ZÁPISNICA
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo dňa 2. 10. 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 XXIV. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Po úvodnom privítaní poslancov, ďalej na tomto zasadnutí MsZ primátor privítal:
zástupcu primátora MUDr. Bančeja, 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 XXIV. zasadnutí MsZ je prítomných 21 poslancov (stav na
začiatku rokovania) a že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Z rokovania sa
ospravedlnil Ing. Ján Ďurovčík,CSc. Rokovania sa nezúčastnila aj Ing. Bobovníková,PhD., ktorá
je práce neschopná. Z uvedeného dôvodu nie sú v programe rokovania správy, ktoré
predkladá hlavná kontrolórka.
Hlasovanie o programe rokovania
(hlasovanie č. 1)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Primátor mesta konštatoval, že návrh programu rokovania XXIV. zasadnutia MsZ bol
schválený.
-

Primátor mesta vyzval poslancov, aby preniesli návrhy na zmenu programu
mestského zastupiteľstva.

Viliam Zahorčák, primátor mesta
Navrhol doplniť program rokovania o : Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný
príspevok na realizáciu projektu „ Činnosť komunitného centra v Michalovciach“ a zaradiť
uvedený bod ako bod č. 7. Ostatné body rokovania sa prečíslujú.
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Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Na minulom zastupiteľstve som vystupoval k Informatívnej správe o hospodárení spoločnosti
TV Mistral s.r.o., kde som upozorňoval nato, že TV Mistral je značne podkapitalizovaná.
V rámci diskusie zazneli informácie o tom, že táto spoločnosť v uplynulom období nakúpila
dlhodobý majetok vo výške 6000 €, načo som ja reagoval, že ak je to pravda, tak predložená
tabuľka sa nezakladá na pravde. Upozornil som, že si tieto informácie overím na mieste, čo sa
aj stalo. Nepovažujem za potrebné to dávať ako samostatný bod, ale stručne chcem
informovať mestské zastupiteľstvo, že informácia, ktorá zaznela, že bola nakupovaná technika
vo výške 6000 € pravdepodobne nedopatrením nebola správna, ale skutočnosť bola, že bola
zakúpená technika v hodnote do 1800 € a to korešponduje s tým, že výška odpisov uvedená
v materiáli bola správna. V súčasnosti sa v TV Mistral odpisuje jednak počítačová technika
a odpisy rekonštrukcie kancelárskych priestorov.
V tomto roku nezaznela na zastupiteľstve informácia o činnosti MAD Michalovce. Dávam to
na zváženie o zaradení do programu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Správa o činnosti MAD Michalovce sa predkladala do zastupiteľstva ak dochádzalo k nejakým
úpravám, ktoré mali za následok zmenu rozpočtu. Teraz to nie je potrebné.
Doc. Ing. Stričík,PhD.
V poriadku. Nedoplňujem program o ďalší bod.
Rozprava
Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Hlasovanie o novom bode programu, ktorý predniesol Viliam Zahorčák
(hlasovanie č. 2)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor mesta konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol schválený.
Za overovateľov zápisnice o priebehu rokovania XXIV. zasadnutia MsZ určujem
poslancov:
1. MUDr. Jozef Makohus
a
2. Ing. Vladimír Braník
Informátorom zo zasadnutia Mestskej rady Michalovce, ktorá sa uskutočnila 11. septembra
2018 je p. poslanec MUDr. Ján Mihalečko.
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Bod č. 2
Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta p. Viliam Zahorčák, predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie:
- RNDr. Lýdia Sidivárová
- MUDr. Ľubomír Rohoň
- MUDr. Jozef Valiska
Hlasovanie
(hlasovanie č. 3)
za: 22 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: September 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 uskutočnilo jedno zasadnutie 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 predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o prijatých uzneseniach Mestskej rady Michalove za obdobie september
2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.4)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 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 XXIII. ZASADNUTÍ MsZ V MICHALOVCIACH
DŇA 30. AUGUSTA 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 XXIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 30. augusta 2018, interpelácie predložili poslanci: RNDr.
Lýdia Sidivárová, PhDr. Marta Horňáková, Ing. Jozef Bobík, MUDr. František Farkaš, PhDr. Jana
Cibereová, doc. Ing. Michal Stričík,PhD., Mgr. Ján Várady a Ing. Jozef Horňák.
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
Na poslednom zastupiteľstve som dal päť interpelácií. K niektorým odpovediam nemám
výhrady. Chcel by som sa spýtať Ing. Bereznaninovej – interpelácia č. 3, kde som navrhoval
rozpočtované prostriedky na rok 2018 - rekonštrukcia Ulíc Makarenkova a ďalšie okolo Ul. Fr.
Kráľa, kde dielo bolo urobené v roku 2016, či je to košér takto oneskorene platiť za vykonané
dielo.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Čo sa týka týchto rekonštrukcií je podpísaná zmluva s dodávateľom, kde je splatnosť na
obdobie piatich rokov a splátkové kalendáre sú prispôsobené po realizácii diela na obdobie
piatich rokov.
PhDr. Jana Cibereová
Prihlásila som sa k mojej interpelácii z dôvodu toho, že je to dlhodobý problém obyvateľov
Sídliska východ, zvlášť Ul. moskovskej ohľadom znečistenia priestoru v okolí predajne Jednota.
Chcem sa poďakovať mestskej polícii a deklarovať občanom tejto oblasti, že tejto oblasti sa
bude MsP Michalovce naďalej venovať.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
informatívnu správu o riešení interpelácií poslancov predložených na XXIII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 30. augusta 2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.5)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 5
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
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu.
Ing. Katarína Poláková, ved. odboru školstva a športu
Zákon č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje pre obec
povinnosť pri určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia
vo všeobecne záväznom nariadení.
V zmysle uvedených zákonov je povinnosťou obce poskytnúť dotáciu na dieťa a žiaka
cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia najmenej vo výške 88% z dotácie
poskytovanej na dieťa a žiaka v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Na základe uvedených zákonov predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia
s prílohou č.1, v ktorej je navrhnutá výška dotácie na 1 žiaka v obecných, cirkevných
a súkromných školách a školských zariadeniach na rok 2019, ktorý zohľadňuje 10% úpravu
platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení od
1.1.2019 a z toho vyplývajúcu úpravu nárokových zložiek platov. Výška dotácie je stanovená
na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy pre individuálnu a skupinovú formu,
potenciálneho stravníka školského stravovania pri základnej škole podľa počtu všetkých žiakov
školy, v školskom klube detí a centre voľného času pri základnej škole je prepočet podľa
skutočného počtu zapísaných detí. Všetky uvedené výkazy sa vypĺňajú k 15. septembru
začínajúceho školského roka a sú stanovené MŠVVaŠ SR.
Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane
z príjmov, ktorý je Mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov
a podľa nich Mesto dostane finančné prostriedky na rok 2019.
Navrhovaná výška dotácie v predkladanej prílohe všeobecne záväzného nariadenia je
vypočítaná z očakávanej výšky výnosu dane z príjmov na rok 2019.
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Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 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.
Prezentácia
Prezentovalo sa 23 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.6)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 6
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu
projektu „Občianska poriadková služba v Michalovciach“
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, ved. IaG.
RNDr. Jana Machová, ved. IaG
Dňa 31.8.2018 vyhlásilo MV SR výzvu pre mestá a obce s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít (ďalej MRK) na zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej
MOPS) najmä v lokalite Ulice mlynskej. Mesto Michalovce je v uvedenej výzve oprávneným
žiadateľom. Cieľom projektu je podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania
protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného
prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom činností príslušníkov
MOPS najmä v rámci ochrany verejného poriadku, súkromného a verejného majetku, detí a
mládeže pred negatívnymi javmi, životného prostredia a pod.
Mesto Michalovce má záujem podať projekt v rámci uvedenej výzvy, požiadať finančné
prostriedky na mzdy 12 plných úväzkov príslušníkov poriadkovej služby počas 24 mesiacov (od
1.1.2019 do 31.12.2020), výška celkových priamych a nepriamych nákladov na 12
zamestnancov je 294 440,83 € (mzdy pre 12 plných úväzkov príslušníkov MOPS a paušálne
výdavky vo výške 40% priamych výdavkov na stravné, zaškolenie, pracovné pomôcky,
pracovné odevy, cestovné náhrady, príplatky, telekomunikačné poplatky, publicitu projektu
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a pod.), z toho výška spolufinancovania mesta tvorí 5% oprávnených výdavkov, čo činí
14 722,04 € počas celej realizácie projektu.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na SO OPĽZ v rámci výzvy
č. OPLZ-PO5-2018-1 prioritnej osi 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít,
investičnej priority 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít,
ako sú Rómovia, špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a
zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov za účelom realizácie
projektu s názvom „Občianska poriadková služba v Michalovciach“, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom a platným Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených t.j. vo výške
14 722,04 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu mesta.

