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Z á p i s n i c a  
 

z  ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 10. decembra 2018 o 13.00 hod. v  sále objektu Zlatého býka 

v Michalovciach 
_______________________________________________________________________ 

 
   
1. OTVORENIE 
 
     Po štátnej hymne SR a hymne mesta Michalovce primátor Viliam ZAHORČÁK otvoril 
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach po ukončení volieb do 
orgánov samosprávy v roku 2018, v súlade s § 12 odst. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Primátor mesta Viliam Zahorčák privítal: 
       -     poslancov MsZ       

- poslancov KSK 
- poslanca Národnej rady SR 
- predstaviteľov štátnych inštitúcií hospodárskej sféry, cirkví, škôl a ďalších prítomných. 

 
 
2. SPRÁVA O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO ORGÁNOV MESTA MICHALOVCE 
 
Vážený pán primátor, vážení prítomní, 
 
    pred odovzdaním osvedčení o zvolení primátora mesta Michalovce a poslancov Mestského 
zastupiteľstva chcem vás informovať o priebehu volieb do orgánov mesta Michalovce, tak ako 
ich zaznamenala Mestská volebná komisia. 
   V úvode dovoľte uviesť niekoľko základných faktov. Na základe rozhodnutia Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach sa v meste volilo 25 poslancov v šiestich volebných obvodoch 
rozdelených do 32 okrskoch. Pre voľby primátora bol vytvorený jeden jednomandátový obvod.  
    O post poslanca Mestského zastupiteľstva  sa uchádzalo 121 kandidátov. Oproti roku 2014 
je to menej o 17 kandidátov. Naopak stúpajúci trend sme opätovne  zaznamenali pri záujme 
o post primátora. Kým v roku 2010 to bolo 5 kandidátov, v roku 2014 šesť  kandidátov, tak  
pred mesiacom sa o  funkciu primátora mesta Michalovce uchádzalo 9 kandidátov.   
Kandidátne listiny do poslaneckého zboru podalo 33 subjektov z toho 3 koalície politických 
strán, 12 politických strán a osemnásti nezávislí kandidáti. Na funkciu primátora podali 
kandidátne listiny 3 koalície politických strán, jedná politická strana  a 5 nezávislých 
kandidátov.  
    Vo volebný deň bolo vo voličských zoznamoch zapísaných 31 614 voličov. Volieb sa 
zúčastnilo 11 994 voličov, čo bola 37,9 % účasť. Najvyššia voličská účasť bola vo volebnom 
obvode číslo  Západ a Sever alebo pod  Hrádkom 43,9 % a najnižšia voličská účasť bola 
zaznamenaná vo volebnom obvode č. 3 Juh 34,1%. Okrskové volebné komisie pri sčítaní hlasov 
zistili celkom 372 neplatných hlasov pre voľby do mestského zastupiteľstva a 233 neplatných 
hlasov pre voľbu primátora mesta.  
     Občania nášho mesta, ktorí sa zúčastnili volieb si za primátora mesta zvolili  Viliama 
Zahorčáka, ktorý získal 39,58 % všetkých platných hlasov. Na druhej strane najmenej úspešný 
kandidát na funkciu primátora získal 44 hlasov, čo je 0,37 % hlasov.  
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      Pre voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach je pre rozdielny počet 
zapísaných  a zúčastnených voličov ťažko porovnávať absolútne čísla. Je logické, že kandidát 
v obvode, kde sa zúčastnilo volieb 970 voličov nikdy nemôže získať 1313 hlasov, ktoré získal 
najúspešnejší kandidát na poslanca pán Potocký, kde bolo o 1549 voličov viac.  Pre zaujímavosť 
uvediem, že najnižší rozdiel medzi zvoleným poslancom a prvým náhradníkom je sedem 
hlasov. Do mestského zastupiteľstva bolo zvolených  sedem žien. 
     Pre nasledujúce volebné obdobie boli za poslancov mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach podľa volebných obvodov a počtu získaných hlasov zvolení: 
 
 Vo volebnom obvode č. 1.      
Ing. Jozef Sokologorský 
MUDr. Jozef Valiska 
RNDr. Daniela Barkasi, PhD. 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.    
Vo volebnom obvode č.2.   
MUDr. Dušan Goda 
Ing. Martin Čornej  
MUDr. Ján Mihalečko 
PhDr. Jana Cibereová 
Mgr. Ján Varady 
Mgr. Anna Berešová 
Vo volebnom obvode č. 3.  
Mgr. Milan Kaplan 
MUDr. Štefan Kvak 
Mgr. Martin Nebesník 
Mgr. Miroslav Dufinec 
MUDr. Maroš Eľko 
Vo volebnom obvode č.4. 
Radovan Geci 
JUDr. Tímea Sotáková  
MUDr. Jozef Makohus 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Vo volebnom obvode č. 5. 
Milan Potocký 
MUDr. Iveta Jasovská 
Ing. Filip Kaľavský 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
Vo volebnom obvode č. 6. 
Mgr. Marián Sabovčík  
Mgr. Erika Šimková  
 
     Vážene dámy, vážení páni, 
     dovolím si vás informovať, že regulárnosť volebného aktu a sčítania hlasov potvrdilo  svojim 
podpisom 405 zo 406 prítomných členov okrskových volebných komisií a mestskej volebnej 
komisie.  Musím však dodať, že  kým v predchádzajúcich všetkých voľbách do orgánov 
samosprávy, ale aj iných voľbách nevznikol  v meste Michalovce takmer žiadny závažnejší 
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podnet na ovplyvňovanie volieb a marenie priebehu volieb, tentokrát sme  ich zaznamenali 
viacero.   
    Prvým závažnejším problémom, ktorý sme riešili, bolo keď dvaja občania vydávajúci sa za 
zástupcov koalície p. Kaplana, sa snažili v jednej okrskovej komisii narúšať pokojný priebeh 
volieb s odôvodnením, že údajne nebolo opozícií  umožnené zúčastniť sa volieb s 
prenosnou volebnou urnou. Za najzávažnejšie však mestská volebná komisia považovala 
podnety na zverejnené video v priebehu volebného dňa na volebnej stránke s názvom Milan 
Kaplan - Otvorme mesto ľuďom, kde  kandidát na primátora a poslanca Milan Kaplan, 
v prítomností troch kandidátov na poslancov Geciho, Kaľavského  a Boku informoval voličov, 
že ktosi neumožnil opozícií účasť na hlasovaní do prenosnej urny, zverejnil údajnú 
percentuálnu účasť vo voľbách, informoval, že nejakí ľudia pobehujú po meste s číslami 
a vyzval voličov, že ak chcú niečo  zmeniť nech idú voliť.  
    Tieto skutočností vyhodnotila MVK ako podozrenie z porušenia volebných zákonov  s cieľom 
ovplyvniť výsledky volieb a podala podnet na Ministerstvo vnútra, Štátnu volebnú komisiu 
a Okresnú volebnú komisiu. Ministerstvo vnútra informovalo mestskú volebnú komisiu, že 
podnet prijali  a tento postupujú na riešenie  Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania 
politických strán ako príslušnému správnemu orgánu.  
    Ďalšie podnety boli vyhodnotené ako menej závažne, ale taktiež boli zaznamenané a tvoria 
prílohu zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb.  
    Mestská volebná komisia oceňuje, že všetky ostatné politické strany, ktoré kandidovali vo 
voľbách, ich kandidáti a nezávislí kandidáti rešpektovali volebné zákony a neznížili sa 
k podobným praktikám, ktoré mohli negatívne ovplyvniť výsledky a priebeh volieb.    
    Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizačnom zabezpečení  a samotnom 
priebehu  komunálnych volieb za ich prácu. Zvlášť chcem poďakovať všetkým slušným a 
odborne zdatným členom a zapisovateľom volebných komisií, za ich náročnú prácu  
a zabezpečenie zákonností volieb v Michalovciach.   
     Záverom chcem zablahoželať k zvoleniu pánovi primátorovi ako aj novozvoleným 
poslancom a popriať vám veľa úspechov v nasledujúcej štvorročnej práci.  
                                                                                 
Vážene dámy, vážení páni, 
žiadam novozvoleného primátora mesta Michalovce pána Viliama Zahorčáka, aby pristúpil 
k zloženiu sľubu. Žiadam všetkých prítomných, aby počas aktu zloženia sľubu primátora mesta 
Michaloviec  povstali.  
 
