveďou. Ja osobne robím 3 riadkové
interpelácie. Rozsah Michalovčana dnes neumožňuje, aby sa prednesený návrh zrealizoval,
alebo je potrebné zmeniť rozsah, počet pracovníkov, rozpočet. Treba mať na zreteli aj to, že
termín na spracovanie odpovedí na interpelácie je 30 dní. Na uverejnenie interpelácií tak
ostávajú 2 čísla.
K článku: A 9 sa hnevá: Hlasoval som proti zverejneniu z dvoch dôvodov: v prvej časti som
dostatočne neporozumel. V jednej vete, v ktorej p. poslanec píše: Mesto Michalovce
odvolaniu nevyhovelo, postúpilo správnemu orgánu 2. stupňa, čiže Okresnému úradu
v Košiciach – odbor výstavby a bytovej politiky. Pán primátor postúpenie podpísal s odkazom,
aby od volávací orgán odvolanie zamietol a napadnuté územné rozhodnutie potvrdil v celom
rozsahu. Pýtal som sa primátora, či robil v tomto smere kroky. Nie, nerobil. To je hrubé
obvinenie primátora mesta a za toto ja sa nepodpíšem.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Nehovoriac o tom, pán poslanec Bobík, že podsúvate verejnosti to čo nie je pravda. Je tu
vedúca odboru, ktorá vám povie aké sú štandardné vyjadrenia, a čo musí urobiť orgán, ktorý
je prvostupňový vo vzťahu k druhostupňovému. My nie sme druhostupňový orgán. My
nemôžeme na odvolanie reagovať ináč, než tak ako sme reagovali.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Pán poslanec Ďurovčík, vašu minulosť si vážim, ale bavíme sa tu o interpeláciách a nejdeme
k podstate – 7.7. a to je to, že každý poslanec môže mať jeden príspevok v novinách
Michalovčan. To je alfa a omega celého problému. To spôsobilo celú túto situáciu. Ja musím
za vlastné peniaze vydávať noviny, aby sa objektívne dozvedela michalovská verejnosť správy
a veci, ktoré sa dejú v meste. K tomu sme dospeli s totalitnou redakčnou radou. Ak tu bude
budúce zastupiteľstvo a budeme čítať tento štatút a jeho výklad, budú sa všetci smiať.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec je to pre vás typické, opäť vyhrážky priame i nepriame.
Ing. Jozef Bobík
Reagujem na poslanca Ďurovčíka – nikdy nepoužívam klamlivé, zavádzajúce a nepravdivé
informácie. To, že to pán primátor odstúpil do Košíc - odvolanie občanov, s odkazom
nevyhovieť je fakt. A to, že občania mali pravdu vo svojom odvolaní, potvrdil odvolávací orgán.
Zrušil územné rozhodnutie. Teda ako sa staráme o občanov, ako ich chránime, keď ich
odôvodnené námietky pošleme s odvodnením neakceptovať.
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Viliam Zahorčák, primátor mesta
Teraz je čas, aby sa k tomu vyjadrila vedúca odboru. Predpokladám pán poslanec, že vy ako
bývalý primátor mesta to dobre viete a preto vás obviňujem z toho, že to podsúvate
verejnosti.
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Riešime tu veci, ktoré nepatria na zastupiteľstvo. Som tu za odbor, ktorý má 7 referátov, z toho
sú originálne kompetencie na prenesený výkon štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy
sa týka niečoho, čo nepatrí na zastupiteľstvo a nesúvisí s rokovaním volených zástupcov. Veta,
ktorá tu bola spomenutá a prečítaná z listu, a bola pridelená pánu primátorovi, akože nejaký
dovetok, ktorý mal podpísať a dať odporúčajúci charakter. Je to veta vytrhnutá z kontextu
z obligatórnej formulky textácie šablón softwaru Vita, ktorá znie: záver, ktorý sme zaslali na
Krajský úrad – stavebný úrad z týchto dôvodov navrhuje, aby odvolací orgán odvolanie
zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu. Takže pán primátor žiadne
odkazy nedával. Pán primátor podpisuje všetky rozhodnutia, pokiaľ nie je rozhodnuté inak a to
vydaním poverenia na jeho zastupovanie. Odkazy nikomu nedával. Je tu jasne napísané –
stavebný úrad z týchto dôvodov navrhuje.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec, vám vyhovovalo, že je tam môj podpis a upravili ste si to tak, ako to bolo vo
vašom článku.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Pracujem posledné volebné obdobie. A boli časy, keď som nemohol ani prehovoriť na
mestskom zastupiteľstve a všetci tí, ktorí robili túto politiku a takto obmedzovali činnosť
poslancov, dnes ani jeden nepracuje pre Mesto Michalovce ako poslanec.
Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka
V takejto situácii, keď každý má iný názor na posudzovanie stavebného zákona, nedá sa prísť
k záveru, že kto má pravdu. Fakt je ten, že občania dali sťažnosť a odvolací orgán im v plnom
rozsahu vyhovel a územné rozhodnutie zrušil. Myslím si, že občania neboli chránení Mestom
tak, ako by mali byť.
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Stavebný úrad konanie zastavil 31.5.2018 s vydaním rozhodnutia o zastavení konania vo veci.