Hlasovanie
(hlasovanie č.7)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 7
Zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu
projektu „Činnosť komunitného centra v Michalovciach“
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala RNDr. Jana Machová, ved. IaG.
RNDr. Jana Machová, ved. IaG
Mesto od 1.9.2017 prevádzkuje komunitné centrum, 3 komunitných pracovníkov zamestnáva
v rámci národného projektu so 100% refundáciou miezd. Súčasne mesto postavilo v lokalite
Ulice mlynskej nové komunitné centrum (ďalej KC) zo zdrojov ERDF v rámci dopytovoorientovaného projektu v rámci OP ĽZ, komunitné centrum po kolaudácii a preregistrovaní
miesta KC na KSK je v plnej prevádzke od 1.7.2018.
Dňa 20.9.2018 vyhlásilo MV SR výzvu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019. Mesto Michalovce je
v uvedenej výzve oprávneným žiadateľom. Mesto má záujem podať projekt v rámci uvedenej
výzvy, podporiť činnosť komunitných pracovníkov a požiadať finančné prostriedky na
realizáciu praktických vzdelávacích činností pre príslušníkov MRK z uvedenej lokality počas
roka 2019, finančné prostriedky budú použité na nákup materiálno technického zabezpečenia
vzdelávacích kurzov a mzdy lektorov. Celková výška nákladov pre projekt je 5 000 €, z toho
výška spolufinancovania mesta tvorí 5% oprávnených výdavkov, čo činí maximálne 250 € počas
celej realizácie projektu.
Výpis z uznesenia MsZ o spolufinancovaní je povinnou prílohou žiadosti projektu.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o dotáciu na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019 za
účelom realizácie projektu s názvom „Činnosť komunitného centra v Michalovciach“,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce;
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2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených t.j. vo výške
250 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.
Hlasovanie
(hlasovanie č.8)
za: 23 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 8
Rozpočtové opatrenie č. 7
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, vedúca FO.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Zmenu rozpočtu Mesta rozpočtovým opatrením č. 7 predkladáme v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p. Zmena sa dotýka len
kapitálového rozpočtu a to kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov, pričom
navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Mesta, vrátane finančných operácií
vyrovnaný.
Kapitálové príjmy aj výdavky sa znižujú celkom o 1 255 225 €. Rozdiel medzi príjmami
a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách zostáva nezmenený a predstavuje
prebytok vo výške 1 863 762 €.
Zmeny rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu sú
zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte.
Dôvody zmeny:
- v tomto roku sa nebude realizovať rekonštrukcia Sídliska západ, pretože nedošlo
k podpísaniu potrebných zmluvných vzťahov.
- Rekonštrukcia MŠ na Ul. vajanského a cyklotrasy – tieto projekty prechádzajú do
roku 2019 a v tomto roku budú aj financované.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
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NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce na r. 2018 rozpočtovým opatrením č. 7 takto:
1. bežné príjmy sa nemenia, ich výška je 30 370 168 €
2. bežné výdavky sa nemenia, ich výška je 27 464 158 €
3. kapitálové príjmy sa znižujú z 2 930 568 € na 1 675 343 €, zníženie o 1 255 225 €
4. kapitálové výdavky sa znižujú z 3 972 816 € na 2 717 591 €, zníženie o 1 255 225 €
5. finančné operácie – príjmové sa nemenia, ich výška je 2 202 318 €
6. finančné operácie – výdavkové sa nemenia, ich výška je 4 066 080 €
Hlasovanie
(hlasovanie č.9)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 9
Návrh rozpočtu MsKS Michalovce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky
2020-2021
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce.
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS Michalovce
Rozpočet MsKS Michalovce na roky 2019-2021 je spracovaný v súlade so zákonom
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení ako aj ostatných
súvisiacich právnych noriem. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 je záväzný. Príjmy
a výdavky rozpočtov na rok 2020 a 2021 sú pre organizáciu orientačné.
Pri plánovaní príjmov na rok 2019 MsKS vychádzalo z reálne dosahovaných
a očakávaných príjmov v roku 2018. Pri plánovaní predpokladaných výdavkov na rok 2019,
zohľadňovalo naplánované príjmy a vychádzalo z naplánovaných aktivít a požiadaviek
na prevádzku a činnosť na rok 2019, pričom sa zistilo, že plánované výdavky presahujú
plánované príjmy a z uvedeného dôvodu je potrebný transfer od zriaďovateľa.
Nakoľko celkové plánované nevyhnutné výdavky, ktoré predstavujú čiastku
911 800 € prevyšujú vlastné príjmy, ktoré sú plánované vo výške 541 800 € je zo strany MsKS
aj požiadavka na transfer / príspevok / od zriaďovateľa vo výške 370 000 €. Tento návrh
rozpočtu sa predkladá ako vyrovnaný rozpočet.
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Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
I. Rozpočet MsKS Michalovce na rok 2019 a roky 2020 - 2021:
a) ako záväzný na rok 2019 takto:
-

bežné výdavky vo výške

911 800 €

-

bežné príjmy vo výške

911 800 €

-

z toho bežný transfer od zriaďovateľa

370 000 €

b) ako orientačný na roky 2020 - 2021

Hlasovanie
(hlasovanie č.10)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 10
Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na rok 2019 a viacročný rozpočet na
roky 2020-2021
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce na roky 2019 – 2021 je spracovaný v súlade
so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Rozpočet je členený podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
Návrh rozpočtu TaZS mesta Michalovce je zostavený podľa činností s prihliadnutím
na základné priority a finančné možnosti mesta. Podstatou je určenie výšky výdavkov na
činností, ktoré zabezpečuje organizácia pre potreby mesta a jeho obyvateľov.
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Rozpočet TaZS mesta Michalovce podľa § 10 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. sa
vnútorne
člení na:
* bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
* kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
* finančné operácie
Bežný rozpočet pozostáva z hlavnej a podnikateľskej činnosti.
Pri zostavovaní rozpočtu TaZS mesta Michalovce postupovali aj podľa zákona č.
493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, keď súčasťou rozpočtu sú aj údaje o skutočnom
plnení rozpočtu za dva predchádzajúce rozpočtové roky, schválený rozpočet na rok 2018
a očakávaná skutočnosť na rok 2018.
Samotný rozpočet je viacročný s tým, že na rok 2019 je záväzný a na roky 2020 a 2021
je orientačný, na schválenie je predkladaný v úrovni hlavných kategórií ekonomickej
klasifikácie. Rozpracovaný je na jednotlivé položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie.
Rozprava:

Neboli vznesené žiadne otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. s c h v a ľ u j e
rozpočet TaZS mesta Michalovce na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021
a) ako záväzný na rok 2019 v úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie
takto:
- výdavky celkom vo výške
4 440 837 €
- príjmy celkom vo výške
4 442 398 €
z toho:
- transfer na bežné výdavky (príspevok)
od zriaďovateľa vo výške
3 411 203 €
b) ako orientačný na roky 2020 - 2021

Hlasovanie
(hlasovanie č.11)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 1 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 11
Návrh Viacročného rozpočtu Mesta Michalovce na roky 2019-2021
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Rozpočet pre r. 2019 a roky 2020-2021 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy, v súlade so zákonom o rozpočtovej
zodpovednosti.
V rozpočte sú v príjmovej časti zapracované zvýšenia podielových daní, daňové príjmy
súvisiace s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta a platnými zmluvnými vzťahmi,
vrátane predpokladaného preneseného výkonu štátnej správy. Výdavková časť zohľadňuje
predovšetkým legislatívne zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe
a zákonnú valorizáciu miezd, prevádzkové potreby Mesta za rešpektovania všetkých platných
zmluvných vzťahov, ktoré sú platné pre rozpočtované obdobie a zároveň vychádza z plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Mesto plánuje pokračovať aj v investičných aktivitách,
na ktoré získalo nenávratné finančné prostriedky v r. 2018 a nedôjde k ich ukončeniu.
Pre r. 2019 sú rozpočtované bežné a kapitálové príjmy vo výške 34,88 mil. € a bežné
a kapitálové výdavky vo výške 31,48 mil. €. Rozpočet Mesta bez finančných operácií je
predložený ako prebytkový vo výške 3,4 mil. € a je ním krytý schodok finančných operácií,
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, čím rozpočet Mesta je vyrovnaný.
Výdavky rozpočtu sú rozpracované aj do 15 programov, resp. oblastí, do ktorých finančné
prostriedky smerujú a sú v textovej časti zdôvodnené, zároveň sú v programoch stanovené aj
ukazovatele a ciele na ďalšie obdobia. Rozpočet pre r. 2019 je predložený na schválenie ako
záväzný, na r. 2020-2021 je predložený orientačný rozpočet.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
V súlade s platnými predpismi súčasťou materiálu je stanovisko finančnej komisie a stanovisko
hl. kontrolórky mesta. Rozpočet bol spracovaný a predložený zastupiteľstvu najmä preto, aby
po voľbách, ktoré budú v novembri 2018, nedošlo k problémom ako svojho času v KSK.
Neznamená to však, že tento nemôže byť upravovaný, najmä čo sa týka investičných aktivít.
Rozprava:

PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD.
Chcel by som upriamiť pozornosť na výdavkovú časť rozpočtu na program č.9 – vzdelávanie,
kde v podprograme 9.2 základné školy sú rozpočtované v roku 2019 výdavky vo výške 65 tis.
€. V textovej časti je uvedené, že tieto výdavky sú určené na rekonštrukciu futbalového ihriska,
konkrétne na výmenu umelého trávnika na VI. ZŠ. Zároveň je tam spomenuté, že Mesto
plánuje získať na uvedenú rekonštrukciu aj externé finančné zdroje. Dovoľte, aby som sa
poďakoval za všetkých, ktorých sa najviac táto rekonštrukcia týka, za žiakov VI. ZŠ, za žiakov
športových futbalových tried, rodičov, trénerov, obyvateľov Sídliska juh, ktorý areál využívajú.
Za OZ Humanitas potvrdiť, že finančné prostriedky vo výške 10 tis. €, ktorými sme sa zaviazali
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tento projekt podporiť sú už v súčasnosti zložené na osobitnom účte. Veríme, že projekt sa
zrealizuje v roku 2019, ideálne v čase letných prázdnin.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tak ako ste povedali pán poslanec, je tam snaha o záväzok, že sa to zrealizuje. Chcem tiež
poďakovať Donorovi, ktorý už k tomu prispieva, alebo je ochotný prispieť. Verím, že to mladým
futbalistom na VI. ZŠ pomôže.
Mgr. Martin Nebesník, fakt. poznámka
Vážené mestské zastupiteľstvo, ako poslanec mesta a člen vedenia VI. ZŠ v prvom rade by som
sa rád poďakoval za podporu tohto projektu. Zároveň chcem všetkých ubezpečiť, že v procese
získavania externých zdrojov budeme naďalej pokračovať a pokúsime sa ich zohnať v čo
najväčšom objeme.
Mgr. Ján Várady
Chcem sa tiež dotknúť výdavkovej časti bod 7 – komunikácie pod bod 7.2 oprava miestnych
komunikácií. Celková suma v roku 2018 je rozpočtovaná na 126 970 €. V ďalších rokoch po 116
tis. €. Prečo? Chodníky sú v zlom stave.
Kapitola 9 – vzdelávanie. Sú v bežných výdavkoch zahrnuté aj výdavky navrhované mnou a p.
Godom? Navrhujem zvýšenie až na 30 tis. € pre ZŠ a 10 tis. € pre MŠ na spotrebný materiál.
Bod č.14 sociálna oblasť – Michalovský domov seniorov – je mi ľúto, že prebehlo rokovanie
na komisii k mojej interpelácii bez mojej účasti. Požadujem navýšenie výdavkov na riešenie
termo klimatizácie v MDS Michalovce.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tak ako som povedal v úvode, rozpočet na rok 2019 je navrhovaný z dôvodu, aby Mesto mohlo
od januára 2019 fungovať bez problémov v riadnom režime. To čo navrhujete sa môže riešiť
pri prvej zmene rozpočtu novým zastupiteľstvom a novým vedením mesta, samozrejme na
úkor niečoho.
Mgr. Ján Várady – fakt. poznámka
Dúfajme, že budúce zastupiteľstvo sa tým bude zaoberať vážnejšie. Nebudem dávať
pozmeňujúce návrhy, aj tak by neprešli.
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Vážené mestské zastupiteľstvo, máme pred sebou najdôležitejší bod dnešného rokovania,
ktorý hovorí o finančnej zodpovednosti vedenia mesta, aby sme rok 2019 začali so schváleným
rozpočtom, aby činnosť základných škôl, MŠ, subjektov naviazaných na rozpočet Mesta mohli
zabezpečovať nevyhnutné činností a aby aj proces navyšovania miezd mohol plynúť plynule
od januára budúceho roku. Prosím o doplňujúce k niektorým bodom:
- Str. 5: dubiózny majetok, ktorý by mal byť odpredaný v roku 2019 v čiastke 713
tis. €. O ktorý majetok ide?
- Str. 8 : považujem to za veľký potencionálny problém pre nasledujúce obdobie.
Týka sa to skládky TKO Žabany citujem: v súčasnom období je v prevádzke tretia
kazeta, ktorá bola v roku 2013 skolaudovaná a uvedená do prevádzky v januári
2014. Predpokladaná životnosť skládky je do konca roka 2019. Proces
posudzovania ešte nie je ukončený právoplatným rozhodnutím Ministerstva
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životného prostredia. Pre nasledujúci rok nie sú naplánované žiadne finančné
prostriedky na nákup pozemkov, alebo úpravu tejto skládky. Pre rok 2020 je
naplánovaných len 30 tis. € a pre rok 2021 je naplánovaných 820 tis. €. Uvažuje
sa s výkupom pozemkov a aký bude nasledovať proces? Úroveň triedenia je
21,6 % v roku 2019, v roku 2020 vo výške 22,6 %, v roku 2021 vo výške len 23
%. Navrhujem, aby sme pre rok 2019 úroveň triedenia upravili na 40 %, pre rok
2020 na 50 % a pre ďalšie obdobie vyššiu úroveň triedenia. Prípadné
komplikácie môžu vážnym spôsobom ovplyvniť rozpočet.
- V akom stave je realizácia ukončenia činnosti MPS, a.s. Michalovce, aby
nehrozili Mestu zvýšené finančné náklady pre ďalšie obdobie?
- Veľká diskusia v poslednom čase bola ohľadom Denného centa seniorov (str.
46). V uplynulom období prebehla čiastočná rekonštrukcia DC, bola
prezentovaná vízia presťahovania DC do V. ZŠ. Pre rok 2019 je v rozpočte
plánované pre DC 53 tis. €, pre rok 2020 je pokles na 33 tis. €, pre rok 2021 je
plánovaných 28 500 € bez kapitálových výdavkov. Neviem si predstaviť
rekonštrukcie bez kapitálových výdavkov.
- V stanovisku hl. kontrolórky je uvedené ... vzhľadom na evidentnú výšku
daňových nedoplatkov je povinnosťou Mesta uplatňovať daňový poriadok a to
zintenzívniť vyhľadávaciu povinnosť a tým zabezpečiť napĺňanie príjmovej časti
rozpočtu.
Cítim zodpovednosť, aby sme rok 2019 začali schválením tohto materiálu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Dodnes Mesto nedisponuje so súhlasným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR.
Na ZMOS-e k tomu prebehla dlhá diskusia, akou cestou sa budú mestá uberať. SR sa zaviazala,
že podstatne zníži skládkovanie a preferovať sa budú iné formy zhodnocovania odpadu. My
sme pripravení na formu skládkovania. Chceme vykúpiť pozemky a zriadiť ďalšiu kazetu na
TKO. Ak obdržíme súhlasné stanovisko, tak jednou z tém budúcich zastupiteľstiev bude táto
téma. Ak stanovisko nedostaneme, budeme hľadať inú formu.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Dubiózny majetok – v súčasnosti Mesto uvažuje, že kapitálové príjmy by mali byť zabezpečené
predovšetkým z odpredaja zo vstávajúcich častí kanalizácie, ktoré boli zrealizované
v prospech správcu VVaK, a. s., ide aj o kanalizáciu, ktorá sa nachádza v lokalite Angi mlyn. Je
predpoklad, že sa zrealizuje na budúci rok odpredaj budovy ZOS na Ul. Masarykovej. Je cítiť,
že ekonomická situácia sa zlepšuje.
Čo sa týka denného centra, ktoré sa pripravuje v priestoroch V. ZŠ na Ul. školskej, položky sa
nevyskytujú v kapitálových výdavkoch, pretože celá príprava prebieha ako nákladová položka
v rámci opráv a údržby. Očakávame, že cca 5000 € bude klasifikovaných ako kapitálový
výdavok. Ostatné výdavky budú ako bežné výdavky z údržby. Oprava strechy už prebehla,
momentálne sa pracuje na vnútorných priestoroch. Pre tento rok očakávame výdavky vo výške
cca 45 tis. €. Pokračovať sa bude aj v nasledujúcom roku.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Likvidácia MPS, a. s. prebieha v zmysle obchodného zákonníka v lehotách, ktoré tomu
prináležia. Z tohto vzťahu nehrozia do budúcna žiadne náklady.
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Pri daňových nedoplatkoch Mesto využíva všetky legislatívne postupy , dáva návrhy na
exekúcie. Všetky nedoplatky sú právoplatné a vymožiteľné a postupne sú exekuované.
Ing. Jozef Bobík
Taktiež som toho názoru, ako tu bolo prezentované, že je dobré aby Mesto základný rozpočet
malo schválený. Základný príjmový rámec je daný a na výdavkoch sa možno ešte dohodnúť
a robiť presuny podľa potreby, čo už bude v kompetencií nového mestského zastupiteľstva.
Skôr by som chcel apelovať na kolegov, ktorí kandidujú, aby si v rozpočte prednostne všímali
kapitoly napr. na opravu chodníkov a komunikácií (mne sa nepodarilo naplniť sľub oprava
chodníka od Gymnázia po futbalový štadión, vrátane Ul. kmeťovej). Ďalej za dôležité
považujem zabezpečiť výkup pozemkov pre možných investorov za účelom zvýšenia
pracovných ponúk v meste. Už niekoľko rokov klesá v meste počet obyvateľov. Zvýšením
počtu obyvateľov by sa zvýšil aj podiel na dani. Ďalšou dôležitou vecou považujem zadlženie
Mesta. Pre Mesto je stále lepšie, ak je dlhové zaťaženie nízke, už vzhľadom na to, že možno
zase bude finančná kríza. Ja som končil ako primátor v roku 2006 na úvere 40 mil. Sk. Prebytok
bol vo výške 50 mil. Sk. V januári sa mohol celý úver splatiť, ale vybralo sa riešenie postupného
splácania. Ja to vidím takto. Keďže beriem to tak, že samospráva je kontinuálny proces,
vyvíjame sa, bol dosiahnutý určitý progres aj v štruktúre MsÚ Michalovce aj v spracovaní
našich materiálov, takže noví poslanci, ktorí prídu aby kontinuitu predniesli k takej
zodpovednosti.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Začnem zadlžovaním, pretože sa tu niekto snaží vytvárať dojem, že Mesto je na tom veľmi zle.
Nie je to pravda. Dlh Mesta je primeraný a nie je taký, aby mal vzbudzovať obavy. Samotné
INECO sa ospravedlnilo za zverejnené dezinformácie. Dnes sa v hodnotení finančného zdravia
Mesto nachádza cca uprostred z hodnotených 50 miest. Dá sa k tomu pristupovať rôzne, tak
aby Mesto nič neinvestovalo, skôr šetrilo. My sme toho názoru, že treba investovať, ľudia toto
očakávajú. Sú skúseností z niektorých miest, ktoré išli cestou, ktorú ste vy navrhoval (výkup
pozemkov pre priemyselný park) napr. Medzilaborce, Vranov a celý rad iných miest,
nedokázali niekoľko rokov naplniť priemyselné parky. Keď tu rokovala Vláda SR v roku 2012,
časť pozemkov, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu sú zaistené, je na nich
plomba pre investičné aktivity v meste Michalovce. To je dostatočná garancia, aby v prípade
potreby sa toto odkrylo, aj bez toho, aby to Mesto muselo kupovať. Nehovoriac o skutočnosti,
že na Mesto sa obracajú aj privátni vlastníci, ktorí tak isto ponúkajú svoje priestory na to, aby
tam vstúpili investori. Investori sa dnes na východ nehrnú, ale do budúcnosti sa to vylúčiť
nedá. Čo sa týka ciest a chodníkov, dnes je na to vyčlenená istá suma peňazí, záleží od nového
zastupiteľstva či to ponechá tak, alebo urobí zmeny. Vo vašom volebnom obvode sa toho
urobilo veľa. Veľa chodníkov a ciest sa urobilo na IBV, ale všetko naraz sa nedá.
Ing. Jozef Bobík, fakt. poznámka
Povedal som, že veľa vecí sa podarilo a tie dve, na ktorých mi tiež záležalo nie. V rozpočte na
rok 2019 je aj Ul. Dukelská. Nechcem, aby moje vystúpenie bolo poňaté ako kontroverzia, ale
viete, ako sa vypočítava dlh mesta. Tam sa neberie absolútna hodnota, ale berie sa to relatívne
ku predchádzajúcim príjmom, za predchádzajúci rok. Zažili sme v roku 2009, keď došlo
k daňovému poklesu a v takom prípade bez toho, že by sme zobrali väčší úver, tak v tom
matematickom vyhodnotení sa prejaví zhoršenie. Z toho pohľadu percentuálne vyjadrenie
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bude vyššie. Berme do úvahy ako sa to hodnotí. Neželám si, aby raz došlo k takému poklesu
daňových príjmov, aby sme sa dostali niekde k 60 %.
Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Výpočet dlhovej služby vyplýva so zákona, tak ako povedal pán poslanec. Porovnáva sa to
k príjmom predchádzajúceho roka. Treba povedať, že došlo k legislatívnej zmene, kedy sa tieto
príjmy majú ponižovať o prijaté granty, aj to malo veľký vplyv na percentuálny nárast, ale
hovoriť teraz o tom, kedy a v akom období poklesnú príjmy pri tomto vývoji ekonomiky je
predčasné.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Ekonomika je teraz dynamická, čo je cítiť na podielových daniach, vzrástla zamestnanosť atď.
Ing. Jozef Sokologorský, predseda fin. komisie
Vážené mestské zastupiteľstvo, tak ako už bolo povedané máme pred sebou materiál, ktorý je
na dnešnom rokovaní najdôležitejší. Je ťažko reagovať do budúcna aký bude vývoj ekonomiky.
Aby sme nestrašili našich obyvateľov, tak pre rok 2019 je predpoklad, že príjmy budú vyššie
oproti roku 2018 o 1,6 mil. €. Vývoj ekonomiky je nastavený dobre. Čo sa týka kapitoly
rekonštrukcia chodníkov a komunikácií je tam schválená istá suma, ale Mesto sa uchádza
o granty a transfery. Nie našou vinou sa k tomu Mestu nedostane a je to na úkor toho, že
niektoré práce ostanú nezrealizované.
Finančná komisia predložený materiál na svojom rokovaní podrobne prerokovala a odporúča
ho schváliť v tejto podobe. Komisia nemala žiadne zásadné výhrady k predloženému materiálu
a z dôvodu, že je to posledné pracovné zasadnutie MsZ, bolo by z našej strany nezodpovedné,
aby sa tento materiál neschválil, už aj voči novému zastupiteľstvu.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1. B e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta na roky 2019 –
2021.
2. S c h v a ľ u j e
Viacročný rozpočet Mesta Michalovce na r. 2019-2021:
1. ako záväzný na r. 2019:
- bežné príjmy vo výške
32 375 633 €
-