 
3. ZLOŽENIE SĽUBU PRIMÁTORA MESTA 
 
     Predsedníčka mestskej volebnej komisie p. Mažariková po prednesení správy  o výsledkoch 
volieb do orgánov mesta Michalovce, ktoré sa konali dňa 10. 12. 2018,  požiadala 
novozvoleného primátora mesta Michalovce pána Viliam ZAHORČÁKA, aby pristúpil k zloženiu 
sľubu. Zároveň požiadala všetkých prítomných, aby počas aktu zloženia sľubu primátora mesta 
Michalovce povstali. 
 
Novozvolený primátor Viliam ZAHORČÁK po prečítaní sľubu v znení „Sľubujem na voju česť 
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej 
republiky. Ústavu  Slovenskej republiky, ústavné zákony  a ostatné všeobecne záväzné 
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právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia“  tento sľub podpísal.  
 
- Po podpísaní sľubu pánom primátorom  predsedníčka mestskej volebnej komisie pani  
   Mažariková  odovzdala Viliamovi Zahorčákovi „Osvedčenie o zvolení primátora“.   
   (Podpísaný sľub primátora mesta je doložený k tejto  zápisnici).  

 
 
4.  ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV MsZ MICHALOVCE 
 

Primátor Viliam Zahorčák vyzval najstaršieho poslanca MsZ p. Mgr. Jána Váradyho 
k zloženiu  a podpísaniu poslaneckého sľubu a následnému  prevzatiu osvedčenia o zvolení 
poslanca.  
- Primátor poprosil prítomných, aby počas tohto sľubu povstali. 
 
Mgr. Ján Várady  po prečítaní poslaneckého  sľubu v znení:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky, dodržiavať Ústavu  Slovenskej republiky, ústavné 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca 
mestského zastupiteľstva ich budem  uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia“  tento sľub podpísal, podal primátorovi ruku  a z rúk predsedníčky mestskej 
volebnej komisie p. Mažarikovej  si prevzal  osvedčenie o zvolení poslanca.   

(Podpísaný poslanecký sľub Mgr. Jána Váradyho   je doložený k tejto zápisnici). 

 
Ďalej pán poslanec Mgr. Ján Várady v ďalšej časti  rokovania  ustanovujúceho MsZ, požiadal 
poslancov, aby v abecednom poradí ako budú vyzvaní, pristupovali k podpísaniu sľubu. 
 
Poslanci podpísali sľub poslanca, podali ruku primátorovi mesta a predsedníčka  
mestskej volebnej komisie im odovzdala  „Osvedčenie o zvolení za poslanca“.  
(Podpísané sľuby poslancov MsZ  tvoria  prílohu tejto zápisnice). 
 
 
5. PRÍHOVOR PRIMÁTORA 
 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení spoluobčania, milí Michalovčania! 
Po štyroch rokoch a už po štvrtýkrát mám česť stáť tu na tomto mieste ako novozvolený 
primátor Michaloviec a s hlbokou úctou opäť povedať, že si to  naozaj nesmierne vážim. 
Rovnako veľmi si vážim aj skutočnosť, že som získal dôveru a podporu najväčšieho počtu 
voličov spomedzi deviatich kandidátov, a to aj napriek tomu, že ľudia po istom čase, niekedy 
aj bez vážnejších dôvodov, túžia po zmenách, čo sa čiastočne dotklo aj Michaloviec. 
Máme za sebou voľby, ktoré sa väčšmi ako v minulosti podobali voľbám na celoštátnej úrovni, 
vrátane všetkých ich pozitív aj negatív. Čo je však podstatnejšie ako to, kto a ako volebnú 
kampaň viedol, je skutočnosť, že  výsledky týchto volieb nikto nespochybnil, a tak aj napriek 
problémom, ktoré sa počas nich vyskytli, ich môžeme považovať za regulárne. 
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Využívam preto aj tento priestor na to, aby som sa poďakoval všetkým voličom za to, že prišli 
k volebným urnám a tým vyjadrili svoj postoj k súčasnej komunálnej politike v našom meste 
i k jeho možnému budúcemu smerovaniu. 
Rovnako ďakujem všetkým členom volebných komisií za ich zodpovednú prácu a osobitne za 
stráženie ich zákonného priebehu a vyhodnotenia. 
Voliči v týchto voľbách popri obsadení primátorského postu rozhodli aj o rozdelení dvadsiatich 
piatich poslaneckých mandátov, pričom tým dali najavo, že popri nových tvárach 
v poslaneckých radoch chcú, aby rozhodujúcim postupom pre obdobie, ktoré dneškom začína, 
bol  postup, ktorý vo svojom volebnom programe ponúkali kandidáti koalície strán Smer SD, 
SNS, Most- Hid a Strana zelených Slovenska, avšak aj s prihliadnutím na predstavy kandidátov 
širokej koalície okolo strán OĽaNO, Nova.  
Túto vôľu samozrejme akceptujeme. My, ktorí dnes máme väčšinu, sme ochotní diskutovať so 
všetkými, ktorí budú po dnešku reprezentovať opozičný tábor i so všetkými, ktorí nie sú 
zaradení v žiadnom z politických klubov, o ich predstavách ďalšieho vývoja mesta s cieľom 
zahrnúť časť z nich do pripravovaného Programu rozvoja mesta na toto štvorročné obdobie, 
ktorý by sme chceli schváliť na najbližšom pracovnom zasadnutí tohto zastupiteľstva. 
Priorít pre celé štvorročné obdobie je viac. Popri ďalšom riešení problémov našich sídlisk 
a viacerých častí tzv. IBV, budeme musieť rozhodnúť o ďalšom smerovaní odpadového 
a tepelného hospodárstva, o ďalšom vývoji statickej a dynamickej dopravy v meste i o riešení 
problémov, ktoré z objektívnych príčin doteraz riešené neboli. Mám tým na mysli napr. 
Kostolné námestie a park Kerta, dom smútku na novom cintoríne, či mestskú plaváreň. 
Budeme musieť už čoskoro rozhodnúť, ako v prospech ďalšieho rozvoja športu v meste 
využijeme skutočnosť, že sme získali titul Európske mesto športu 2019, ako sa zachováme 
k tomu, že rok 2019 bude rokom, v ktorom budeme mať možnosť zorganizovať jubilejný 50. 
ročník Zemplínskeho jarmoku a 60. ročník Zemplínskych slávností, rovnako ako skutočnosť, že 
rok 2019 bude rokom stého výročia, kedy Michalovce jediný krát v histórii boli župným 
mestom. 
Nadväzujúc na kroky, ktoré sa v tomto smere už urobili, bude potrebné využiť aj možností 
budovania inteligentného mesta predovšetkým z možných externých zdrojov, pričom ale bude 
potrebné neznehodnotiť nič z množstva doteraz vytvorených a overených pozitív 
predovšetkým v sociálnej oblasti, rovnako ako v oblasti školstva, športu, bezpečnosti ale aj 
kultúry. 
Tém, ktorým sa je potrebné venovať je veľa. Ktoré v tomto období a v akom rozsahu budú 
dominovať, bude vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, závisieť hlavne od vás.  
Chcem veriť, že aj keď nie na všetkom, ale na mnohom a hlavne na tom podstatnom sa 
dokážeme zhodnúť. Chcem veriť, že aj napriek väčšej rôznorodosti zloženia tohto 
zastupiteľstva ako v minulosti, budú naše rokovania konštruktívne, vecné, bez osobných 
invektív rešpektujúc pritom právo každého na jeho názor. 
Želám všetkým vám i sebe, aby boli priestorom, kde namiesto osobného predvádzania sa 
a rôznych podôb agresivity bude prevládať slušná komunikácia slušných inteligentných ľudí, 
ktorých cieľom je úprimný nepredstieraný záujem o rozvoj mesta. 
Želám nám všetkým aj občanom Michaloviec, aby sme boli pre seba no najmä pre nich 
dôstojným a reprezentatívnym orgánom mesta.  
Želám nám všetkým, aby sa nám spoločne podarilo posunúť ešte výraznejšie Michalovce vpred 
k spokojnosti nás všetkých, no predovšetkým k spokojnosti čo najväčšieho množstva 
Michalovčanov. 
Nech sa nám v tom darí, nech nám v tom Pán Boh pomáha!     
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Nasledovala II. časť rokovania ustanovujúceho MsZ 

 
Viliam Zahorčák 
Vážení prítomní, vážené mestské zastupiteľstvo, môžem konštatovať,  že primátor a všetci 
zvolení poslanci si prevzali osvedčenie o zvolení a predpísaným spôsobom zložili sľub. Na 
ustanovujúcom zasadnutí MsZ  je prítomných 25 poslancov. Mestské zastupiteľstvo je 
uznášania schopné. 
 