Išlo to verejnou vyhláškou, na verejnej tabuli bolo zverejnené citované rozhodnutie v dňoch
od 5.6. 2018 do 26.6.2018. Tým, že sme zverejnili verejnou vyhláškou, mohol sa ako účastník
konania prihlásiť každý, kto sa takto cítil. V konaní by sa vylúčili tí, ktorých sa to netýkalo,
neboli by vlastníci bytov, alebo by boli tam iné právom chránené záujmy. Keď som urobila
prepočet ( je tam 852 bytov, ktorých by sa to týkalo, kde by sme mohli predpokladať, že by
prišli námietky a proti rozhodnutia odvolania) minimálne keď sú dvaja vlastníci, tak by sme
rátali s 1212 účastníkmi konania. Námietky v konaní boli podané osem. Jedna bola
rešpektovaná a druhá čiastočne a to len z jedného dôvodu, že stavebný úrad ich nemohol
v procese vyhodnotiť, lebo sa konali vyššieho stupňa konania pri stavebnom konaní. Ak
nemôžme občanovi vyhovieť, nemôžme ho do územného konania zakomponovať.
Čo sa týka podaných odvolaní, prišli 3 odvolania. Ak zoberieme počet obyvateľov
a počet odvolaných podaní je to 0,18 % t.z. ani 1 % ľudí, ktorí by boli proti tomuto. Netvrdím,
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že celá bytovka a problém, ktorý tam vzniká je v súlade s presvedčením týchto ľudí, ale
nemôžte hovoriť, že Mesto nechránilo ľudí. Mesto v danom prípade malo rovnakú pozíciu
rovnakého účastníka konania ako každý ďalší. To znamená ako občan.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Pozmeňujúci návrh Ing. Bobíka na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr.
Martin Nebesník v tomto znení:
Doplnenie čl. 7.1 o bod 7.1.5 v tomto znení:
Počas volebného obdobia môže mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta, po
prerokovaní v redakčnej rade odvolať člena redakčnej rady, alebo zvoliť ďalšieho člena
redakčnej rady. Funkčné obdobie takto zvoleného člena končí dňom skončenia štvorročného
volebného obdobia ostatných členov redakčnej rady.
Hlasovanie
(hlasovanie č.38)
za: 3 poslancov, proti: -, hlasovania sa zdržali: 13 poslanec
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Pozmeňujúci návrh Ing. Bobíka na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr.
Martin Nebesník v tomto znení:
o bod 7.7.7
Redakčná rada zverejňuje interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva predložené na
mestskom zastupiteľstve a odpovede na interpelácie tak, aby všetky interpelácie a odpovede
na interpelácie boli zverejnené do konania nasledujúceho mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie
(hlasovanie č.39)
za: 9 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 9 poslanci
Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
neschvaľuje
Doplnok č. 1 Štatútu novín Michalovčan v tomto znení : Počas volebného obdobia môže
mestské zastupiteľstvo na návrh primátora po prerokovaní v redakčnej rade. Zvoliť ďalšieho
člena redakčnej rady. Funkčné obdobie takto zvoleného člena končí dňom skončenia
štvorročného volebného obdobia ostatných členov redakčnej rady.

47

Hlasovanie
(hlasovanie č.40)
za: 7 poslancov, proti: 1, hlasovania sa zdržali: 10 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, nebolo schválené.

BOD č. 17
NÁVRH NA URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA MESTA
MICHALOVCE, POČTU POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A VOLEBNÝCH OBVODOV PRE KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
- Návrh predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom
zriadení v platnom znení
sa ustanovuje na celé nasledujúce funkčné obdobie
100 % rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Michalovce.
Podľa tohto zákona môže mestské zastupiteľstvo určiť počet poslancov v meste našej
kategórie v rozmedzí 15 – 25. V súčasnosti je 25 poslancov a navrhujeme tento počet
ponechať.
V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do mestského
zastupiteľstva je potrebné vytvoriť viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci
pomerne k počtu obyvateľov, pričom v jednom volebnom obvode môže byť volených
maximálne 12 poslancov.
Na základe skúsenosti z predošlého volebného obdobia navrhujeme počty poslancov
a volebné obvody ponechať tak, ako boli doposiaľ. Pribudnú dva volebné okrsky tam, kde je
počet občanov výrazne vyšší ako v iných okrskoch.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Navrhujem venovať sa počtu poslancov na Sídl. Východ, obvod 2 a Sídl. Stráňany, obvod č.5.
Dlhodobo máme na sídlisku Východ 6 poslancov, pričom je to kompaktný obvod, počet voličov
na jedného poslanca 1383, čo je najmenej zo všetkých obvodov. Obvod 5 Stráňany je rozľahlý,
je tam časť kde sú bytové domy a časť rodinných domov a ďalšie sídlisko SNP. Navrhujem pre
obvod č. 5 Stráňany dať 5 poslancov a obvod č. 2 Východ znížiť o jedného, taktiež by tam boli
5 poslanci. Dávam to zváženie ostatným poslancom.
Viliam Zahorčák primátor mesta
Je to váš návrh, ak ho predložíte návrhovej komisií dám o tom hlasovať.
MUDr. Dušan Goda – fak. poznámka
Bola by to veľká disproporcia pri počte občanov, voličov. Tam je veľká nezrovnalosť.