bežné výdavky vo výške
kapitálové príjmy vo výške

29 026 175 €
2 505 876 €

kapitálové výdavky vo výške

2 455 384 €
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-

príjmové peňažné operácie vo výške

315 250 €

-

výdavkové peňažné operácie vo výške 3 715 200 €

v štruktúre podľa príloh č. 1 – 13 k materiálu
2. ako orientačný na r. 2020-2021
Hlasovanie
(hlasovanie č.12)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.

BOD č. 12
Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Doležal vedúci odboru HsM.
Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Do dnešného rokovania predkladám informáciu o rokovaniach zo zasadnutia Komisie na
prenájom zo dňa 20.8.2018 a 17.9.2018. Predmetom rokovania bolo prerokovanie žiadostí
o prenájom nebytových priestorov, vyhodnotenie súťaží na prenájom nebytových priestorov
a pozemkov, vecné bremená a analýza neobsadených priestorov. Z rokovaní vyplynul návrh
na 16 uznesení vo veci vecných bremien, 13 uznesení súvisí s individuálnou bytovou výstavbou
rodinných domov a 3 uznesenia súvisia s podnikateľskými aktivitami žiadateľov.
Rozprava
MUDr. Tibor Prunyi
Vyhlásil konflikt záujmu v bode č. 4.5.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená)
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
1.