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa  riadi zákonom o obecnom zriadení, rokovacím 
poriadkom mestského zastupiteľstva a volebným poriadkom.  Podľa platného rokovacieho 
poriadku je na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov. Poslanci hlasujú prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.  
 
Pre prípad poruchy hlasovacieho zariadenia určujem ako skrutátorov z dnešného rokovania 
MsZ: 
- pani Annu  Čurmovú 
-    pani Vieru Klacikovú 
 

Pristúpime k hlasovaniu o programe dnešného mestského zastupiteľstva. V zmysle § 
12 ods.5 zákona o obecnom zriadení dávam hlasovať o programe mestského zastupiteľstva, 
ktorý bol zverejnený. 
 
Hlasovanie o  programe 
(hlasovanie č. 2) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 1 

- Primátor konštatoval, že program ustanovujúceho mestského zastupiteľstva bol schválený.  
 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci pýtam sa, či sú k schválenému  programu 
Ustanovujúceho MsZ doplňujúce  alebo pozmeňujúce návrhy ? 
 
Predtým než dám o predmetnom návrhu hlasovať si vás dovolím upozorniť, že na schválenie 
zmeny programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov t. j. 13 hlasov. 
 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúce návrhy neboli predložené. 
 
 
2. VOĽBA VOLEBNEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE 
 
Primátor Viliam Zahorčák  odporučil, aby vo volebnej a návrhovej  komisii pracovali títo   
poslanci: 
 

1. Mgr. Martin Nebesník 
2. RNDr. Lýdia Sidivárová 
3. Mgr. Ján Várady 
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Keďže k tomuto návrhu neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, primátor dal 
hlasovať  o zložení volebnej a návrhovej komisie v zmysle  predloženého návrhu: 

Hlasovanie 
(hlasovanie č. 3) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov 
- Primátor konštatoval, že volebná a návrhová komisia bola zvolená v navrhovanom zložení. 

 

3. URČENIE ZAPISOVATEĽA  A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že zapisovateľka mestského zastupiteľstva Anna Čurmová vykonáva 
túto funkciu štandardne v rámci svojej pracovnej náplne, určujem len overovateľov. 
 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem: 
MUDr. Jozefa Valisku 
a 
Ing. Jozefa Sokologorského 
 
BOD č. 4 
INFORMÁCIA O POVERENÍ ZASTUPOVANÍM PRIMÁTORA 
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, 
v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
primátor mesta spravidla na celé funkčné obdobie poverí do 60 dní od zloženia svojho sľubu 
zastupovaním primátora niektorého poslanca. Keďže mesto Michalovce má viac ako 20 tis. 
obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich 
poradie. Využívajúc toto svoje právo si Vám dovoľujem oznámiť, že s účinnosťou od 
11.12.2018 som sa rozhodol poveriť zastupovaním primátora, pána poslanca  Ing. Jozefa 
Sokologorského  ako 1. zástupcu primátora mesta a pani poslankyňu PhDr. Janu Cibereovú ako 
2. zástupkyňa primátora mesta, ktorá bude funkciu zástupkyne primátora mesta vykonávať 
bez dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania.   
 
Prosím pána poslanca Ing. Sokologorského a pani poslankyňu PhDr. Janu Cibereovú aby 
pristúpili  k predsedníckemu stolu k prevzatiu poverenia a zaujali miesto za predsedníckym 
stolom. 
- Primátor mesta odovzdal  poverenia o zastupovaní primátora mesta 
 
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, žiadam predsedu volebnej a návrhovej komisie, 
aby k doterajším právnym aktom, predložil návrh na uznesenie.  
 
Predseda volebnej a návrhovej komisie Mgr. Nebesník  predložil návrh na uznesenie. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 

A )  b e r i e  n a  v e d o m i e  
1. výsledky voľby primátora a volieb mestského zastupiteľstva 
2. informáciu o poverení zastupovaním primátora: 



8 
 

poslanca Ing. Jozefa Sokologorského  ako 1. zástupcu primátora mesta 
poslankyňu PhDr. Janu Cibereovú  ako 2. zástupkyňu primátora mesta 

 
B )  k o n š t a t u j e ,  ž e  

1. novozvolený primátor Viliam Zahorčák zložil zákonom predpísaný sľub primátora 
mesta 

2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva: 
RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
Mgr. Anna Berešová 
PhDr. Jana Cibereová 
Ing. Martin Čornej 
Mgr. Miroslav Dufinec 
MUDr. Maroš Eľko 
Radovan Geci 
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
MUDr. Dušan Goda 
MUDr. Iveta Jasovská 
Ing. Filip Kaľavský 
Mgr. Milan Kaplan 
MUDr. Štefan Kvak 
MUDr. Jozef Makohus 
MUDr. Ján Mihalečko 
Mgr.  Martin Nebesník 
Milan Potocký 
Mgr. Marián Sabovčík 
JUDr. Ing. Erik Sibal 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Ing. Jozef Sokologorský 
JUDr. Tímea Sotáková 
Mgr. Erika Šimková 
MUDr. Jozef Valiska 
Mgr. Ján Várady 

                    zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 
 
Prezentácia: prezentovalo sa 25 poslancov 
Hlasovanie o uznesení 
(hlasovanie č. 4) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo: 0 

- Primátor konštatoval, že návrh uznesenie bol schválený tak ako bol predložený.  
 
BOD č. 5 
SCHVÁLENIE VOLEBNÉHO PORIADKU 

 
Ďalším bodom rokovania je  schválenie volebného poriadku, ktorým sa budeme riadiť na 
dnešnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva a počas celého volebného 
obdobia. Volebný poriadok ste obdržali spolu s materiálmi na dnešné rokovanie.  
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R o z p r a v a   k volebnému poriadku: 
- v rámci rozpravy k tomuto bodu nikto nevystúpil. 

 
Primátor Viliam Zahorčák konštatujúc, že k predloženému volebnému poriadku neboli 
vznesené pozmeňujúce návrhy, dal hlasovať o schválení tohto volebného poriadku. 
       
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE  
Mestské zastupiteľstvo Michalovce  
s c h v a ľ u j e  
volebný poriadok pre voľby na ustanovujúcom MsZ Michalovce a pre celé volebné obdobie. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 5) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že volebný poriadok bol schválený a že pri voľbách sa bude  
   pokračovať podľa tohto volebného poriadku. 
 
 
BOD č. 6 
ROKOVACÍ PORIADOK MsZ A MsR MICHALOVCE 
 
Ďalším bodom rokovania je  schválenie Rokovacieho poriadku MsZ Michalovce a rokovacieho 
poriadku MsR Michalovce. Rokovací poriadok MsR Michalovce je v podstate totožný 
s doterajším platným Rokovacím poriadkom MsR.  
Rokovací MsZ predkladáme s drobnými úpravami, ktoré vyplynuli z legislatívnych zmien 
a predovšetkým z novely zákona o obecnom zriadení, ktorá bola prijatá v tomto roku. Keďže 
sme v minulom volebnom období  zaznamenali záujem občanov o vystúpenie na mestskom 
zastupiteľstve navrhujeme v novom rokovacom poriadku umožnenie vystúpiť občanom, bez 
predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom. Aby sme predišli spontánnym 
vystúpeniam, upravujeme možnosť vystúpiť  občanom tak, aby sa dalo hneď reagovať 
a prípadne aj bezprostredne  riešiť ich oprávnené požiadavky a námety.  
 
R o z p r a v a  
 
Mgr. Milan Kaplan 
V prvom rade chcem oceniť nové veci v rokovacom poriadku, najmä vytvorený priestor pre 
občanov. Dovolím si však podotknúť, že rokovací poriadok by mal byť širokým konsenzom 
naprieč politickým spektrom a pretože sme nemali možnosť sa podieľať na kreovaní 
rokovacieho poriadku, tak toto je jediné fórum, kde je možné ešte rokovací poriadok upraviť. 
V zmysle zákona predkladám dva pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku MsZ 
Michalovce. 
Pozmeňujúci návrh č. 1 
V rokovacom poriadku MsZ Michalovce v článku 7 Rokovanie mestského zastupiteľstva sa 
pôvodné znenie bodu 7.2.2 nahrádza znením: mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, 
najmenej však raz za 2 mesiace, t. j. minimálne šesťkrát ročne. 
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Vychádzam z predchádzajúcich skúseností a som toho názoru, že zníženie počtu zasadnutí 
mestského zastupiteľstva by malo za následok zníženie práce a činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva. 
 
