MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 55

K bodu: VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMU ROZVOJA MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2015 - 2018
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta
predložiť Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Michalovce na roky 2015 - 2018
na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: v texte
T: august 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 56

K bodu: MONITOROVACIA SPRÁVA K ROZPOČTU MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej finančného odboru predložiť Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta Michalovce za
I. polrok 2018 na najbližšie rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. O. Bereznaninová, ved. FO
T: august 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 57

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI SLUŽBY MESTA

MICHALOVCE, S.R.O. V ROKU 2017
INFORMATÍVNA SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI TV MISTRAL, S.R.O.
MICHALOVCE V ROKU 2017

Mestská rada v Michalovciach
odporúča
- Primátorovi mesta Michalovce, vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia
SMM, s.r.o., predložiť Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Služby mesta
Michalovce, s.r.o. v roku 2017 na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva.
- Primátorovi mesta Michalovce, vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce, predložiť Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti
TV MISTRAL, s.r.o. v roku 2017 na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 58

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU TaZS MESTA MICHALOVCE
ZA I. POLROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť Vyhodnotenie rozpočtu
TaZS mesta Michalovce za I. polrok 2018 na rokovanie MsZ v Michalovciach v mesiaci august
2018.
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 59

K bodu: NÁVRH NA 3. ZMENU ROZPOČTU TAZS MESTA MICHALOVCE
NA ROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Júliusovi Oleárovi, riaditeľovi TaZS mesta Michalovce predložiť návrh na 3. zmenu
rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2018 na rokovanie MsZ v mesiaci
Z: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS Michalovce
T: august 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 60

K bodu: VYHODNOTENIE ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE ZA I. POLROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS predložiť Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Michalovce
za I. polrok 2018 na zasadnutie MsZ v Michalovce.
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
Michalovce
T: august 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 61

K bodu: NÁVRH NA II. ZMENU ROZPOČTU MsKS MICHALOVCE NA ROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
PhDr. Milade Tomkovej, riaditeľke MsKS Michalovce predložiť Návrh na II. zmenu rozpočtu
MsKS Michalovce na rok 2018 na zasadnutie MsZ v Michalovciach.
Z: PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS
Michalovce
T: august 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 62

K bodu: ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
Ing. Oľge Bereznaninovej ved. finančného odboru predložiť zmenu rozpočtu Mesta
Michalovce na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 6 na najbližšie rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: Ing. O. Bereznaninová, ved. FO
T: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 63

K bodu: NÁVRH DODATKU Č.1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA
MICHALOVCE Č.195/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU
A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA MICHALOVCE NA ROK 2018

Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru školstva a športu MsÚ predložiť Návrh Dodatku č.1 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Michalovce č.195/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018 na
zasadnutie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. K. Poláková, ved. OŠkaŠp
T: august 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 64

K bodu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA MICHALOVCE
O URČENÍ NÁZVU NOVOVZNIKNUTEJ ULICE
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
vedúcej odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja predložiť Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce o určení názvu novovzniknutej ulice na
rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Ing. A. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
T: august 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 65

K bodu: INORMATÍVNA SPRÁVA O PREROZDELENÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU
MESTA MICHALOVCE NA CELOROČNÚ ČINNOSŤ
VEREJNOPROSPEŠNÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE ROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
prerokovala
informatívnu správu o prerozdelení dotácií z rozpočtu mesta Michalovce na celoročnú činnosť
verejnoprospešných sociálnych služieb pre rok 2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 66

K bodu: ZABEZPEČENIE SPOLUFINANCOVANIA K ŽIADOSTI O FINANČNÝ
PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU PROJEKTU „WIFI SIEŤ MICHALOVCE“
Mestská rada v Michalovciach
ukladá
RNDr. Jane Machovej, vedúcej odboru IaG predložiť predmetný materiál na rokovanie MsZ
v Michalovciach.
Z: RNDr. J. Machová, ved. OIaG
T: august 2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE
zo dňa: 21.8.2018