Berie na vedomie
Správu Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
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Hlasovanie
(hlasovanie č.13)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.1
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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).
Prezentácia: prezentovalo sa 17 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.14)
za: 17 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.2
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrickej prípojky, ktorá bude uložená na
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, 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
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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).
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.15)
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 č.2.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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).
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
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Hlasovanie
(hlasovanie č.16)
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 č.2.4
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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 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).
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.17)
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 č.2.5
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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 –
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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).
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.18)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.6
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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, 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).
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Prezentácia: prezentovalo sa 16 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.19)
za: 16 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.7
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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).
Prezentácia: prezentovalo sa 18 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.20)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.8
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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
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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).
Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.21)
za: 18 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.9
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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).
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Prezentácia: prezentovalo sa 19 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.22)
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 č.2.10
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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).
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.23)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.11
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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
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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).
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.24)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.12
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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).
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Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.25)
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 č.2.13
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
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).
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.26)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.14
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie
vecného
bremena
za
účelom
uloženia
inžinierskych
sietí
(kanalizačnej a 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, vedeného na LV 5157, k.ú. Michalovce, ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce
(v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 2 m a v celkovej dĺžke plynovej prípojky cca 7 m,
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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- novostavba“, ktorý bude postavený na parcele registra C-KN p.č. 1838/222,
k.ú. Michalovce, evidovanej na LV 10945, k.ú. Michalovce s Waheedom Younisom, 334
Killinghall Road, Bradford, BD2 4SE, Veľká Británia, 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 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 plynovej prípojky, alebo ich častí.
Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.27)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.15
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej prípojky) na
pozemku Mesta, vedenom na Okresnom úrade v Michalovciach, katastrálnom odbore, ako
pozemok parcela registra C-KN p.č. 29, k.ú. Stráňany, evidovanom na LV 5157, k.ú. Stráňany,
ktorého vlastníkom je Mesto Michalovce (v celkovej dĺžke kanalizačnej prípojky – cca 10 m,
ktorá bude 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 – parcela č. 27, 28“, ktorý bude na parcelách registra CKN p.č. 27 a registra C-KN p.č. 28, k.ú. Stráňany, evidovaných na LV 4595, k.ú. Stráňany
s Anastáziou Dubrovskou, Fekišovce 8, 072 33 Fekišovce, 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 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
prípojky, alebo jej častí).
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Prezentácia: prezentovalo sa 20 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.28)
za: 20 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.2.16
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN elektrického rozvodu na pozemku parcela
registra E-KN p.č. 9511, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 6438, k.ú. Michalovce a pozemku
parcela registra C-KN p.č. 5335/2, k.ú. Michalovce, evidovanom na LV 5157, k.ú.
Michalovce, ktorých vlastníkom je Mesto Michalovce, (v celkovej dĺžke elektrického NN
rozvodu cca – 79 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: EKOÚNIA s.r.o., Priemyselná 33/3852, 071 01 Michalovce, IČO:
3621630, v rámci stavby: „Areál EKOÚNIE s.r.o. – nové napojenie na odber el. energie“ s tým,
že všetky dotknuté plochy na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve Mesta (cestné teleso,
chodník, spevnené plochy a pod.) musia byť zo strany žiadateľa technologicky prekonané bez
ich narušenia (tzv. prepichom, podvrtávkou), resp. v prípade rozkopávky, investor uvedie tieto
stavby na vlastné náklady do pôvodného stavu s obnovou vrchnej vrstvy v jej pozdĺžnom
i priečnom profile (vecné bremeno bude právom súčasného, ako aj akéhokoľvek iného
budúceho vlastníka NN elektrického rozvodu, alebo jeho časti).
Prezentácia: prezentovalo sa 22 poslancov
Hlasovanie
(hlasovanie č.29)
za: 21 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
NÁVRH NA UZNESENIE k bodu č.3
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
splnomocňuje
primátora mesta Viliama Zahorčáka k podpísaniu zmlúv v zmysle schválených uznesení
v bode 2 Návrhu na uznesenie.
Hlasovanie
(hlasovanie č.30)
za: 22 poslancov, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 13
Využívanie technických zariadení, mechanizmov TaZS mesta Michalovce
mimo úloh v rámci mesta Michalovce
Analýza efektívnosti rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia
firmou FIN.M.O.S. k 31.8.2018
- Písomný materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
- Informatívnu správu predkladal Ing. Jozef Sokologorský, predseda kontrolnej komisie
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Primátor mesta v úvode konštatoval, že na poslednom zastupiteľstve bola zriadená kontrolná
komisia za účelom uskutočnenia kontroly.
Ing. Jozef Sokologorský
Vážené mestské zastupiteľstvo, tak ako bolo povedané, uznesením MsZ č.414 bola zvolená 3členná kontrolná skupina za účelom vykonať v mesiaci september predmetné kontroly
a o výsledku informovať mestské zastupiteľstvo. Spracovaná správa bola predložená
poslancom pred rokovaním mestského zastupiteľstva.
V prvej časti správy sú uvedené výsledky z kontroly - Využívanie technických zariadení,
mechanizmov TaZS mesta Michalovce mimo úloh v rámci mesta Michalovce, kontrolovala sa
evidencia vydaných faktúr pre Ing. Oleára, vydané faktúry pre fyzické osoby,
fotodokumentácia, kniha faktúr z podnikateľskej činnosti, objednávky, obsah faktúr, splatnosť
faktúr, vyjadrenie riaditeľa Ing. Oleára.
V druhej časti správy sú výsledky z kontroly Analýza efektívnosti rekonštrukcie a modernizácie
verejného osvetlenia FIN.M.O.S. k 31.8.2018. Projekt na investíciu do modernizácie siete
verejného osvetlenia v meste bol spracovaný v roku 2007. Spracovaná tabuľka má najväčšiu
výpovednú formu, kde je uvedený počet svetelných bodov, úspora, cena za kWh a spotreba
na jeden svetelný bod za rok v kWh v období od r. 2009 – 2017, z ktorej jasne vyplýva, že
v jednotlivých rokoch dochádza k značným úsporám, napriek tomu, že dochádzalo k rozšíreniu
siete verejného osvetlenia. V druhom bode je uvedený prehľad o záväzku a kúpe akcií.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Môžete pán poslanec formulovať jednoznačný záver?
Ing. Jozef Sokologorský
Kontrolná skupina bola zaviazaná podať informáciu, čo aj činíme. Záver nech si urobí každý
z kolegov sám.
Rozprava
MUDr. Dušan Goda
Už vytvorenie spomínanej kontrolnej komisie bolo za podozrivých okolností, už to má viedlo
k tomu, že táto kontrola bude prebiehať v duchu pasívneho vyšetrovania a aktívnej ochrany
riaditeľa TaZS mesta Michalovce. O čom svedčia aj výsledky z tejto kontroly. Chápem Ing.
Sokologorského, že je pod straníckym tlakom a určite vie, že výsledky kontroly sú
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nedostačujúce, neúprimné. Na každej jednej faktúre sa nájde veľa chýb, nedokončených vecí,
kto nakladal, aký čas tam bol (dozviete sa o tom v mojich novinách). Čo sa týka stroja Komastu
trakto-bagera (riaditeľ udáva, že tento stroj TaZS mesta nevlastní). Podľa mojich informácii ho
TaZS má a je zaobstaraný z eurofondov a môže sa pohybovať iba v areáli kompostárni. Čo sa
nedodržiava a používa sa na súkromné účely. Tento stroj má výnimku, že nemusí byť
zaevidovaný pri prechode cez bránu. Ďalej je tam preprava materiálu chýba tam údaj kto
nakladal, kto vykladal. Toto kontrolná komisia nekontrolovala? Všetky stroje v TaZS
Michalovce sú vybavené GPS zariadením, na to sa treba pozrieť a celé mesto sa bude čudovať
k čomu dospejeme.
Ing. Jozef Sokologorský – fak. poznámka
Kolegyne, kolegovia, pán poslanec Goda, toto čo ste povedali odmietam, že by som ja bol pod
nejakým straníckym tlakom, a že sme nedôsledne pristúpili k tejto správe. Času na kontrolu
nebolo dosť. Vy ste mali nejaké informácie, ktoré sme my nemali. Snažili sme sa vychádzať
z relevantných informácií, ktoré nám boli predložené. Venovali sme sa jednotlivým faktúram
v dostatočnej miere. Boli zistené nejaké nesúlady, ale ťažko je nám niečo kontrolovať od
januára do augusta. Informácie sme mali, myslím si od kompetentných ľudí a boli tam
informácie aj vaše, ktoré ste uverejnili vo vašich novinách a iných periodikách. Záver je taký,
aký je, komisia mala podať informáciu a tú podávam. Necítime sa na to, aby sme tu robili
nejaký záver.
MUDr. Dušan Goda, fakt. poznámka
Pán kolega Sokologorský neber to osobne, vážim si ťa, ale práve preto sa musím vrátiť k tomu,
ako vznikala komisia, ako ste mňa a Ing. Bobíka odkopli z tejto komisie. O tom si rozprával, že
ste nemali relevantné informácie, my sme ich mali a tu bola zásadná chyba. Preto sú výsledky
kontroly také aké sú. Musí sa v šetrení pokračovať ďalej.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Máte na to plné právo pán poslanec.
Ing. Jozef Bobík
Mám niekoľko výhrad voči tejto kontrole. Nie som spokojný s tým, že sme s p. Godom neboli
zaradení do kontrolnej komisie z dôvodu predpojatosti. Viem vyhodnotiť fakty, ak by som bol
členom komisie, snažil by som sa do toho vniesť pohľad efektívnosti. Materiál je nazvaný
Analýza efektívnosti rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia FIN.M.O.S.
k 31.8.2018, ale keď som si pozrel materiál len tak letmo, nespokojný som s tým, že nebol
súčasťou materiálov, ktoré boli doručené domov, aby sa dalo pripraviť k nemu
zodpovednejšie. Obrátil sa na mňa jeden z členov komisie – doc. Ing. Michal Stričík,PhD.,
ktorému som naznačil, čo by som očakával od kontroly, aká efektívnosť má byť preukázaná.
Zverejnil som to aj v interpelácii, na ktorú som nedostal odpoveď. Pán Sokologorský nechal
záver na nás, lebo nevedel zaujať konečné stanovisko. Je to súbor nejakých údajov, ale nie je
to analýza efektívnosti. Mám dve otázky: Koľko sme ako majitelia akcií dostali dividend za tie
roky? Kedy bude konečné odovzdanie majetku verejného osvetlenia a za akých okolností?
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Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Výška dividend je v správe uvedená, str. 8. K 31.8.2017 neboli firmou FIN.M.O.S. vyplatené
žiadne dividendy. Čo sa týka ukončenia vzťahu, prvá etapa končí v roku 2026 a druhá etapa
v roku 2023.
Ing. Jozef Bobík
Pani inžinierka asi neporozumela mojej otázke. Pýtal som sa kedy dôjde k odovzdaniu majetku
a za akých okolností.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
My sme sa stali členmi spoločnosti FIN. M.O.S., čiže časť verejného osvetlenia mesta je
v majetku spoločnosti FIN.M.O.S., ktorého akcionárom je Mesto Michalovce, to znamená, že
po skončení v roku 2026, bude záležať na Meste aký si zvolí ďalší postup, či to prejde celé do
majetku Mesta, alebo bude využívať svoje akcionárske práva.
Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Reagoval na vystúpenie p. Godu. Tak ako vo všetkých svojich vystúpeniach v prvom alebo
druhom čísle v Michalovskom hlase zavádzate a klamete. Vytvárate konšpirácie. Opäť sám ste
potvrdili teraz, že TaZS mesta sú vlastníkom žltého bagru Komastu. Ja tvrdím a je to bez
akýchkoľvek okolností dokázateľné, že je to výmysel a klam. TaZS mesta Michalovce sú
vlastníkmi oranžového bagru. Mne zemné práce v najväčšom rozsahu robil bager Komastu, čo
máte aj odfotené. V druhom čísle je fotka traktora, ktorá je odstrihnutá, aby nebolo vidieť
podvozok, že je to malý valec, ktorý používame na vyspravovanie ciest. Sám z toho podvozku
zíde. Nepotrebuje nikoho na naloženie, ako to vy podsúvate. Sú to samé konšpirácie
a nepravdy. Budem sa určite brániť.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Pán inžinier ste odvážny, hoci už nie ste na ľade, ale na vode a mňa považujete sa konšpirátora.
Všetko sa dokáže, na všetko sú dôkazy a svedkovia. Kto nakladal 11 tón zeminy? Na faktúre to
nie je. Čo sa týka traktor-bagera robil tam New holland aj Komastu.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tak ako ste povedali, chcete čosi, kdesi dokazovať čo môžete. Pán riaditeľ povedal, že sa bude
brániť.
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Vážené panie poslankyne, poslanci, vzhľadom k tomu, že to vysiela aj TV Mistral chcem
povedať stanovisko k tvrdeniam pána Godu. Pracovníci MsÚ mi doniesli noviny p. Godu
Michalovský hlas č.3, kde p. Goda na prvej strane uvádza dokázateľnú nepravdu. Píše: Dňa
9.7.2018 sa na MsÚ Michalovce konala dôležitá schôdza, na ktorej sa zúčastnila veľká časť
pracovníkov MsÚ, najmä vedúci jednotlivých odborov. Hlavným bodom programu ak nie
najdôležitejší bolo, že vedenie mesta prikázalo pracovníkom mestského úradu, aby si do
nastávajúcich komunálnych volieb prihlásili na svoju adresu k trvalému pobytu čo najväčší
počet svojich príbuzných, známych ... atď.
Chcem povedať jednu vec 9.7.2018 ani inokedy sa nekonala nijaká porada na mestskom úrade.
Vedúci odborov taký pokyn nedostali, ani pracovníci a preto som využil podnet od pracovníkov
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a včera som podal trestné oznámenie na autora tohto článku. Jednoducho 1000-krát
opakovaná lož sa stáva pravdou. Pán Goda, treba sa k veciam postaviť čestne. Predpokladám,
že každý kto je v týchto novinách obvinený ( a je ich tam viacej) využije svoje právo.
Okrem iného pán Goda ako kandidát na primátora mesta nedodržiavate zákon
180/2014, čo dokazujú tieto noviny.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Beriem na vedomie pán doktor Dorič, očakával som vaše kroky, som na to pripravený.
Mimochodom, majú tu rozprávať poslanci, primátor a kompetentní ľudia. Myslím si, že až veľa
vstupujete do zasadnutí MsZ, až príliš veľa. Kľudne podajte trestné oznámenie, ja budem len
rád, aby sa dokázalo čo za neporiadok je v meste, vo vedení mesta. Ja na tom trvám, a ja si to
obhájim. Trestné oznámenia budem dávať aj ja.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Očakávame to pán poslanec, u vás sme si už zvykli na istý spôsob komunikácie.
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka
Necharakterizujte moju komunikáciu. Mne sa nepáči vaša a ja o nej nerozprávam.
Nerozprávam to éteru, že sa mi nepáči vaša komunikácia, vaše jednanie, správanie, vedenie
mesta. Hovoril som o tom niekedy? A vy stále vstupujete do toho ako ja vystupujem.
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pán poslanec mám právom reagovať na vaše vystúpenia. Opäť hovorím, nič prekvapujúce vo
vzťahu voči vám.
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy.
(rozprava ukončená
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie RNDr. Lýdia Sidivárová
v tomto znení:
NÁVRH NA UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
berie na vedomie
správu o využívaní technických zariadení, mechanizmov TaZS mesta Michalovce mimo úloh
v rámci mesta Michalovce a analýze efektívnosti rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia firmou FIN.M.O.S. k 31.8.2018.
Hlasovanie
(hlasovanie č.31)
za: 20 poslancov, proti: 2, hlasovania sa zdržali: 0 poslanec
Primátor konštatoval, že uznesenie tak ako bolo navrhnuté, bolo schválené.
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BOD č. 13
Interpelácie
MUDr. Ján Mihalečko
Interpelácia k riešeniu dopravnej situácie cez priechod pre chodcov na Ul. užhorodskej.
Školská rada Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorej som členom na svojom zasadnutí prijala
uznesenie, ktorým žiada Mesto Michalovce o riešenie dopravnej situácie – nebezpečného
priechodu pre chodcov na Ul. užhorodskej. Uvedený priechod pre chodcov sa nachádza na Ul.
užhorodskej v blízkosti odbočky z Ul. užhorodskej na Verbovčík. V uvedenej lokalite doslova
na jednom mieste je umiestnená zastávka autobusu MHD, za ňou je priechod pre chodov, za
ktorým pár metrov je spomínaná odbočka na Verbovčík. Zastávka autobusu nemá vytvorené
odstavné miesto pre autobus na pravej strane vozovky. Autobus pri zastavení stojí na ceste
a tým znemožňuje výhľad ostatným vodičom cestnej premávky na priechod pre chodcov
nachádzajúci sa pred ním. Najmä v raňajších hodinách často dochádza ku kolízii chodcov
prechádzajúcich cez priechod a motorových vozidiel obchádzajúcich autobus, pretože vodiči
obchádzajúc autobus nevidia na chodcov, ktorí vstúpili na priechod pre chodcov.
Uvedenú dopravnú situáciu je možno riešiť podľa môjho názoru presunutím autobusovej
zastávky, prípadne priechodu pre chodcov o pár metrov ďalej.
Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Mesto sa danej situácii už venovalo. Počas prázdnin, 25.7.2018 miestne šetrenie so
záznamom, s protokolom. Spoločne s riaditeľom OR PZ – dopravný inšpektorát, p. Berillom
referentom pre dopravu sa situácia posúdila so záverom, že je problematické riešiť presun
autobusovej zastávky. Dopravný inšpektorát odporučil riešiť daný priechod pre chodcov aj
vodorovným dopravným značením. V súčasnosti je potrebné riešiť aj nasvietenie priechodu
pre chodcov. Bod napojenia bude z Ul. užhorodskej, bol spracovaný projektový prieskum,
ktorý bude obsahovať okrem zadaní aj NN prípojku. Daná investícia bude vyššia ako za
obvyklých podmienok cca od 10 000 – 12000 €.