Pozmeňujúci návrh č. 2 
V rokovacom poriadku MsZ Michalovce v článku 7 Rokovanie mestského zastupiteľstva sa 
v bode 7.5.9 nahrádza veta: Prihlásený do rozpravy nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát 
vetou Prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ide o novelu zákonu, mám na mysli počet zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorá nebola 
v Michalovciach praktizovaná. Mnohé samosprávy na Slovensku túto novelu akceptujú, 
nevylučujem, že v budúcnosti sa nevrátime k tomu, ako to bolo zaužívané, ale vzhľadom nato, 
aby sme si to minimálne vyskúšali, aby sme ostali pri tom, ako to bolo navrhnuté v rokovacom 
poriadku. O vašich pozmeňujúcich návrhoch bude hlasované. Čo sa týka počtu vystúpenia, 
osobne s tým problém nemám, je na poslancoch ako rozhodnú. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Predložil pozmeňujúci návrh k bodu 7.5.9 – účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred rokovaním 
alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení rozpravy. Prehlásený do 
rozpravy nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát. Dĺžka vystúpenia je maximálne 6 minút. 
Predseda komisie MsZ môže v rámci prednesenia stanoviska komisie vystúpiť v rozprave 
v dĺžke 3 minút mimo tohto limitu. Dĺžka vystúpenia poslancov k programu Rozvoja mesta 
Michalovce a rozpočtu MsZ Michalovce môže trvať 7 minút. 
V bode 7.5.10 – poslanci majú právo v priebehu rozpravy k jednému vystúpeniu v rozprave 
(nie k faktickej poznámke) predniesť faktickú poznámku v trvaní maximálne 2 min. 
 V ďalšom poznamenal, že ostal prekvapený zo zloženia mestskej rady. Bod 7.3.2 – 
predkladanie materiálov 5 dní pred zasadnutím. Teraz to nebolo dodržané, materiály boli 
nekompletné, materiály k bodom č. 8-12 neboli zaslané hoci ide o dôležité záležitosti. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ide o personálne záležitosti, ktoré nemusia byť zverejňované a môžu byť doručené tesne pred 
zastupiteľstvom. 
 
Ing. Filip Kaľavský 
Predniesol pozmeňujúci návrh v bode  7.4.3 – štvrťhodina pre občanov. Navrhujem vypustiť 
vetu:  V rámci bodu môžu vystúpiť občania mesta Michalovce, ktorí minimálne 2 pracovné dni 
pred konaním MsZ písomne oznámili do podateľne MsÚ alebo do elektronickej dátovej 
schránky obsah vystúpenia. Mali by sme byť pripravení odpovedať na otázky kedykoľvek. 
Ďalej odporučil vypustiť vetu: Občania vystupujú v poradí v akom oznámili, že chcú vystúpiť na 
MsZ. 
 
Milan Potocký 
Oceňujem, že konečne je v rokovacom poriadku vymedzený priestor pre občanov mesta. 
Súhlasím s p. Kaľavským, že obmedzovať občanov mesta tým, že sa musia hlásiť 2 pracovné 
dni vopred za zlé rozhodnutie. Starší obyvatelia mesta nepoznajú rokovací poriadok. Súhlasím 
aj s návrhom pána Kaplana. Doteraz prebiehali rokovania mestského zastupiteľstva raz za dva 
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mesiace. Je to osvedčený systém rokovania. Je tu veľa nových a mladých poslancov, ktorí chcú 
pracovať a stretávať sa častejšie a tým aj promptnejšie reagovať na situácie, ktoré v meste 
nastanú. Predkladám pozmeňujúci návrh: 
V rokovacom poriadku MsZ Michalovce v článku 7 Rokovanie mestského zastupiteľstva sa 
dopĺňa bod 7.4.9 v znení: Súčasťou programu každého riadneho rokovania MsZ je bod rôzne, 
zväčša ako predposledný bod programu. V bode rôzne nie je možné podávať návrhy 
uznesení. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Novela zákona o obecnom zriadení bod rôzne vypúšťa s tým, že je možné vystupovať k tým 
bodom, o ktorých sa rokuje. Na začiatku každého rokovania MsZ môže poslanec doplniť 
program o ďalší bod, o ktorom chce rokovať. Bod rôzne vypadáva zo zákona. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Zareagujem na predrečníka. Zo zákona to vypadáva, ale zákon to nezakazuje. Tento bod je 
dôležitý aj kvôli takým situáciám, aká nastala aj dnes, kedy v správe ohľadom volieb odzneli 
niektoré veci, na ktoré poslanec reagovať nemôže, lebo poslanec môže vystúpiť len k bodu, 
ktorý je súčasťou programu. A práve v bode rôzne by som mohol otvoriť tému ohľadom 
údajného porušenia volebného zákona a volebného moratória, kde by som mohol tieto veci 
vysvetliť a možno odporučiť  členom mestskej volebnej komisie, aby si doštudovali dostupné 
vyhlášky, ktoré upravujú volebnú kampaň aj v čase moratória na sociálnych sieťach. 
 
Milan Potocký – fakt. poznámka 
Tak  ako povedal p. Kaplan, môžeme ísť nad rámec zákona. Pre občanov mesta je len dobre, 
ak sa bude diskutovať otvorene. Odporúčam bod rôzne zaradiť do programu MsZ. 
 
MUDr. Dušan Goda – fakt. poznámka 
Pripájam sa k predrečníkom a apelujem na poslancov aby pri hlasovaní mysleli nato, že 
zastupujú občanov. Hlasujte podľa svojho vedomia a svedomia. 
 
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
Boli sme zvolení voličmi a demokracia je o diskusii. 
 
Mgr. Ján Várady 
Základné právo demokracie je právo na slovo. Bod rôzne by mal byť bodom programu 
mestského zastupiteľstva. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ako som už  hovoril, každý kto chce program zmeniť, môže to urobiť na začiatku rokovania 
a dať návrh na zaradenie nového bodu do rokovania. 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol pozmeňujúce 
návrhy v poradí, v akom boli predložené. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu  Mgr. Milana Kaplana 
Pozmeňujúci návrh č. 1 
V rokovacom poriadku MsZ Michalovce v článku 7 Rokovanie mestského zastupiteľstva sa 
pôvodné znenie bodu 7.2.2 nahrádza znením: mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, 
najmenej však raz za 2 mesiace, t. j. minimálne šesťkrát ročne. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 6) 
za: 8, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:17 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh Mgr. Kaplana nebol schválený. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Milana Kaplana 
Pozmeňujúci návrh č. 2 
V rokovacom poriadku MsZ Michalovce v článku 7 Rokovanie mestského zastupiteľstva sa 
v bode 7.5.9 nahrádza veta: Prihlásený do rozpravy nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát 
vetou Prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 7) 
za: 8, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:17 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh Mgr. Kaplana nebol schválený. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu MUDr. Dušana Godu 
V bode 7.5.9 – účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred rokovaním alebo počas rokovania do 
doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení rozpravy. Prihlásený do rozpravy nemôže hovoriť 
v tej istej veci dvakrát. Dĺžka vystúpenia je maximálne 6 minút. Predseda komisie MsZ môže 
v rámci prednesenia stanoviska komisie vystúpiť v rozprave v dĺžke 3 minút mimo tohto limitu. 
Dĺžka vystúpenia poslancov k programu Rozvoja mesta Michalovce a rozpočtu MsZ 
Michalovce môže trvať 7 minút. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 8) 
za:7, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:18 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh MUDr. Dušana Godu nebol schválený. 
 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu MUDr. Dušana Godu 
V bode 7.5.10 – poslanci majú právo v priebehu rozpravy k jednému vystúpeniu v rozprave 
(nie k faktickej poznámke) predniesť faktickú poznámku v trvaní maximálne 2 min. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 9) 
za:8, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:17 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh MUDr. Dušana Godu nebol schválený. 
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Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Filipa Kaľavského 
V bode  7.4.3 – štvrťhodina pre občanov. Navrhujem vypustiť vetu:  V rámci bodu môžu 
vystúpiť občania mesta Michalovce, ktorí minimálne 2 pracovné dni pred konaním MsZ 
písomne oznámili do podateľne MsÚ alebo do elektronickej dátovej schránky obsah 
vystúpenia. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 10) 
za:10, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:15 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh Ing. Filipa Kaľavského nebol schválený. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Filipa Kaľavského 
V bode  7.4.3 sa vypúšťa veta: Občania vstupujú v poradí v akom oznámili, že chcú vystúpiť na 
MsZ. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 11) 
za:7, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:18 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh Ing. Filipa Kaľavského nebol schválený. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Milana Potockého 
V rokovacom poriadku MsZ Michalovce v článku 7 Rokovanie mestského zastupiteľstva sa 
dopĺňa bod 7.4.9 v znení: Súčasťou programu každého riadneho rokovania MsZ je bod rôzne, 
zväčša ako predposledný bod programu. V bode rôzne nie je možné podávať návrhy uznesení. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 12) 
za:8, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:17 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh Milana Potockého nebol schválený. 
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
a) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
b) Rokovací poriadok MsR Michalovce 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 13) 
za: 18, proti: 2, hlasovania sa zdržalo:5 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
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BOD č. 7 
SCHVÁLENIE ETICKÉHO KÓDEXU VOLENÉHO PREDSTAVITEĽA SAMOSPRÁVY MESTA 
MICHALOVCE 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ďalším bodom rokovania je  schválenie Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy 
mesta Michalovce, ktorý ste obdržali spolu s materiálmi na dnešné rokovanie. Predložením 
návrhu Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy máme ambíciu pozdvihnúť 
úroveň rokovaní mestského zastupiteľstva, ale aj ustanoviť určitý kódex správania sa volených 
funkcionárov v našom meste. Prijatím etického kódexu vyšleme signál, že našou prioritou  je 
predovšetkým občan a nie vzájomne spory. 
 