číslo: 67

K bodu: MAJETKOVOVPRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Mestská rada v Michalovciach
I. Ukladá:
Ing. Jozefovi Doležalovi, vedúcemu odboru hospodárenia s majetkom, predložiť na
rokovanie mestského zastupiteľstva majetkovoprávne záležitosti s nasledovným
odporúčajúcim stanoviskom mestskej rady:
1. schváliť v:
A) garážovej lokalite na Ul. špitálskej – Zekon
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3407/43, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 19 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),
− odpredaj podielu 1154/376250 z pozemku registra C-KN p.č. 3728/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV 10048,
v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových
priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Ing. Marič Ladislav, rodený Marič a Anna
Maričová, rodená Gajdošová, obidvaja bytom Ul. dolnohorská 2398/66, 949 01 Nitra Zobor,
B) garážovej lokalite na Ul. špitálskej - Zekon
− odpredaj pozemku registra C-KN p.č. 3508, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 17 m2, ktorý je evidovaný na LV 5157, v k.ú. Michalovce, za
jednotkovú cenu 3,3193 €/m2 (pozemok zastavaný stavbou garáže),
− odpredaj podielu 1154/376250 z pozemku registra C-KN p.č. 3728/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 6845 m2, ktorý je evidovaný na LV 10048,
v k.ú. Michalovce, za jednotkovú cenu 0,0331 € /m2 (pozemok medzigarážových
priestorov),
do vlastníctva pre vlastníka stavby garáže, Jozef Fedor, rodený Fedor a Dana Fedorová,
rodená Sabo - Balogová, obidvaja bytom Ul. Jilemnického 3551/56, 071 01 Michalovce,
C) garážovej lokalite na Ul. kpt. Nálepku
− 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, Doc. Andrea Rozinová,
rodená Šestáková, bytom Ul. Lamanského 902/2, 831 03 Bratislava – Nové Mesto.
2. schváliť dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva stavby Zimného
štadióna, súp. č. 1780, medzi podielovými spoluvlastníkmi tejto stavby Mestom
Michalovce a INVEST KM, s.r.o., Ul. Petra Jilemnického 20, Michalovce, na základe ktorej
po reálnom rozdelení stavby Zimného štadióna súp. č. 1780 na dva samostatné objekty:
− spoluvlastník Mesto Michalovce je výlučným vlastníkom samostatnej stavby oddelenej
v zmysle Geometrického plánu č. 14328810-26, zo dňa 20.4.2018 (vypracovaného Ing.
Jozefom Badidom, Trnava pri Laborci 201, 072 31 Vinné), a to Zimný štadión, súp. č.
1780, kód druhu stavby 20 – iná budova, ktorý tvorí ľadová plocha, tribúna A, tribúna
B, technologické zázemie a šatne, prekrytý plochou strechou, nachádzajúci sa na
pozemkoch registra C-KN, p.č. 1/1 a p.č. 1/2 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce,
− spoluvlastník INVEST KM, s.r.o., Ul. Petra Jilemnického 20, Michalovce je výlučným
vlastníkom samostatnej stavby oddelenej v zmysle Geometrického plánu č. 1432881026, zo dňa 20.4.2018 (vypracovaného Ing. Jozefom Badidom, Trnava pri Laborci 201,
072 31 Vinné), a to Obchodno-administratívna budova pavilón „C“, súp. č. 6781, kód
druhu stavby 14 – budova obchodu a služieb, pozostávajúca z. I., II. a III. podlažia,
nachádzajúca sa na pozemku registra CK-N, p.č. 1/11 v k.ú. Stráňany, obec Michalovce.
3. schváliť spôsob prevodu novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 2910/4, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 349 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením
Geometrického plánu č. 14328810-28/2018, zo dňa 2.5.2018, priamym predajom za
nasledujúcich podmienok:
− záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet predaja – novovytvorený
pozemok C-KN, p.č. 2910/4,
− všeobecná hodnota predmetného pozemku, určená znaleckým posudkom, predstavuje
finančnú čiastku vo výške 18,27 €/m2, cena nesmie byť nižšia ako cena určená
znaleckým posudkom,
− prehlásenie súťažiaceho, že znáša náklady na vyhotovenie príslušného geometrického
plánu, ak v súťaži uspeje (súhlas kupujúceho s úhradou nákladov na predmetný
geometrický plán bude tvoriť príslušný článok v návrhu kúpnej zmluvy),
− záujemca je povinný predložiť súhlasné vyhlásenie k bezplatnému zriadeniu vecného
bremena v rozsahu uložených podzemných inžinierskych sietí, ich údržby, opravy
a revízie na pozemku, na ktorý predložil cenovú ponuku, na dobu neurčitú,
− záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 9a, ods. 6
a 7, Zákona 138/1991 Zb.
− vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, alebo
zrušiť zámer odpredať predmetný novovytvorený pozemok C-KN, p.č. 2910/4, ktorý
vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-28/2018, zo dňa 2.5.2018, priamym
predajom.

