MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 73

K bodu: SPRÁVA O KONTROLE VYUŽÍVANIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA
ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE ZA I. POLROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
správu o kontrole využívania verejného priestranstva na území mesta Michalovce za I. polrok
2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 74

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ
PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU „OBČIANSKA PORIADKOVÁ
SLUŽBA V MICHALOVCIACH“

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru IaG predložiť predmetný materiál na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG
T: október 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 75

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 7 na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
T: október 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 76

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2019 A VIACROČNÝ
ROZPOČET NA ROKY 2020 A 2021
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej riaditeľke MsKS Michalovce predložiť návrh rozpočtu MsKS
Michalovce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021 na rokovanie mestského
zastupiteľstva.
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
T: október 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 77

K bodu: NÁVRH ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE NA ROK 2019 A
VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2020-2021
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Návrh rozpočtu TaZS mesta
Michalovce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021 na rokovanie mestského
zastupiteľstva v mesiaci október 2018.
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
T: október 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 78

K bodu: NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
NA ROKY 2019-2021
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Bereznaninovej vedúcej finančného odboru predložiť Návrh viacročného rozpočtu Mesta
Michalovce na roky 2019-2021 na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
T: október 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE
zo dňa: 11.9.2018

číslo: 79

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA
ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA
MICHALOVCE NA ROK 2019
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Kataríne Polákovej vedúcej odboru školstva a športu predložiť Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2019 na
zasadnutie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. Katarína Poláková, ved. odboru ŠaŠp
T: október 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 80

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

2. Odporúča
MsZ Michalovce:
2.1 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej
a kanalizačnej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela 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 vodovodnej prípojky – cca 5 m a v celkovej dĺžke
kanalizačnej prípojky – cca 3 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena a následne
uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie podzemných
inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok v rámci stavby:
„Vodovodná a kanalizačná prípojka pre pozemok na parcele č. 1838/251“, ktoré budú
slúžiť pre pripojenie novostavby rodinného domu, ktorý bude postavený na parcele
registra C-KN p.č. 1838/251, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11090, k.ú. Michalovce
so Slavkom Jakubčom, Staré nábrežie 3286/9, 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 uloženia,
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 a kanalizačnej prípojky, alebo ich
častí),
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky, ktorá
bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,

2.3

2.4

katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra E-KN p.č. 9446/1, k.ú. Michalovce,
evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v
celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 17 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 (NN elektrickej prípojky) s právom vstupu a vjazdu na daný pozemok
v rámci stavby: „MICHALOVCE – Ul. Lastomírska – NN prípojka, kat. územie Michalovce,
p.č. 8520/1, 8521/1“, ktorá bude slúžiť pre pripojenie hlavného rozvádzača, ktorý bude
umiestnený na parcele investora E-KN p.č. 8520/1, k.ú. Michalovce s Petrom Ňariašim,
Bieloruská 1, 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 uloženia, 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 NN elektrickej prípojky, alebo jej častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky, ktorá
bude uložená na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky parcely registra C-KN p.č. 5300/2, C-KN p.č. 5300/1,
C-KN p.č. 1523, C-KN p.č. 1522, C-KN p.č. 1524, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV
5157, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN
elektrickej prípojky – cca 123 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:
„Michalovce, TS89 – demontáž, úprava NN T.J.Moussona“, ktoré budú slúžiť pre
pripojenie areálu I. ZŠ v Michalovciach (Základná škola T.J.Moussona) so spoločnosťou:
VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, s tým, že všetky dotknuté plochy
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené
plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade uloženia, opráv, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí (NN elektrickej prípojky) technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor
uvedie tieto stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy
v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka NN elektrickej prípojky, alebo jej častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej
a STL plynovej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra C-KN p.č. 1838/1,
k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v
celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 7m a v celkovej dĺžke STL plynovej prípojky cca
2 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu

2.5

2.6

na daný pozemok v rámci stavby: „Rodinný dom – Michalovce“, ktorý bude postavený
na parcele registra C-KN p.č. 1838/225, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11095, k.ú.
Michalovce s Ing. Tomášom Paulikom, Kamenárska 3719/14, 071 01 Michalovce, s tým,
že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade
uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí (kanalizačnej a STL plynovej
prípojky) technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné náklady
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile (vecné
bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
kanalizačnej a STL plynovej prípojky, alebo ich častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej
prípojky, plynovej prípojky a kanalizačnej prípojky vrátane jednej revíznej šachty (RŠ)
a troch kusov kanalizačnej šachty (KŠ)), ktoré budú uložené na pozemkoch Mesta,
vedených na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok
parcely registra E-KN p.č. 6387 a pozemok parcely registra E-KN 6389/1, k.ú. Michalovce,
evidovaných na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v
celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 14 m, v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca
14 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 83 m, ktoré budú spresnené
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia,
v zmysle VZN č. 101/2007, vrátane osadenia jednej revíznej šachty a troch kanalizačných
šácht 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 – novostavba“, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1309/23
a parcele registra C-KN p.č. 1309/24 v k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 10399, k.ú.
Michalovce s MUDr. Michalom Prunyim, J.I.Bajzu 18, 071 01 Michalovce a MUDr. Erikou
Prunyiovou, Rosina 199, 013 12 Rosina, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú
umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy
a pod.) musia byť v prípade uloženia, výmeny, opráv, údržby a rekonštrukcie
inžinierskych sietí a ich príslušenstva zo strany žiadateľov technologicky prekonané bez
ich
narušenia
(tzv.
prepichom,
podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile, (vecné
bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
inžinierskych sietí (vodovodnej prípojky, plynovej prípojky a kanalizačnej prípojky s
príslušenstvom, alebo ich častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (STL plynovej
prípojky), ktorá bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra C-KN p.č. 633/1,
k.ú. Stráňany, evidovanej na LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorej vlastníkom je Mesto
Michalovce (v celkovej dĺžke STL plynovej prípojky – cca 0,3 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 s Bc.
Zuzanou Kužmovou a Ing. Mariánom Kužmom, Ul. široká 825/8, 071 01 Michalovce,

2.7

2.8

s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť v prípade uloženia, výmeny,
opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí (STL plynovej prípojky) zo strany
žiadateľov technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou),
resp. v prípade rozkopávky, investori uvedú tieto stavby na vlastné náklady
do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile, (vecné
bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka STL
plynovej prípojky, alebo jej častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej,
kanalizačnej a plynovej prípojky), ktoré budú uložené 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 vodovodnej prípojky – cca 8 m, v
celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 5 m a v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca
8 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na
obe strany od osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007, s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu
na daný pozemok v rámci stavby: „Rodinný dom“, ktorý bude postavený na parcele
registra C-KN p.č. 1838/478, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 11102, k.ú. Michalovce,
so spoločnosťou: Auto – Motor S.K. s.r.o., Kúpeľská 99/1064, 073 01 Sobrance, IČO: 44
854 994, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť v prípade
uloženia, výmeny, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí a ich príslušenstva zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady
do
pôvodného
stavu
s
obnovou
vrchnej
vrstvy
v jej pozdĺžnom i priečnom profile, (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka inžinierskych sietí (vodovodnej, kanalizačnej a
plynovej prípojky, alebo ich častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky
a osadenia RE rozvádzača, ktoré budú uložené a osadené na pozemku parcela registra
C-KN p.č. 2887, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého
vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 5 m, ktorá
bude spresnená geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od
osi vedenia, v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na
zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu na daný
pozemok v rámci stavby: „Základňová stanica verejnej elektronickej komunikačnej siete
- mobilnej telefónnej siete O2 Slovakia, s.r.o.“, ktorá bude slúžiť pre napájanie zariadení
spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. umiestnených v administratívnej budove (Výšková
budova) so spoločnosťou: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO:
35 848 863, 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 uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí (NN
elektrickej prípojky s príslušenstvom) technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv.
prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na

vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka NN elektrickej prípojky, RE rozvádzača, alebo ich častí),
2.9 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom vybudovania vjazdu pre motorové
vozidlá s komunikáciou pre peších na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemky parcela registra C-KN p.č. 1566/60,
k.ú. Stráňany a pozemku parcela registra C-KN p.č. 216, k.ú. Stráňany, evidovaných na
LV 5157, k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (s celkovým
predpokladaným záberom plochy zastavanej vjazdom pre motorové vozidlá
s komunikáciou pre peších cca 132,5 m2, ktorá bude spresnená geometrickým plánom),
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 vybudovanie
vjazdu pre motorové vozidlá s komunikáciou pre peších s právom pešieho prechodu
a prejazdu motorovými vozidlami, realizovaného v rámci stavby: „Komunikácie
Vinianska cesta“, ktorý bude slúžiť pre napojenie novo pripravovanej ulice s investormi:
Bc. Zlaticou Mihálikovou, Užhorodská 175/19, 071 01 Michalovce, Zlatou Tkáčovou,
Senné 126, 071 13 Senné a Beátou Piľovou, Senné 126, 071 13 Senné, s tým, s tým, že
všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné
teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť v prípade výstavby vjazdu, opráv,
údržby a jeho rekonštrukcie zo strany žiadateľov uvedené v prípade ich poškodenia
a narušenia na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej
pozdĺžnom i priečnom profile, (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj
akéhokoľvek iného budúceho vlastníka vjazdu pre motorové vozidlá a komunikácie pre
peších, alebo ich častí),
2.10 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí
(vodovodnej, kanalizačnej a NN elektrickej prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na
Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra
E-KN p.č. 1000/2, k.ú. Topoľany, evidovaný na LV 5843, k.ú. Topoľany, ktorého
vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 3 m, v
celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 12 m a v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky
– cca 15 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter
na obe strany od osi vedenia v zmysle VZN č. 101/2007 s uzatvorením zmluvy o budúcej
zmluve na zriadenie vecného bremena a následne uzatvorením zmluvy o zriadení
vecného bremena pre uloženie podzemných inžinierskych sietí s právom vstupu a vjazdu
na daný pozemok v rámci stavby: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“, ktorá bude
postavená na parcele registra C-KN p.č. 522/1, k.ú. Topoľany, evidovanej na LV 6292,
k.ú. Topoľany s Ing. Marošom Barbaričom, Horovce 220, 072 02 Tušická Nová Ves, 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
uloženia, 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, kanalizačnej a NN elektrickej
prípojky, alebo ich častí),
2.11 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrického rozvodu na
pozemku parcela registra E-KN p.č. 1523/2, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157,

k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke elektrického
NN rozvodu cca – 1 m, ktorý bude spresnený 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 so spoločnosťou: BVS
Invest s.r.o., Kraskova 11264/4A, 080 05 Prešov, IČO: 44 026 889, v rámci stavby: „NN
rozvody – Ul. zeleninárska, Michalovce“, ktorá bude realizovaná z dôvodu potreby
riešenia pripojenia existujúcich obchodných prevádzok nachádzajúcich sa na Ulici
zeleninárskej, na NN elektrické rozvody, ktoré sú v súčasnosti napájané z trafostanice,
ktorá bude zrušená, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby
vo vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo
strany žiadateľa technologicky prekonané bez ich narušenia (tzv. prepichom,
podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto stavby na vlastné
náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom i priečnom profile
(vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného budúceho vlastníka
NN elektrického rozvodu, alebo jeho časti),
2.12 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí
(pripojovacieho plynovodu) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 9386,
k.ú. Vrbovec, evidovanom na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto
Michalovce, (v celkovej dĺžke pripojovacieho plynovodu cca 3,2m, 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
realizovaných v rámci stavby: „Pripojovací plynovod – rodinný dom“, ktorá je postavená
na parcele registra C-KN p.č. 346/1, k.ú. Vrbovec a parcele registra C-KN p.č. 346/2, k.ú.
Vrbovec, evidovaných na LV 2103, k.ú. Vrbovec s Ing. Editou Dzurjovou, Tulipánova
3594/9, 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 uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
(pripojovacieho plynovodu) 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
pripojovacieho plynovodu, alebo jeho častí),
2.13 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (vodovodnej
prípojky) na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcela registra E-KN p.č. 9386, k.ú. Vrbovec,
evidovanom na LV 5807, k.ú. Vrbovec, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce, (v
celkovej dĺžke vodovodnej prípojky cca 2,4 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 realizovaných v rámci
stavby: „Vodovodná prípojka“, ktorá je postavená na parcele
registra

C-KN p.č. 346/1, k.ú. Vrbovec a parcele registra C-KN p.č. 346/2, k.ú. Vrbovec,
evidovaných na LV 2103, k.ú. Vrbovec s Ing. Editou Dzurjovou, Tulipánova 3594/9, 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 uloženia, opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
(vodovodnej prípojky) 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, alebo jej častí).
3.

Ukladá
ved. odboru hospodárenia s majetkom predložiť správu na zasadnutie MsZ Michalovce.
Z: v texte
T: október 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 81

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU 49. ZEMPLÍNSKEHO JARMOKU 2018
NÁVRH ROZPOČTU 27. VIANOČNÝCH TRHOV 2018
Mestská rada v Michalovciach
1. S c h v a ľ u j e
a) Vyhodnotenie rozpočtu 49. Zemplínskeho jarmoku 2018
b) Návrh rozpočtu 27. Vianočných trhov 2018
2. U k l a d á
Predsedovi organizačného výboru predložiť Vyhodnotenie rozpočtu 27. Vianočných trhov 2018 na rokovanie MsR
Z: v texte
T: február 2019

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 11.9.2018

číslo: 82

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XXIV. ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH, KTORÉ SA USKUTOČNÍ
2.10.2018

Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
návrh programu XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutoční 2.10.2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Ján Mihalečko