R o z p r a v a 
 
Mgr. Milan Kaplan 
V prvom rade oceňujem, že mestské zastupiteľstvo prijíma etický kódex, ktorý nastolí politickú 
kultúru v mestskom zastupiteľstve. Vo svojom príhovore ste povedali, že ste pripravený na 
otvorenú diskusiu, pred pár minútami sme videli ako to funguje v praxi. Uvidíme, akú reálnu 
kultúru vidíte v praxi. Aký prístup zvolíte pri pozmeňujúcom návrhu. 
 
Pozmeňujúci návrh č.1 
V článku 4 Deklarácia majetkových a finančných pomerov v bode 4.1 sa vypúšťa posledná veta 
„ Na báze dobrovoľnosti môže pristúpiť k zverejneniu obsahu týchto oznámení“. 
 
Pozmeňujúci návrh č. 2 
V článku 4  Deklarácia majetkových a finančných pomerov sa dopĺňa bod č.2, kde sa dopĺňa 
veta: „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov bude pravidelne 
zverejňované na oficiálnom webovom sídle mesta Michalovce. 
 
Milan Potocký 
Podporujem návrh pána Kaplana. Každý kto vstupuje do politiky musí vedieť, že občania majú 
právo vedie o tom, aké príjmy a majetok majú poslanci. Malo by to byť samozrejmosťou. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Predpokladám, že žiadny z verejných funkcionárov nemá s týmto problém. Viacerí sme aj 
členmi KSK, kde tak isto nejaké povinnosti máme. O návrhu dám hlasovať. 
 
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol  pozmeňujúce návrh 
na uznesenie predložený Mgr. Milanom Kaplánom. 
 
Pozmeňujúci návrh č.1 
V článku 4 Deklarácia majetkových a finančných pomerov v bode 4.1 sa vypúšťa posledná veta 
„ Na báze dobrovoľnosti môže pristúpiť k zverejneniu obsahu týchto oznámení“. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 14) 
za: 9, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:16 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie nebol schválený.  
 
Pozmeňujúci návrh č. 2 
V článku 4  Deklarácia majetkových a finančných pomerov sa dopĺňa bod č.2, kde sa dopĺňa 
veta: „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 
funkcionára v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov bude pravidelne 
zverejňované na oficiálnom webovom sídle mesta Michalovce. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 15) 
za: 7, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:18 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie nebol schválený.  
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
Etický kódex  voleného predstaviteľa samosprávy mesta Michalovce. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 16) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:7 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
BOD č. 8 
URČENIE POČTU A VOĽBA ČLENOV MsR MICHALOVCE 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené dámy a páni, vážení hostia! 
Predtým než pristúpime ku kreovaniu mestskej rady a  komisií dovoľujem  si vám oznámiť, že 
v priebehu prípravy ustanovujúceho zastupiteľstva som bol listom informovaný o vytvorení 
dvoch poslaneckých klubov.  
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Poslanecký klub, v ktorom sú združení zástupcovia za politickú stranu SMER-SD, SNS 
a nezávislá kandidátka. V počte členov klubu 14 je predsedníčkou klubu: PhDr. Jana Cibereová. 
 
Do tohto klubu sa prihlásili: 
RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
PhDr. Jana Cibereová 
Mgr. Miroslav Dufinec 
MUDr. Maroš Eľko 
MUDr. Štefan Kvak 
MUDr. Jozef Makohus 
MUDr. Ján Mihalečko 
Mgr. Martin Nebesník 
Mgr. Marián Sabovčík 
RNDr. Lýdia Sidivárová 
Ing. Jozef Sokologorský 
JUDr. Tímea Sotáková 
Ing. Martin Čornej 
MUDr. Iveta Jasovská 
 
Druhým poslaneckým klubom je klub OĽANO, SAS, SME RODINA, NOVA. Predsedom klubu je 
Mgr. Milan Kaplan.  
Do klubu sa prihlásili: 
Mgr. Milan Kaplan 
Mgr. Anna Berešová 
Radovan Geci 
Ing. Filip Kaľavský 
Milan Potocký 
Mgr. Ján Várady 
 

Dovolím si vás informovať, že všetky personálne návrhy, ktoré budú predložené na 
ustanovujúcom zastupiteľstve vychádzajú z rokovaní s predstaviteľmi týchto klubov 
a z rokovaní s nezávislými poslancami. Je treba objektívne povedať, že v procese rokovaní sme 
sa snažili o maximálne možné uspokojenie predstáv a požiadaviek novozvolených poslancov. 
Nie všetky sa podarilo uspokojiť ale návrhy sú výsledkom množstva rokovaní, zmien, návrhov 
a požiadaviek a chcem veriť, že aj dobrým kompromisom.  

Ďalším  bodom nášho rokovania je určenie počtu poslancov mestskej rady a ich voľba. 
V zmysle § 14 ods. 2 zákona o obecnom zriadení počet členov mestskej rady tvorí  najviac  
tretinu počtu poslancov, pričom  v zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických 
strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Zástupcovia  
primátora  sú v súlade s § 13b ods. 2 členmi MsR, preto sa o ich členstve v mestskej rade 
nehlasuje.  
 
Vychádzajúc zo zákona o obecnom zriadení predkladám návrh na zloženie MsR v počte 8 
členov. 
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
zriadenie mestskej rady Michalovce v počte  8 členov. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 17) 
za: 24, proti: 1, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ďalej pristúpime  k voľbe členov mestskej rady. 
Do mestskej rady budeme schvaľovať 6 členov. Členmi MsR sa zo zákona stávajú zástupcovia 
primátora mesta Ing. Jozef Sokologorský a PhDr. Jana Cibereová.  
 
Návrh na ďalších členov mestskej rady a aj všetky ďalšie personálne návrhy sú uvádzané v 
poradí tak, ako som ich obdržal od poslaneckých klubov a nezávislých poslancov.  
 

1. MUDr. Jozef Makohus 
2. MUDr. Ján Mihalečko 
3. Mgr. Martin Nebesník 
4. RNDr. Lýdia Sidivárová 
5. PhDr. Ing. Mirko  Gejguš,PhD. 
6. Mgr. Milan Kaplan 

 
Má niekto pozmeňujúci návrh? 
 
Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol predložený. Požiadal predsedu 
návrhovej komisie, aby preniesol návrh na uznesenie. O každom členovi MsR sa bude hlasovať 
osobitne. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na člena MsR –  MUDr. Jozef Makohus 
(hlasovanie č. 18) 

za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

- Primátor komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu na člena MsR –  MUDr. Ján Mihalečko 
(hlasovanie č. 19) 

za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

- Primátor komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
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Hlasovanie o návrhu na člena MsR –  Mgr. Martin Nebesník 
(hlasovanie č. 20) 

za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

- Primátor komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na člena MsR –  RNDr. Lýdia Sidivárová 
(hlasovanie č. 21) 

za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 

- Primátor komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na člena MsR –  PhDr. Ing. Mirko Gejguš 
(hlasovanie č. 22) 

za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 1 poslanec 

- Primátor komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Hlasovanie o návrhu na člena MsR –  Mgr. Milan Kaplan 
(hlasovanie č. 23) 

za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 0 poslanec 

- Primátor komisie konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Blahoželám zvoleným členom mestskej rady. 
 