III. Splnomocniť
primátora mesta Viliama Zahorčáka podpísaním zmlúv schválených bodov I./1,2.
T: 2018
Z: v texte

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 68

K bodu: PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MESTA MICHALOVCE
Mestská rada v Michalovciach
1.
2.

Berie na vedomie:
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

Odporúča
MsZ Michalovce:
2.1 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, ktorá
bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra C-KN p.č. 5399, k.ú. Michalovce,
evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce(v
celkovej dĺžke vodovodnej prípojky – cca 2 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 – REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU“, ktorá bude realizovaná na
parcele registra C-KN p.č. 483/1, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 4829, k.ú.
Michalovce s MVDr. Milanom Mazúrom, Ul. A.V. Suvorova 281/42, 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 prípojky, alebo jej častí),
2.2 schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky, ktoré budú uložené na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade
v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra
E-KN p.č. 9468, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce a pozemku

2.3

2.4

parcela registra C-KN p.č. 4471/2 k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú.
Michalovce ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej
prípojky – cca 4 m a v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 0,5 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: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“, ktorá bude realizovaná na parcele
registra C-KN p.č. 4467, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 507, k.ú. Michalovce s Mgr.
Katarínou Kločankovou, Jána Švermu 1344/1, 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 vodovodnej a kanalizačnej prípojky, alebo ich
častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia elektrickej NN prípojky, ktorá
bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra E-KN p.č. 9500, k.ú. Michalovce,
evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v
celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 2 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:
„CENTRUM SLUŽIEB DALNET“, ktorá bude realizovaná na parcele registra C-KN p.č. 2326
v k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 114, k.ú. Michalovce s Bc. Danielom Benetinom, M.
Rázusa 1850/7, 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 inžinierskych sietí,
vodovodnej, NN elektrickej 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. 1568/14, k.ú. Stráňany, evidovanom na LV 5157, k.ú. Stráňany
a pozemku parcela registra C-KN p.č. 1568/150, k.ú. Stráňany, evidovanom na LV 5157,
k.ú. Stráňany, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke vodovodnej
prípojky – cca 6,5 m, v celkovej dĺžke NN elektrickej prípojky – cca 11 m a v celkovej
dĺžke plynovej prípojky – cca 5,3 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
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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 realizovaná na parcele registra C-KN
p.č.
1568/217,
k.ú.
Stráňany,
evidovanej
na LV 6553, k.ú. Stráňany so spoločnosťou: BTI GROUP EUROPE s.r.o., Krivá 2, 811 04
Bratislava, IČO: 50638785, 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, NN
elektrickej a plynovej prípojky, alebo ich častí,
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí
(NN elektrickej, plynovej a kanalizačnej prípojky) a vybudovanie vjazdu pre motorové
vozidlá na pozemkoch Mesta, vedených na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemky parcela registra C-KN p.č. 3066/2, C-KN p.č.
3066/373, C-KN p.č. 3069/1 a C-KN p.č. 3068/1, k.ú. Michalovce, evidované na LV 5157,
k.ú. Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke NN elektrickej
prípojky – cca 36,58 m, v celkovej dĺžke plynovej prípojky – cca 13,75 m a v celkovej dĺžke
kanalizačnej prípojky – cca 6,38 m, ktoré budú spresnené geometrickým plánom)
s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia a o celkovom zábere plochy
cca 10,69 m2 zastavanej vjazdom pre motorové vozidlá, 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:
„Administratívna budova Michalovce“, ktorá bude postavená na parcele registra C-KN
p.č. 3066/372, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 10 669, k.ú. Michalovce so
spoločnosťou: TOPEBA, s.r.o., Maxima Gorkého 2, 071 01 Michalovce, IČO: 48 156 817,
s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta
(cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa v prípade
výstavby vjazdu, 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 vjazdu pre motorové
vozidlá, NN elektrickej, plynovej a kanalizačnej prípojky, alebo ich častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, ktorá
bude uložená na pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach,
katastrálnom odbore, ako pozemok parcely registra C-KN p.č. 5318 k.ú. Michalovce,
evidovanom na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce,
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 7,5
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: „Dom HRMN“, ktorá bude postavená na parcele registra C-KN
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p.č. 2661 a parcele registra C-KN p.č. 2662/1, k.ú. Michalovce, evidovaných na LV 5656,
k.ú. Michalovce s Ing. Jánom Harmanom a Ing. Luciou Harmanovou, Vihorlatská 625, 072
22 Strážske, s tým, že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo
vlastníctve Mesta (cestné teleso, chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany
žiadateľov v prípade opráv, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 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 kanalizačnej prípojky, alebo jej častí),
schváliť zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí,
NN elektrickej prípojky (v celkovej dĺžke prípojky cca 70 m, ktorá bude spresnená
geometrickým plánom) s ochranným pásmom 1 meter na obe strany od osi vedenia
v zmysle VZN č. 101/2007 a osadenie rozpojovacej skrine s celkovým záberom
z plochy pozemku cca 1 m2, ktoré budú uložené a osadené na pozemku Mesta, vedenom
na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako pozemok parcely
registra E-KN p.č. 8161/2, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 10629, k.ú. Michalovce,
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce 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: „Prevádzková budova autobazáru Michalovce“, ktorá bude
postavená na parcele registra C-KN p.č. 4750/52, k.ú. Michalovce, evidovanej na LV
3540, k.ú. Michalovce s Ing. Jaroslavom Čechom, Pribinova 6465/4, 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
osadenia rozpojovacej skrine, 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 rozpojovacej skrine a
NN elektrickej prípojky, alebo ich častí),
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. 522/2, k.ú. Topoľany, evidovanej na LV 6293,
k.ú. Topoľany s pánom Dušanom Kukučom, Saleziánov 1282/4, 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, kanalizačnej a NN elektrickej
prípojky, alebo ich častí).
3.

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

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 69

K bodu: NÁVRH NA UDELENIE MESTSKÝCH OCENENÍ V ROKU 2018
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
primátorovi mesta Michalovce p. Viliamovi Zahorčákovi predložiť Návrh na udelenie
mestských ocenení v roku 2018 na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Viliam Zahorčák
Primátor mesta
T: 30.8.2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 70

K bodu: NÁVRH NA ZVOLANIE ZHROMAŽDENÍ OBYVATEĽOV MESTA
Mestská rada v Michalovciach
odporúča
Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta predložiť Návrh na zvolanie zhromaždení
obyvateľov mesta na rokovanie MsZ v Michalovciach.
Z: Viliam Zahorčák, primátor mesta
T: 30.8.2018

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 71

K bodu: INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MESTSKEJ RADY
MICHALOVCE ZA I. POLROK 2018
Mestská rada v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalovce za I. polrok 2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

MESTSKÁ RADA V MICHALOVCIACH

UZNESENIE

zo dňa: 21.8.2018

číslo: 72

K bodu: NÁVRH PROGRAMU XXIII. ZASADNUTIA MsZ V MICHALOVCIACH
Mestská rada v Michalovciach
schvaľuje
program XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 30.
augusta 2018.

Viliam ZAHORČÁK
primátor

Overovateľ: MUDr. Benjamín Bančej