Mgr. Ján Várady
Opäť sa vrátim k mojej predošlej interpelácii zo zasadnutia MsZ 30.8.2018, ktorá sa zaoberala
termoklimatickou situáciou na 8. poschodí MDS – ZOS a 6. poschodí MDS, kde som aj
navrhoval možné viaceré varianty riešení. Žiaľ, na následné zasadnutie Komisie sociálnych vecí
dňa 12.9.2018 som nebol prizvaný a moja interpelácia bola vyriešená viac – menej formálne.
Komisia konštatovala, že pri predošlej rekonštrukcii MDS bola pri oprave novej asfaltovej
strechy použitá aj minerálna vata o hrúbke 20 cm a okná boli vybavené žalúziami. Žiaľ tieto
zariadenia aj tak nestačia, ak teploty nad 30 o C trvajú od apríla do polovice septembra. Podľa
predpovedí klimatológov budú takéto horúce – tropické letá pokračovať, preto žiadam v mene
klientov, vedenie MDS-ZOS, sociálnu komisiu MsZ, ale aj samotné vedenie Mesta o ďalšie
účinnejšie opatrenia – riešenia. Osobne som ich prezentoval už skôr ako napr. : dodatočné
zateplenie (izolovanie) stropov zvnútra či už sadrokartónmi s medzivrstvou minerál. vaty,
peny, polystyrénu, alebo lisovanými stropnými kazetovými podhľadmi. Tiež môžu byť PVC
podhľady komôrkového systému.
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Ďalej som navrhoval systém sedlovej strechy s hrubšou vrstvou fúkanej izolácie, táto je však
finančne náročnejšia a žiaľ, mala sa vykonať pri celkovej rekonštrukcii už pred pár rokmi.
Treťou potenciálnou možnosťou je inštalácia klimatizačných jednotiek, nie však v každej izbe,
ale len zopár kusov (3-4) na chodbách, ktoré by sa vychladili a cez otvorené dvere, ktoré sú
zväčša otvorené, by sa aspoň o 3-4 Celziove stupne znížila teplota v izbách. Navrhované
riešenie len jednou chladiacou jednotkou v spoločenskej miestnosti na konci chodby je
nepostačujúce. Takže ďalšie budúce leto majú klienti opäť trpieť, prežívať v horúčavách
a prievane? Zľutujme sa a pomôžme klientom, tiež sú to občania a v prvom rade ľudia!
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Tento podnet môže byť odovzdaný ďalšej komisii sociálnych vecí, ktorá bude schválená na
ustanovujúcom zastupiteľstve. Po voľbách si môžeme celú túto tému rozobrať podrobnejšie
a môže to byť jedným z bodov nového zastupiteľstva.
Písomné interpelácie predložili:
PhDr. Jana Cibereová
1. Obyvatelia Sídliska východ najmä na Ul. leningradskej sa sťažujú na hustý, zapáchajúci
a štipľavý dym, ktorý sa šíri z lokality Angi – mlyn a je výsledkom spaľovania odpadkov
obyvateľmi spomínanej rómskej osady. Spaľovanie nie je otázkou náhodných dní, ale
deje sa každý deň, v niektorých prípadoch aj viackrát do dňa.
2. Opätovne upozorňujem na zhoršenú situáciu odpadkov a fekálií množiacich sa na
uliciach Leningradská, Moskovská a v okolí obchodu COOP Jednota.
3. Obyvatelia Sídliska východ upozorňujú na nedostatočný počet odpadových košov pre
psie exkrementy, zvlášť na Ul. moldavská, Ul. ukrajinská a Ul. volgogradská.