 
BOD č. 9 
NÁVRH NA ZRIADENIE KOMISIÍ MsZ MICHALOVCE A VOĽBA ICH PREDSEDOV A ČLENOV 
 
Vážené dámy a páni,  
pristúpime k ďalšiemu bodu dnešného rokovania a tým je návrh na zriadenie komisií MsZ 
Michalovce, voľba ich predsedov a členov.  
Zapisovatelia  budú určení zo zamestnancov Mesta Michalovce s výnimkou komisie ochrany 
verejného záujmu, kde túto funkciu bude vykonávať jeden z poslancov. 
 
Pred predložením návrhu na zriadenie komisií a počty ich členov chcem uviesť, že navrhujeme 
tak, ako v minulom volebnom období 10 komisií pri MsZ, s miernou úpravou ich názvov, počtu 
členov a čiastočnou náplňou. Navrhujeme aby majetková komisia sa nezaoberala iba 
prenájmom majetku, ale širšími majetkovými záležitosťami pred ich prerokovaním 
v mestskom zastupiteľstve. Doterajšiu komisiu výstavby, územného plánu a turizmu 
navrhujeme premenovať z dôvodu, že máme zámer, aby sa investičnými aktivitami zaoberalo 
viacero komisií, napr. výstavbou športovej infraštruktúry a školskej infraštruktúry komisia 
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školstva, mládeže a športu. Dopravnými stavbami a dopravnou infraštruktúrou komisia 
dopravy a turizmu. Ostatné investičné aktivity, drobné stavby, ihriská by naďalej ostali v náplni 
činnosti komisie územného plánu a miestneho rozvoja. V podstate to bolo aj doposiaľ takto, 
iba sa týmito aktivitami zaoberali komisie duplicitne. Presnejšie sa to bude špecifikovať 
v štatútoch komisií.  
 
Predkladám návrh na zriadenie  týchto komisií MsZ a počty ich členov vrátane predsedu: 
 

1. Komisia finančná – počet členov 7  
2. Komisia majetková – počet členov 10 
3. Komisia školstva, mládeže a športu – počet členov 13 
4. Komisia sociálnych vecí a rodiny – počet členov 11 
5. Komisia územného plánu a miestneho rozvoja – počet členov 11 
6. Komisia životného prostredia a verejného poriadku– počet členov 7 
7. Komisia dopravy a turizmu – počet členov 9 
8. Komisia bývania  – počet členov 7 
9. Komisia kultúry   – počet členov 11 
10. Komisia ochrany verejného záujmu – počet členov 5 

 
R o z p r a v a  
 
Neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky ani iné návrhy. 
 
(rozprava ukončená) 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
komisie mestského zastupiteľstva a ich počet: 

1. Komisia finančná – počet členov 7  
2. Komisia majetková – počet členov 10 
3. Komisia školstva, mládeže a športu – počet členov 13 
4. Komisia sociálnych vecí a rodiny – počet členov 11 
5. Komisia územného plánu a miestneho rozvoja – počet členov 11 
6. Komisia životného prostredia a verejného poriadku– počet členov 7 
7. Komisia dopravy a turizmu – počet členov 9 
8. Komisia bývania  – počet členov 7 
9. Komisia kultúry   – počet členov 11 
10. Komisia ochrany verejného záujmu – počet členov 5 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 24) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážení prítomní, nasleduje  návrh na voľbu predsedov  a členov komisií.  Keďže zložením sľubu 
novozvolených poslancov zanikol mandát bývalých poslancov, zaniklo im aj členstvo 
v komisiách pri MsZ v Michalovciach a redakčnej rade. Okrem poslancov v týchto komisiách 
a redakčnej rade pracovali aj občania, neposlanci. Z tohto dôvodu je nutné schváliť uznesenie, 
ktorým sa ukončí ich doterajšie členstvo. Využívam túto príležitosť a aj touto cestou im 
ďakujem za odvedenú prácu. 
Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia predchádzajúceho poslaneckého zboru o týchto 
odvolaniach a všetkých ďalších odvolaniach na dnešnom ustanovujúcom zastupiteľstve 
budeme hlasovať bez rozpravy. 
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
o d v o l á v a  
všetkých  neposlancov, ktorí boli zvolení do komisií pri MsZ v Michalovciach a redakčnej rade 
na ustanovujúcom MsZ Michalovce dňa 12.12.2014 a v priebehu celého volebného obdobia.  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 25) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Predkladám návrh na voľbu predsedov komisií: 

1. Za predsedu Finančnej komisie navrhujem   
      Ing. Jozefa Sokologorského 
2. Za predsedu Komisie majetkovej navrhujem  

MUDr. Jozefa Makohusa 
3. Za predsedu Komisie školstva, mládeže a športu navrhujem  

Mgr. Annu  Berešovú 
4. Za predsedu Komisie sociálnych vecí a rodiny navrhujem  

PhDr. Janu Cibereovú 
5. Za predsedu Komisie územného plánu a miestneho rozvoja, navrhujem PhDr. Ing. 

Mirka Gejguša,PhD. 
6. Za predsedu Komisie životného prostredia a verejného poriadku navrhujem Mgr. 

Martina Nebesníka 
7. Za predsedu Komisie dopravy a turizmu navrhujem  
      Ing. Martina Čorneja 
8. Za predsedu  Komisie bývania navrhujem   

MUDr. Jána Mihalečka 
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9. Za predsedu Komisie kultúry navrhujem   
Ing. Filipa Kaľavského 

10.  Za predsedu Komisie ochrany verejného záujmu navrhujem  
JUDr. Ing. Erika Sibala 

 
 

R o z p r a v a 
 
Mgr. Milan Kaplan 
Predložil pozmeňujúci návrh na predsedu komisie výstavby, územného plánu a turizmu 
Michalovce. Navrhol poslanca Radovana Geciho. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
O vašom pozmeňujúcom návrhu dám hlasovať. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol pozmeňujúci návrh 
na uznesenie Mgr. Kaplana. 
Pozmeňujúci návrh 
Na predsedu komisie výstavby, územného plánu a turizmu Michalovce poslanca Radovana 
Geciho. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 
(hlasovanie č. 26) 
za: 7, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:18 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie nebol bol schválený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Pristúpime k voľbe predsedov komisie. O každom predsedovi sa v zmysle volebného poriadku 
hlasuje osobitne. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
predsedov komisie 
 
Dávam hlasovať o návrhu, aby sa predsedom  Komisie finančnej stal 
Ing. Jozef Sokologorský  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 27) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
      
Hlasujeme, aby sa predsedom Komisie majetkovej stal MUDr. Jozef Makohus  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 28) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal:1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
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Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedkyňou Komisie školstva, mládeže a športu stala Mgr. 
Anna Berešová 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 29) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedkyňou Komisie sociálnych vecí a rodiny stala 
PhDr. Jana Cibereová 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 30) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržal : 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom Komisie územného plánu a miestneho rozvoja  stal  
PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 31) 
za: 22 proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa  predsedom Komisie životného prostredia a verejného poriadku  
stal Mgr. Martin Nebesník 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 32) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom Komisie dopravy a turizmu stal  
Ing. Martin Čornej 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 33) 
za: 23, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom   Komisie bývania stal MUDr. Ján Mihalečko. 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 34) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom Komisie kultúry stal Ing. Filip Kaľavský 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 35) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
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Hlasujeme o návrhu, aby sa predsedom Komisie ochrany verejného záujmu stal JUDr. Ing. 
Erik Sibal. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 36) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na predsedu komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ďakujem.  
Blahoželám zvoleným predsedom komisií. 
 
V zmysle volebného poriadku budeme za členov jednotlivých komisií hlasovať vcelku. 
O predsedov ako členov komisie už nebudeme hlasovať, pretože už boli zvolení. 
 