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Ing. Jozef Bobík – fakt. poznámka
Na Stráňanoch je počet voličov 7 124, na východe je 8 301 voličov. Ten rozdiel nie je až taký
veľký. A keď pozrieme na voličov na jedného poslanca tak na Východe je to 1383 a na
Stráňanoch je to 1781.
−
Písomný návrh na zmenu uznesenia predložený nebol.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
I.

SCHVAĽUJE:

a) 100 % rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Michalovce na celé nasledujúce volebné obdobie.
II. U R Č U J E :
pre komunálne voľby 2018 v meste Michalovce
a) 6 volebných obvodov
b) počet 25 poslancov Mestského zastupiteľstva Michalovce podľa volebných obvodov:
- volebný obvod č. 1 Centrum
počet poslancov 4
- volebný obvod č. 2 Východ počet poslancov 6
- volebný obvod č. 3 Juh
počet poslancov 5
- volebný obvod č. 4 Západ
počet poslancov 4
- volebný obvod č. 5 Stráňany
počet poslancov 4
- volebný obvod č. 6 Kapušianska,
Močarianska, Topolianska
počet poslancov 2

Hlasovanie
(hlasovanie č.41)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 18
NÁVRH PLÁNU ROKOVANÍ MsR, MsZ, KOMISIÍ MsZ, REDAKČNEJ RADY NOVÍN
MICHALOVČAN A HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ MsR A MsZ MICHALOVCE
NA II. POLROK 2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
- Návrh predkladal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ.

49

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Všetky návrhy boli prerokované v komisiách. Primátor mesta osobitne upozornil na
harmonogram zasadnutí MsR a MsZ.
Rozprava
Ing. Jozef Bobík
Dávam na úvahu, ako bolo povedané, ešte dnes nie je stanovený termín komunálnych volieb.
Teoreticky môžu byť 3.11. alebo 10.11.2018. Navrhujem posledný októbrový termín MsZ
presunúť o týždeň neskôr, aby nebola taká veľká pauza do volieb. Navrhujem termín MsZ 9.10.
2018 a slávnostného 14.10.2018. Je tam nejaký vážny dôvod prečo to nemôže byť tak?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dôvod je ten, aby to bolo korektné zastupiteľstvo, aby to bolo pracovné MsZ. Pokiaľ predložíte
písomný návrh na zmenu, dám o tom hlasovať.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, primátor mesta rozpravu ukončil.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Nebesník v tomto
znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. Plán rokovaní Mestskej rady Michalovce na II. polrok 2018
2. Plán rokovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce na II. polrok 2018
3. Plán rokovaní komisií MsZ v Michalovciach na II. polrok 2018
4. Plán rokovaní Redakčnej rady novín Michalovčan na II. polrok 2018
5. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2018
Hlasovanie
(hlasovanie č.42)
za: 19 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 18
Interpelácie
Ing. Jozef Bobík
Interpelácia č.1
Vážený pán primátor,
samospráva mesta Michalovce kúpila v minulom storočí les v Oreskom, aby najmä chránil
vodný prameň, ktorý zásoboval pitnou vodou občanov mesta. To platilo do roku 2012. Vtedy
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ste podpísali zmluvu o prenájme 100 ročného lesa pre firmu Triad Services Bratislava. Firma je
bez skúseností s lesným hospodárením a bez zamestnancov. Firma začala realizovať
intenzívnu ťažbu tzv. holo rubom, čo má negatívny vplyv na vodný prameň. Preto je vodný
prameň často odstavovaný. Nájomca užíva predmet nájmu nevýhodne pre mesto a v rozpore
s nájomnou zmluvou. Napr. bod 3d -nezamestnáva Odborného lesného hospodára počas celej
doby nájmu.
Dostala už firma Triad Services Bratislava výpoveď zo zmluvy alebo dostane výpoveď
v krátkom čase ?
Interpelácia č. 2
Vážený pán primátor,
Na plochách pri mestskom úrade a pred mestský kultúrnym strediskom parkuje priemerne 450
– 500 áut. Na základe Vášho návrhu mestské zastupiteľstvo predalo tieto pozemky súkromným
podnikateľom. V súčasnosti už súkromníci zabezpečujú stavebné povolenia pre obchodné
budovy. Vysvetlite verejnosti, kde budú parkovať autá počas výstavby obchodných budov.
A kde budú parkovať pacienti a lekári polikliniky po dokončení obchodných budov ?
Interpelácia č.3
Vážený pán primátor,
na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 24.4.2018 ste dali schváliť program rokovania
v rozpore so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/2000, § 12, ods. 5. Následne ste, okrem
jedného uznesenia č. 375, podpísali všetky ostatné uznesenia.
Pán primátor, ste presvedčený, že Vami podpísané uznesenia sú platné ?
Ing. Jaroslav Kapitan
V mene obyvateľov Sídl. SNP, konkrétne bloku A2 obraciam sa na vás so žiadosťou
o rekonštrukciu (opravu) chodníka na dotknutom sídlisku, konkrétne na Ul. tulipánovej medzi
blokmi A1 a A2 (od bloku A1 k bloku A2).