PhDr. Marta Horňáková
Cesta na Športovej ulici je úzka, nachádza sa v tesnej blízkosti strmého brehu Laborca, jej sklon
smeruje k Laborcu a medzi cestou a brehom nie je zábrana. Na druhej strane, medzi cestou
a rodinnými domami chodník pre peších nevedie a v tomto úzkom priestore, až pri okraji
cesty, je často zaparkovaných niekoľko motorových vozidiel. Hlavne v zimnom období na
ľadovej ceste pri prejazdoch motorových vozidiel hrozí nebezpečenstvo vzniku nehody.
Bezpečnosť občanov si vyžaduje vhodné riešenie zo strany Mesta a ďalších kompetentných
subjektov.
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BOD č. 14
Záver
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, program dnešného rokovania MsZ
Michalovce sme skončili. Keďže ide o posledné rokovanie tohto zastupiteľstva, chcem vám
všetkým poďakovať za to, že ste počas celých štyroch rokov aktívne vystupovali. Chcem vám
poďakovať všetkým za spoluprácu a niekedy aj za ostrejšiu výmenu názorov, lebo aj to patrí
k poslaneckej a politickej práci. Zároveň si želám, aby sme aj v budúcnosti na akýchkoľvek
fórach sa stretávali a mali z týchto stretnutí radosť. Chcem osobitne poďakovať všetkým tým,
ktorí sa rozhodli už nekandidovať a určite už nebudú členmi mestského zastupiteľstva, za ich
dlhoročný podiel na rozvoji mesta. Všetkým vám, ktorí ste sa už rozhodli nekandidovať a ísť do
„politického“ dôchodku, vám v mene všetkých obyvateľov mesta Michalovce ďakujem.
Všetkým ostatným želám, aby sa vám v blížiacich sa komunálnych voľbách darilo presvedčiť
občanov, že vy ste práve tými pravými, ktorí by mali ich záujmy v meste obhajovať. Zároveň
vás všetkých pozývam aj na slávnostné mestské zastupiteľstvo, ktoré bude 5. októbra v MsKS
Michalovce.

Prednosta MsÚ:
Ing. Zdenko VASIĽ

Primátor mesta:
Viliam ZAHORČÁK

Overovatelia:

1. MUDr. Jozef Makohus
2. Ing. Vladimír Braník

Zapisovateľka: Anna Čurmová, referent MsR a MsZ
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