Viliam Zahorčák predložil návrh na členov  Komisie finančnej 
- Mgr. Marián Sabovčík 
- PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
- Radovan Geci 
- Ing. René Frajtko  
- Michal Kanca,Bc. 
- Ing. Peter Palečko 
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov finančnej komisie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov finančnej komisie v zložení: 
 
- Mgr. Marián Sabovčík 
- PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
- Radovan Geci 
- Ing. René Frajtko  
- Michal Kanca,Bc. 
- Ing. Peter Palečko 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 37) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
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Viliam Zahorčák predložil návrh na členov Komisie majetkovej v zložení: 
-   Ing. Jozef Sokologorský  
-   MUDr. Ján Mihalečko 
-   MUDr. Štefan Kvak 
-   MUDr. Dušan Goda 
-   MUDr. Jozef Valiska 
-   Mgr. Milan Kaplan 
-   Mgr. Ján Várady 
-   prednosta MsÚ Michalovce 
-   zástupca prednostu MsÚ Michalovce 
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov majetkovej komisie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í  
členov komisie majetkovej v zložení: 
-   Ing. Jozef Sokologorský  
-   MUDr. Ján Mihalečko 
-   MUDr. Štefan Kvak 
-   MUDr. Dušan Goda 
-   MUDr. Jozef Valiska 
-   Mgr. Milan Kaplan 
-   Mgr. Ján Várady 
-   prednosta MsÚ Michalovce 
-   zástupca prednostu MsÚ Michalovce 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 38) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák primátor mesta predložil návrh na členov Komisie školstva, mládeže 
a športu: 
- Mgr. Martin Nebesník 
- MUDr. Štefan Kvak 
- RNDr. Lýdia Sidivárová 
- Mgr. Erika Šimková 
- MUDr. Jozef Valiska 
- Ing. Filip Kaľavský 
- RNDr. Maroš Smetana 
- PaedDr. Radmila Hajduková,  
- Mgr. Richard Mašlanka 
- Mgr. Peter Piskay 
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- Mgr. Ján Eštok 
- Mgr. Jaroslava Sopková 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 38) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov komisie školstva, mládeže a športu 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov Komisie školstva, mládeže a športu v zložení: 
- Mgr. Martin Nebesník 
- MUDr. Štefan Kvak 
- RNDr. Lýdia Sidivárová 
- Mgr. Erika Šimková 
- MUDr. Jozef Valiska 
- Ing. Filip Kaľavský 
- RNDr. Maroš Smetana 
- PaedDr. Radmila Hajduková  
- Mgr. Richard Mašlanka 
- Mgr. Peter Piskay 
- Mgr. Ján Eštok 
- Mgr. Jaroslava Sopková 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 39) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák primátor mesta predložil návrh na členov Komisie sociálnych vecí a rodiny 
navrhujem: 
- RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
- MUDr. Maroš Eľko 
- MUDr. Iveta Jasovská 
- MUDr. Dušan Goda 
- Milan Potocký 
- Anna Kostovčíková 
- Ing. Mgr. Jozef Borovka 
- Mgr. Eva Sopiaková 
- PhDr. Pavol Čeklovský 
- Ing. Miroslav Halás 
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov komisie sociálnych vecí a rodiny 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov Komisie sociálnych vecí a rodiny v zložení: 
- RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
- MUDr. Maroš Eľko 
- MUDr. Iveta Jasovská 
- MUDr. Dušan Goda 
- Milan Potocký 
- Anna Kostovčíková 
- Ing. Mgr. Jozef Borovka 
- Mgr. Eva Sopiaková 
- PhDr. Pavol Čeklovský 
- Ing. Miroslav Halás 

 
          
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 40) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák predložil návrh na členov Komisie územného plánu miestneho rozvoja:  
- Mgr. Marián Sabovčík 
- JUDr. Tímea Sotáková 
- Ing. Martin Čornej 
- Radovan Geci 
- Mgr. Ján Várady 
- Ing. Slávko Jakubčo 
- PhDr. Marta Horňaková 
- Mária Maskaľová,Bc. 
- Ing. Ján Ďurovčík,CSc. 
- Ing. arch. Peter Janov  

 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov komisie územného plánu a miestneho rozvoja. 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov Komisie územného plánu a miestneho rozvoja v zložení: 
- Mgr. Marián Sabovčík 
- JUDr. Tímea Sotáková 
- Ing. Martin Čornej 
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- Radovan Geci 
- Mgr. Ján Várady 
- Ing. Slávko Jakubčo 
- PhDr. Marta Horňaková 
- Mária Maskaľová,Bc. 
- Ing. Ján Ďurovčík,CSc. 
- Ing. arch. Peter Janov  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 41) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
za členov Komisie životného prostredia a verejného poriadku navrhujem: 
- MUDr. Maroš Eľko 
- JUDr. Ing. Erik Sibal 
- Mgr. Anna Berešová 
- Ing. Andrej Kark 
- Ing. Marián Zolovčík 
- Marcel Fedoroňko 

 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov komisie životného prostredia a verejného poriadku 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov Komisie životného prostredia a verejného poriadku v zložení: 
- MUDr. Maroš Eľko 
- JUDr. Ing. Erik Sibal 
- Mgr. Anna Berešová 
- Ing. Andrej Kark 
- Ing. Marián Zolovčík 
- Marcel Fedoroňko 

 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 42) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta do Komisie dopravy a turizmu navrhujem: 
- Mgr. Miroslav Dufinec 
- RNDr. Lýdia Sidivárová 
- JUDr. Ing. Erik Sibal 
- Milan Potocký 
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- Ing. Jozef Horňák    
- Ján Paľo 
- MUDr. Benjamín Bančej 
- Mgr. Marcel Šejvl 

 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov komisie dopravy a turizmu 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov Komisie dopravy a turizmu v zložení: 
- Mgr. Miroslav Dufinec 
- RNDr. Lýdia Sidivárová 
- JUDr. Ing. Erik Sibal 
- Milan Potocký 
- Ing. Jozef Horňák      
- Ján Paľo 
- MUDr. Benjamín Bančej 
- Mgr. Marcel Šejvl 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 43) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák primátor mesta do Komisie bývania navrhujem: 
- MUDr. Jozef Makohus 
- RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
- Mgr. Milan Kaplan 
- Ing. Helena Čaklošová 
- Štefan Rebič 
- Mgr. Miloš Tkáč 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov komisie bývania 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov Komisie bývania v zložení: 
- MUDr. Jozef Makohus 
- RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
- Mgr. Milan Kaplan 
- Ing. Helena Čaklošová 
- Štefan Rebič 
- Mgr. Miloš Tkáč 
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Hlasovanie 
(hlasovanie č. 44) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta do Komisie kultúry navrhujem týchto členov: 
- PhDr. Jana Cibereová 
- Mgr. Miroslav Dufinec 
- JUDr. Tímea Sotáková 
- MUDr. Iveta Jasovská 
- Mgr. Erika Šimková 
- Mgr. Michal Korpa 
- PhDr. Karina Obšatníková 
- Lukáš Očenáš 
- Róbert Kunč 
- Mgr. Lenka Juročková 

 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov komisie kultúry 
 
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov Komisie kultúry v zložení: 
- PhDr. Jana Cibereová 
- Mgr. Miroslav Dufinec 
- JUDr. Tímea Sotáková 
- MUDr. Iveta Jasovská 
- Mgr. Erika Šimková 
- Mgr. Michal Korpa 
- PhDr. Karina Obšatníková 
- Lukáš Očenáš 
- Róbert Kunč 
- Mgr. Lenka Juročková 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 45) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta do Komisie ochrany verejného záujmu navrhujem: 
- JUDr. Tímea Sotáková 
- Mgr. Erika Šimková 
- Ing. Martin Čornej 
- Mgr. Milan Kaplan 
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na voľbu 
členov komisie ochrany verejného záujmu 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov Komisie ochrany verejného záujmu v zložení: 
- JUDr. Tímea Sotáková 
- Mgr. Erika Šimková 
- Ing. Martin Čornej 
- Mgr. Milan Kaplan 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 46) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na členov komisie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, 
v súvislosti so zvolením predsedov a členov komisií predkladám návrh na uznesenie, aby bolo 
uložené predsedom komisií:  
Na najbližšie zasadnutie MsZ Michalovce predložiť na schválenie návrhy  štatútov jednotlivých 
komisií MsZ Michalovce a plán práce na I. polrok 2019. 
  