Dôvodom žiadosti je nefunkčnosť chodníka najmä v období dažďov a v zime v období
topiaceho sa snehu. Práve v tomto období tým, že je chodník na niektorých miestach mierne
prepadnutý, asfaltová úprava je strhnutá a obrubníky sú zapadnuté na úroveň chodníka, steká
na chodník z okolitej trávnatej plochy dažďová voda, ktorá sa tam vo veľkom množstve
udržiava a prechod po chodníku je takmer nemožný, keďže aj okolitá trávnatá plocha je zaliata
vodou.
Najmä z dôvodu funkčnosti tohto chodníka prosím o prehodnotenie jeho rekonštrukcie alebo
opravy.
Písomné interpelácie predložili:
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Bol som požiadaný aby orgány, ktoré rozhodujú o dopravnom značení posúdili možnosť
zjednosmernenia dopravy v nádvorí pred blokom K2 na Ul. okružnej.
Mgr. Ján Eštok
V určitom období, keď primátorom mesta bol Ing. Jozef Bobík, bola zakúpená kolkáreň. Bolo
by dobre vysvetliť dôvody, pretože išlo o značnú sumu. Takýmto druhom športového odvetvia
Mesto Michalovce nedisponuje. Komu a čomu kolkáreň slúži?
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RNDr. Lýdia Sidivárová
1. Uplynulo už niekoľko mesiacov od výmeny semaforov na svetelnej križovatke Ul.
humenská cesta a Masaryková ul. pri železničnej stanici. Križovatkové ostrovčeky po
výkopových prácach zostali vo veľmi zlom stave, sú plné prachu, štrku, nerovnosti
a rastúcej buriny. Uvedená križovatka je ďalšou zo vstupných brán do mesta nielen pre
cestujúcich, ktorí prichádzajú autobusmi a vlakmi, ale aj pre turistov a návštevníkov
novootvoreného OC. Je možné tieto križovatkové ostrovčeky dať do pôvodného stavu?
2. Chodník pred obytným blokom HC/A na Ul. humenská cesta medzi vchodmi A17-A13
nie je pokrytý asfaltom. Je možné tento chodník, ktorého dĺžka je cca 50 m opraviť?
3. Na Ul. T. Vansovej pred domom č.6 a na Ul. J. Palkoviča smerom k Ul. B. Nemcovej
cca 2 m od križovatky sú výtlky. Je možné tieto výtlky opraviť?
Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Nakoľko na interpelácie mnou vznesené na zastupiteľstve dňa 24.4.2018 som dostal len
čiastočnú odpoveď, alebo nedostal vôbec odpoveď prosím o ich opätovné zodpovedanie.
1.Na základe podnetu od občanov a osobnej kontroly Vás opätovne prosím o kontrolu mosta
cez rieku Laborec ktorý vedie na sídlisko Stráňany nakoľko na peších chodníkoch po oboch
stranách, sú chodníky popraskané, na mnohých miestach s chýbajúcim asfaltovým
povrchom, čo značne sťažuje cestu chodcom a rodičom s detskými kočiarikmi.
2.Na základe upozornenia od občanov, ktoré vychádza z ich skúsenosti z iných miest a obci sa
chcem opýtať na úpravu a čistotu autobusových zastávok na území mesta Michalovce.
Autobusové zastávky sú zaprášené, a mnohé so špinavými a polepenými sklami plagátmi,
prípadne chýbajúcimi výplňami.
V tejto súvislosti sa chcem opýtať, v akých intervaloch sú čistené autobusové zastávky na
území mesta a jeho okrajových častiach a kedy dôjde k ich najbližšiemu vyčisteniu?
Koľko podnetov v súvislosti so znečisťovaním mestských autobusových zastávok
a nedovoleného vylepovania plagátov riešila mestská polícia v tomto roku?
3.Na pešej zóne sa jej využívaním, ako aj vplyvom poveternostných podmienok prejavuje na
viacerých miestach sadanie podkladu a vznik nerovnosti, ako aj uvoľňovanie, prípadne
polámanie dlažby, vplyvom ťažkej mechanizácie používanej v pešej zóne. V tejto súvislosti
prosím o vykonanie potrebných odborných opráv ešte pred letnou turistickou sezónou, aby
sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu pešej zóny, ako aj hrozbe úrazu občanov a návštevníkov
mesta.
4.Na začiatku topolianskej ulice pred odbočkou k obchodnému domu po ľavej strane sú dva
vyschnuté topole, ktoré môžu v prípade nepriaznivého daždivého a veterného počasia
ohrozovať chodcov a účastníkov cestnej premávky. V tejto súvislosti prosím o promptné
posúdenie ich stavu a na základe odborného vyjadrenia o adekvátny postup.
5.Na základe rokovania komisie Životného prostredia a verejného poriadku dňa 15.11.2017
a prijatého odporúčania, ako aj zasadania komisie zo dňa 14.3.2018 a diskusie k bodu 4. –
kontrola verejného poriadku vo volebnom obvode č. 5 vyjadrujem potrebu aktualizovať
Všeobecné záväzné nariadenie - VZN mesta Michalovce č. 179/2015 „Prevádzkový poriadok
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pohrebísk mesta Michalovce“ v súlade s platnou legislatívou a to Zákonom č. 79/2015 Z. z.
„O odpadoch“ a Zákonom č. 122/2013 Z. z. „O ochrane osobných údajov“ nakoľko viaceré
časti tohto VZN sú v rozpore s platnou legislatívou, ako aj požiadavkami súčasnej doby.

BOD č. 19
Rôzne
MUDr. Benjamín Bančej
V krátkosti informoval o kultúrnych podujatiach, ktoré sa uskutočnili v priebehu mesiaca jún
2018. V priebehu týždňa bežal program základných škôl, bohatý program nebude chýbať ani
v závere mesiaca. 29.6. 2018 sa uskutoční Zemplín Veterán Ralley a 28.6.2018 sa začína 12.
ročník Michalovský organ.
MUDr. Dušan Goda
V prvom rade sa chcem poďakovať poslancom za hlasovanie pri bode Doplnok č. 1 štatútu
novín Michalovčan, že návrh nebol odsúhlasený.
V druhom rade by som sa chcel zmieniť o cyklotrase v meste Michalovce. Podľa plánov by už
mala prebiehať prvá etapa. Chcem sa spýtať kompetentných v akom štádiu je táto stavba.
Po tretie chcem poukázať na faktúru za dodané služby. Dodávateľom boli TaZS mesta
Michalovce a príjemcom Šchoko land s.r.o. to je predajňa Bon Bon. Udialo sa to v máji 2014,
fakturovala sa montáž letnej terasy za dohodnutú cenu. Za prácu, ktorú vykonávalo 6 ľudí cca
1,5 dňa bola vystavená faktúra vo výške 90 €. V roku 2015,2016,2017 znovu TaZS vykonali túto
službu postavili túto terasu pri cukrárni Bon Bon, ale žiadna faktúra k tomu neexistuje. To
znamená, že to urobili zadarmo. Letnú terasu treba aj skladovať. Podľa mojich informácii sa
počas zimných mesiacov skladuje terasa v TaZS mesta Michalovce, tiež zadarmo. Vieme kto je
prenajímateľom týchto priestorov. Je to manželka pána primátora. Takéto privilégia si robí
vedenie mesta a TaZS mesta Michalovce.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zaujímavá je ta tretia časť príspevku, podľa vašich zistení je to veľmi vážne obvinenie. Pri tej
faktúre si to nedovolím komentovať, predpokladám, že TaZS majú nejaký cenník a poskytujú
služby aj iným.
MUDr. Dušan Goda
Kto postavil v roku 2015, 2016 a 2017 terasu?
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Na to vám neviem odpovedať, prečo by som to ja mal vedieť?
RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
Nie sú ešte podpísané zmluvy s troma dodávateľmi. Keďže ide o tri etapy. Všetky môžu ísť
paralelne, ale až po verifikácii verejného obstarávania a až po podpise zmluvy. V súčasnosti je
celá súťaž na verifikácii na KSK.
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MUDr. Tibor Prunyi
Dovoľte, aby som vás informoval o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu. Komisia je
trojčlenná, mimo mňa je členom Doc. Ing. Stričík,PhD. a MUDr. Paľovčík. Sme z rôznych
politických strán a toto široké politické spektrum zabezpečuje objektívne hodnotenie
prerokovaných materiálov v našej komisii. Napriek príslušnosti k rôznym politickým
zoskupeniam hodnotím činnosť komisie z pozície predsedu ako veľmi dobrú. Podobne
hodnotím ako veľmi dobrú činnosť poslancov MsZ a primátora v tejto oblasti. V tomto
funkčnom období v stanovenom termíne odovzdávajú oznámenia o funkcií, zamestnaní,
činnosti a majetkových pomeroch (ďalej budem hovoriť ako o majetkových priznaniach).
V ďalšom vás chcem informovať, že dňa 30. apríla 2018, Mgr. Milan Kaplan požiadal v zmysle
zákona č. 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám Mesto Michalovce a neskôr
KOVZ o majetkové priznanie všetkých poslancov a primátora za uplynulé roky. Teda za roky
2015 až 2017. Naša odpoveď bola v zmysle, že naša komisia nemá požadované informácie
v takej forme, ktorú by sme mohli poskytnúť. Majetkové priznanie obsahuje oveľa viac
informácii ako je možné zverejniť. Zverejniť sa môže len titul, meno, priezvisko, funkciu,
pracovné zaradenie, miesto výkonu, finančné náležitosti priznané z verejného rozpočtu.
Neviem si predstaviť ako by sme časť, ktorú môžeme zverejniť vyberali z majetkového
priznania a to u všetkých poslancov a za uplynulé roky. Z časových a pracovných dôvodov
v tomto období nie som schopný to takto spracovať. Pán Mgr. Kaplan podal odvolanie
a navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo jeho žiadosti vyhovelo v plnom rozsahu. Z uvedených
dôvodov navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo potvrdilo rozhodnutie KOVZ:
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach schvaľuje postup komisie na ochranu verejného
záujmu vo veci poskytnutia informácií pre Mgr. Milana Kaplana.
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
postup Komisie na ochranu verejného záujmu v konaní vo veci poskytnutia informácií pre Mgr.
Milana Kaplana.
Hlasovanie
(hlasovanie č.43)
za: 13 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
Mgr. Martin Nebesník
Vážené mestské zastupiteľstvo, dňa 9. júna organizovali obyvatelia sídliska JUH, konkrétne
bytových domov E 3 a H 3 deň detí a s tým spojené zábavné a športové aktivity. Verejne sa
chcem poďakovať riaditeľovi TaZS Ing. Oleárovi a TaZS mesta všeobecne, akým spôsobom
veľmi rýchlo a operatívne dokázali pomôcť vytvoriť materiálne podmienky preto, aby sa táto
akcia mohla úspešne zrealizovať.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vážené mestské zastupiteľstvo, keďže som bol niekoľkokrát počas dnešného zastupiteľstva
napadnutý a hlavne obvinenia, ktoré sa objavili v novinách Michalovský hlas, ktoré autor
prezentuje ako objektívne. Je tam kopu klamstiev, lži a napadnutí a nedá mi nereagovať. Chcel
by som ozrejmiť pár detailov ešte pred kontrolou, ktorú ste odsúhlasili, začo pekne ďakujem.
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Prečo som sa rozhodol stavať, je myslím slobodné rozhodnutie každého občana. Prečo v tom
termíne? Preto, lebo sa mi konečne podarilo zohnať pozemok, ktorý zodpovedal mojim
predstavám. V článku píšete, že domorodci každý deň sledovali a sledujú stavbu, hlavne vy ste
sledovali pán doktor moju činnosť. Neuviedol ste, že to sledovanie robíte na aute, ktoré vám
preplácajú zdravotní poistenci. To je asi korektné. K tým klamstvám. Nie som bývalým
spolužiakom pána primátora ani na ZŠ, ani strednej ani na vysokej škole. K otázke či má firma
TaZS mesta Michalovce oprávnenie vykonávať takúto činnosť. Prekvapuje ma, pán poslanec,
že po 4 rokoch vášho poslaneckého mandátu, kde ste sa pravidelne zúčastňoval
prehodnocovania návrhu a schvaľovania rozpočtu a aj vyhodnocovania vám nič nehovorí
podnikateľská činnosť TaZS mesta Michalovce, ktoré v roku 2014 vykonávali podnikateľskú
činnosť v hodnote 483 tis. EUR, v roku 2015 to bolo 494 tis. €, v roku 2016 vo výške 515 tis. €
a v roku 2017 to bolo 748 €. Môžeme predložiť všetky faktúry, ktoré sú mnou zaplatené za
všetky vykonané práce na stavbe.
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
Dovoľte mi, aby som ako predseda OZ Humanitas, prezentoval záujem finančne podporiť
výmenu povrchu umelej trávy futbalového ihriska na VI. ZŠ na Ul. okružnej v Michalovciach.
Na uvedenom ihrisku, ktorého rozmery sú 64x42 m prebieha tréningový proces futbalových
tried vekových kategórii od 8 do 15 rokov. Súčasný povrch má viac ako 10 rokov, je
opotrebovaný, za hranicou svojej životnosti. Máme záujem osloviť sponzorov, priaznivcov
mládežníckeho futbalu, právnické a fyzické osoby so žiadosťou o podporu tohto projektu.
Základný vklad vo výške 10 000 € z celkového predbežného rozpočtu, ktorý je vo výške 80 000
€, zabezpečí OZ Humanitas. Všetky sponzorské príspevky chceme transparentne prezentovať
na facebookovom profile projektu, na webovej stránke mesta Michalovce a v mestskom
periodiku. Vieme, že sa rekonštrukcia tohto ihriska nenachádza v tomto rozpočte, no predsa
chceme požiadať zriaďovateľa Mesto Michalovce a vedenie VI. ZŠ o aktívnu účasť a čiastočnú
podporu tohto projektu tak, aby sa mohol zrealizovať ešte v tomto roku. Ďakujem.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Vítame iniciatívu kohokoľvek, kto prejaví záujem pomôcť v čomkoľvek v meste. Oceňujem
vašu iniciatívu. Ako ste povedali, v rozpočte to mesto nemá. Vedenie VI. ZŠ už avizovalo, že by
bolo vhodné sa touto problematikou zaoberať. Teraz neviem prisľúbiť, či do konca volebného
obdobia sa nejaké zdroje nájdu.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Pán riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Oleár je mi vás ľúto, darmo sa tu obhajujete. Držím
vám palce, aby ste sa obhájili. Ale jednom vám poviem, ťažko z toho vykorčuľujete, ak tak
s veľkými obtiažami a bude to nedôveryhodné.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec na vás je úžasné to, že vy už viete ako to dopadne. Oceňujem, že držíte palce.
Mgr. Martin Nebesník
Chcem reagovať ako člen vedenia VI. ZŠ na Ul. okružnej na iniciatívu OZ Humanitas, čo
oceňujeme a podporujeme v rámci svojich možností. Dúfajme, že bude mať široký ohlas vo
verejnosti. Ďakujem.
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−
O slovo sa prihlásil občan mesta p. Lapšanský.
Primátor mesta Viliam Zahorčák dal hlasovať o udelení slova občanovi mesta p. Lapšanskému:
Hlasovanie
(hlasovanie č.44)
za: 11 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci
Primátor konštatoval, že poslanci MsZ umožnili vystúpiť občanovi mesta p. Lapšanskému.
p. Lapšanský
Ďakujem za udelenie slova. Dnes sme tu počuli rôzne informácie a ja by som chcel na niektoré
zareagovať. Vrátim sa k bytovému domu, ktorý sa mal stavať na Ul. humenskej, kde bývam aj
ja v spomínanom dotknutom bloku. Poopravím tvrdenia p. Mrázovej, ktorá povedala, že bolo
zastavené stavebné konanie. Ono bolo zastavené preto, lebo subjekt, ktorý ho žiadal, stiahol
danú žiadosť. Predtým to konanie prebehlo napriek upozorneniam nás občanov, ktorí tam
bývame. Myslím, že o tom rozhodoval p. Hakoš, ktorý nám nevyšiel v ústrety a rozhodol tak,
ako rozhodol, čiže dané konanie povolil, resp. územné konanie potvrdil. Následne bolo to
spomínané odvolanie, ktoré išlo na Košíc, ktoré zrušilo pôvodné konanie. Čiže nie je pravda,
že Mesto zrušilo. Chcem poďakovať poslancom zato, že odsúhlasili v rozpočte sumu 100 tis.
EUR na financovanie hokeja v Michalovciach. Myslím si, že suma mohla byť aj vyššia, minulý
rok tam išlo cca 300 tis. € a ľudia doteraz nevedia, kde tie peniaze skončili. Teraz je to 100 tis.
€, čo je hospodárnejšie. Výsledky za minulú sezónu boli veľmi dobré, dúfam že tie peniaze
pomôžu. K odpredaju na Ul. masarykovej – tak ako už povedali p. Bobík a p. Goda, budova sa
predáva pomerne dlho. Záujemcovia sú, ale Mesto sa bráni to odpredať. Je zvláštne, prečo je
tu vehementné bránenie budovu predať. V obdobných prípadoch napr. pri zimnom štadióne
to tak nebolo. Jedna štvrtina sa predala za 100 tis. a účtovná hodnota bola okolo 300 tis. €.
Chcem poďakovať pani kontrolórke za jej prácu, že vykonáva dané kontroly. Z tých kontrol
potom vyplývajú rôzne veci a usmernenia pre daných ľudí a dané subjekty. Našla tiež
pochybenia v TaZS mesta Michalovce. Mám jednu otázku. Pán primátor koho záujem ste hájili
tým, že ste vlastne vyňali rolbu z toho, aby to zaplatilo Mesto a nie daný správca. Správca mal
z toho príjem. Zase to zaplatili občania.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Záujem hokejového klubu. Pán Lapšanský tiež tu trošku podsúvate zámerne nejaké veci.
Kedysi na hokej nešlo 300 tis. €, bola to suma vrátane správy, teda so všetkým. Štadión si aj
niečo vyžaduje, chladenie, kúrenie atď. K činnosti stavebného úradu – ako občan prídete
s nejakým problémom a asi sa už štylizujete do inej pozície, ale je to v poriadku.
−
O slovo požiadal p. Ing. Petrík.
Primátor mesta dal hlasovať o možnosti vystúpiť na MsZ občanovi mesta Ing. Petríkovi.
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Hlasovanie
(hlasovanie č.45)
za: 13 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor konštatoval, že poslanci MsZ umožnili vystúpiť občanovi mesta Ing. Petríkovi.
Ing. Oliver Petrík
Ďakujem za slovo. Na úvod musím povedať, že mi to bude trápne a nepríjemné čo tom budem
rozprávať. Budem rozprávať ako sa kanalizácia v meste Michalovce dostala od prevencie
k havarijnému stavu. Vy viete p. primátor ako sa to celé rodilo, aby kanalizácia v meste
konečne bola funkčná a koľko to prinieslo času a techniky nato, aby sme to dali do poriadku.
Som stavovský a profesne stále „vodák“ napriek tomu, že dva roky nepracujem v tejto
organizácii a je mi strašne ľúto, že za tie dva roky sa kanalizácie v meste dostala do havarijného
stavu. Prečo do havarijného stavu? To čo bolo odstránené kedysi, že v meste kanalizácia
nezapáchala sa stáva znova skutočnosťou. Všade kde sa pohnete, kanalizácia zapácha, to
znamená, že vedenie organizácie nerobí prevenciu a neodstraňuje ani havarijné stavy. Chcel
by som poprosiť Mesto Michalovce, ako akcionára tejto spoločnosti, aby prinútilo vedenie
VVaK, aby sa vrátilo k tomu čo tu bolo, aby sa tento stav odstránil, pretože to nie je dobrá
vizitka mesta, ak tu ľudia chodia a cítia zápach z kanalizácie.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tieto indície sa k nám zatiaľ nedostali, budeme sa nimi zaoberať. Oslovíme kompetentné
orgány, aby tento problém riešili.
−
Oslovo požiadal občan mesta Mgr. Kaplan.
Primátor mesta dal hlasovať o možnosti vystúpiť na MsZ občanovi mesta Mgr. Kaplanovi.
Hlasovanie
(hlasovanie č.46)
za: 13 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že poslanci MsZ umožnili vystúpiť občanovi mesta Mgr. Kaplanovi.
Mgr. Milan Kaplan
Ďakujem pekne za slovo. Rád by som sa vyjadril k Komisii na ochranu verejného záujmu, za
ktorú vystúpil predseda komisii MUDr. Prunyi. Chcem tu povedať, pán poslanec veľmi ma mrzí
to, že dal ste hlasovať o niečom, teda o odvolaní bez toho, aby poslanci, ktorí o tom hlasovali
vôbec vedeli a boli oboznámení o čom vlastne hlasujú. Ak ste chcel dať v tomto bode hlasovať,
mali ste zaradiť bod do programu, kde by v materiáloch poslanci vedeli za čo hlasujú.
S výnimkou dvoch poslancov ste hlasovali, teda drvivá väčšina, odmietla dať poskytnúť
informácie o svojich príjmoch a majetkových pomeroch, čo je určitým základom otvorenej
samosprávy, o čom zjavne vy nemáte ani potuchy čo to je. Prečítam odvolanie, keďže nebolo
odprezentované. Prečo som sa odvolal voči tomuto rozhodnutiu neposkytnúť informácie.
Komisia sa odvolala nato, že nemôžu byť poskytnuté informácie pretože obsahujú aj údaje,
ktoré by sprístupnené byť nemali. Ide o majetkové pomery rodinných príslušníkov a že musí
vytvárať informácie nové a nemajú nato kapacitu. Za vytváranie nových informácii v žiadnom
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prípade nie je možné považovať vyhľadávanie a zhromažďovanie viacerých požadovaných
dokumentov alebo listín. Ak by sa v tomto prípade jednalo o vytvorenie novej informácie,
znamenalo by to, že ide o kvalitatívne novú informáciu. Na posúdenie tejto otázky je
potrebné brať v úvahu mieru intelektuálnej činnosti, neviem na akej úrovni tá intelektuálna
činnosť v tej komisii je, ale to už si odpovedzte sami, ktorá je nutná pre prípravu odpovede
na žiadosť o informácie. Možno sa stotožniť so záverom, že o vytvorenie novej informácie sa
nejedná, ak o príprave odpovede na žiadosť o informácie stačí iba mechanické vyhľadanie
a zhromaždenie údajov, ktoré sa o povinnej osobe nachádzajú. Toto tvrdenie potvrdzuje aj
jedno z rozhodnutí Krajského súdu v Košiciach z roku 2009. Citujem: zbieranie,
zhromažďovanie a príprava viacerých informácií požadovaných v jednej žiadosti o informácie,
však nie je vytváranie novej informácie. Pri uvedenom totiž nedochádza k vytváraniu
kvalitatívne novej informácie. Navyše ste v odôvodnení ani nezodpovedal, prečo ste mi
nesprístupnil zápisnice z komisií. To ste neokomentoval vôbec a navyše máme tu primátora
mesta a ďalších poslancov kraja, kde tie majetkové pomery, ktoré som žiadal sú zverejnené
štandardne na webovom sídle KSK. Tam to problém nie je, v Michalovciach to problém zjavne
je. Pýtam sa prečo. Ďakujem.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec KSK, skôr než odovzdám slovo právnikovi, aby vám odpovedal, musím vám
povedať, že som chvíľu mal chuť vás prerušiť, lebo napriek tomu, že ste krajský poslanec, síce
nový, začínajúci, ešte možno neznalý pomerov, možno si také neúctivé maniere osvojujete
tam. Nebolo veľmi dôstojné, keď ste tu spochybnili intelekt poslancov, ktorým mnohým, pri
všetkej úcte k vám nesiahate ani po členky.
JUDr. Gabriel Dorič, zást. prednostu MsÚ
Je potrebné si pozrieť ústavný zákon č.357 z roku 2004 Zb. zákonov, ktorý hovorí, že VÚC
a vyššie orgány majú zverejňovať príslušné, vyňaté veci z majetkových priznaní. Tu nejde len
o zhromaždenie vecí, ktoré má komisia k dispozícii, ale komisia ich nemá v takom rozsahu
a forme ako vyžaduje zákon o ochrane verejného záujmu ako aj zákon č. 211. Vzhľadom nato,
že členom komisie na ochranu verejného záujmu môžu byť len poslanci, kapacita tejto komisie
nie je taká, aby mohla tieto veci zabezpečiť. Existuje ústavný zákon č. 357 a 211, ale nie je
predmetom dnešného rokovania vysvetľovať si pojmy a dojmy. Treba postupovať v zmysle
zákona.
MUDr. Tibor Prunyi – fakt. poznámka
Konkrétne zápisnice boli odovzdané. V druhom bode ste žiadali majetkové priznania. Keď
formulujem odpoveď, robím to veľmi decentne, ja som nepovedal, že to nespravím, ale ako
som povedal z časových a pracovných dôvodov ja osobne v tomto období, v tomto čase nie
som schopný to tak spracovať. Je to skutočne veľa práce.
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BOD č. 20
Záver
Primátor mesta Viliam ZAHORČÁK poďakoval všetkým prítomným za účasť a aktívne
vystúpenia na tomto zasadnutí a zaželal všetkým prítomným príjemné prežitie dovolenkových
dní. Zároveň pozval prítomných na všetky kultúrne podujatia, ktoré budú prebiehať v letných
mesiacoch.
S konštatovaním, že ďalšie zasadnutie MsZ bude 30. augusta 2018, ukončil XXII.
zasadnutie mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
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