              
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
u k l a d á 
na najbližšie zasadnutie MsZ Michalovce predložiť na schválenie návrhy   štatútov jednotlivých 
komisií MsZ Michalovce a plán práce na I. polrok 2019. 
                                 T: 25.  1. 2019    
                              Z: predsedovia komisií 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 47) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
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BOD č. 10 
ODVOLANIE A SCHVÁLENIE ČLENOV REDAKČNEJ RADY DVOJTÝŽDENNÍKA MICHALOVČAN 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Predkladám návrh na schválenie nových členov redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan  
v zložení: 
 
Predseda redakčnej rady:  PhDr. Jana Cibereová 
Členovia redakčnej rady:  Mgr. Miroslav Dufinec 
     RNDr. Lýdia Sidivárová 
     Mgr. Ján Várady 
     Michal Oros 
     Damián Tüdöš 
      
 
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
Primátor mesta skonštatoval, že nebol predložený žiadny pozmeňujúci návrh. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
v o l í 
členov redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan v zložení: 
Predseda redakčnej rady:  PhDr. Jana Cibereová 
Členovia redakčnej rady:  Mgr. Miroslav Dufinec 
     RNDr. Lýdia Sidivárová 
     Mgr. Ján Várady 
     Michal Oros 
     Damián Tüdöš 
      
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 48) 
za: 23, proti: 1, hlasovania sa zdržal:1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
 
BOD č. 11 
SCHVÁLENIE POSLANCOV NA VYKONÁVANIE OBČIANSKYCH OBRADOV 
 
Vážené poslankyne, poslanci, vážení prítomní, 
popri plnení úloh, ktoré  vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, Mesto zabezpečuje 
a organizuje občianske akty, ako sú sobáše, uvítanie detí do života a rozlúčka so zosnulými. 
Tieto akty zabezpečuje primátor mesta, ktorému to vyplýva zo zákona a mestské 
zastupiteľstvo na ich vykonávanie môže poveriť schválením uznesenia ďalších poslancov. 
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Preto navrhujem, aby tieto akty vykonávali: 
 

1. Ing. Jozef Sokologorský 
2. PhDr. Jana Cibereová 
3. Mgr. Martin Nebesník 
4. Mgr. Ján Várady 

   
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
Ak nie,  žiadam predsedu volebnej a návrhovej komisie aby predniesol návrh na uznesenie: 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 
s c h v a ľ u j e  
poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie: 

1. Ing. Jozef Sokologorský 
2. PhDr. Jana Cibereová 
3. Mgr. Martin Nebesník 
4. Mgr. Ján Várady 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 49) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak, ako bol predložený. 
 
 
 
BOD č. 12 
DELEGOVANIE ZÁSTUPCOV MESTA DO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVOU 
ÚČASŤOU MESTA A DO ŠKOLSKÝCH RÁD V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 

V ďalšom bode  predkladám návrh na delegovanie zástupcov mesta do obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou mesta a do školských rád v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. 

Dovolím si vás informovať, že mesto má návrhovú právomoc a schválenie týchto 
orgánov patrí do kompetencií valného zhromaždenia, resp. orgánov týchto spoločností. 
 

Zánikom volebného obdobia zanikol aj mandát doterajších poslancov delegovaných 
v orgánoch vyššie uvedených spoločností, združení a školských radách. Obdobne ako pri 
komisiách a redakčnej rade predkladám návrh na odvolanie všetkých doterajších 
delegovaných poslancov a neposlancov do orgánov týchto spoločností a školských rád. 
 
Žiadam predsedu volenej a návrhovej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.  
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
o d v o l á v a  
všetkých  doterajších delegovaných poslancov a neposlancov, ktorí boli zvolení do obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou mesta a do mestskej školskej rady a  školských rád 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na ustanovujúcom MsZ Michalovce dňa 12.12.2014 
a v priebehu celého volebného obdobia.  
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 50) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené poslankyne,  poslanci, vážení prítomní,  
pristúpime k schváleniu návrhu nových členov do orgánov spoločností  s majetkovou účasťou 
mesta. Ešte raz upozorňujem, že mesto má návrhovú právomoc a schválenie týchto orgánov 
patrí do kompetencií valného zhromaždenia, resp. orgánov týchto spoločností, teda náš návrh 
nemusí byť akceptovaný. 
 
Do dozornej rady  spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o. Michalovce navrhujem 
delegovať týchto zástupcov mesta: 
Ing. Jozefa Sokologorského 
RNDr. Danielu Barkasi,PhD. 
PhDr. Ing. Mirka Gejguša,PhD. 
 
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
- Primátor skonštatoval, že nebol predložený iný návrh. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
návrh na delegovanie do dozornej rady  spoločnosti s ručením obmedzeným Služby mesta 
Michalovce zástupcov mesta: 
Ing. Jozefa Sokologorského 
RNDr. Danielu  Barkasi,PhD. 
PhDr. Ing. Mirka Gejguša,PhD. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 51) 
za: 23, proti: 1, hlasovania sa zdržalo:1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Do  dozornej rady spoločnosti TV Mistral s.r.o. Michalovce  navrhujem delegovať: 
JUDr. Tímeu Sotákovú 
Mgr. Miroslava Dufinca 
Milana Potockého 
 
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
- Primátor skonštatoval, že nebol predložený iný návrh. 
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
návrh na delegovanie do dozornej rady spoločnosti TV Mistral s.r.o. Michalovce zástupcov 
mesta 

1. JUDr. Tímeu Sotákovú 
2. Mgr. Miroslava Dufinca 
3. Milana Potockého 

 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 52) 
za: 24, proti: 0, hlasovania sa zdržal: 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
 
Do dozornej rady MFK Zemplín a. s. navrhujem delegovať: 
- MUDr. Maroša Eľka 
- Mgr. Mariána Sabovčíka 
   
Do správnej rady  MFK Zemplín a.s. 
- Mgr. Martina Nebesníka 
- MUDr. Štefana Kvaka 
 
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
 
Mgr. Milan Kaplan 
Návrhy na delegovanie do obchodných spoločností neboli prerokované s našim klubom 
s výnimkou SMM s.r.o. a TV Mistral s.r.o. Michalovce. V dozorných radách, kde je viac ako 
jeden člen, by mal byť aj zástupca opozície. 
Predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo odporúča za člena dozornej rady MFK Zemplín a. s. poslanca Ing. Filipa 
Kaľavského. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Mestské zastupiteľstvo nevolí, iba odporúča. Požiadal Mgr. Kaplana, aby uviedol kto bude 
nahradený. 
Mgr. Milan Kaplan 
Oznámil, aby bol nahradený Mgr. Marián Sabovčík. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol pozmeňujúci návrh 
na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo odporúča za člena dozornej rady MFK Zemplín a.s. poslanca Ing. Filipa 
Kaľavského namiesto Mgr. Mariána Sabovčíka. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 53) 
za: 7, proti: 1, hlasovania sa zdržalo: 16 poslancov 
- Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh na uznesenie predložený Mgr. Kaplánom nebol 
schválený. 
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
návrh na delegovanie do dozornej rady MFK Zemplín a. s. poslancov 
- MUDr. Maroša Eľka 
- Mgr. Mariána Sabovčíka 
Návrh na delegovanie do správnej rady MFK Zemplín a. s.  poslancov 
- Mgr. Martina Nebesníka 
- MUDr. Štefana Kvaka 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 54) 
za: 18, proti: 5, hlasovania sa zdržal: 1 poslanec 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Navrhujem schváliť delegovaného člena do správnej rady Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti Košice, a. s. 
- Viliama Zahorčáka 
  
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
- Primátor skonštatoval, že nebol predložený iný návrh. 
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
návrh na delegovanie člena v predstavenstve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
Košice, a. s. 
Viliama Zahorčáka 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 55) 
za: 20, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Navrhujem schváliť delegovaného člena v dozornej rade NsP Š. Kukuru, a.s. Michalovce 
- MUDr. Maroša Eľka 
- MUDr. Ivetu Jasovskú 
a do správnej rady NsP Š. Kukuru  a. s. Michalovce 
- PhDr. Janu Cibereovú 
 
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
- Primátor skonštatoval, že nebol predložený iný návrh. 
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
s c h v a ľ u j e  
predložený návrh na členov  v dozornej rade NsP Š. Kukuru, a.s. Michalove 
MUDr. Maroša Eľka 
MUDr. Ivetu Jasovskú 
 a do správnej rady NsP Š. Kukuru, a. s. Michalovce: 
PhDr. Janu Cibereovú 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 56) 
za: 18, proti: 1, hlasovania sa zdržalo: 5 poslancov 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ďalej navrhujem schváliť:  
Delegovaného člena do  dozornej rady Nemocnice novej generácie a. s. Michalovce: 
Viliama Zahorčáka 
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Má niekto pozmeňujúci návrh?  
- Primátor skonštatoval, že nebol predložený iný návrh. 
 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
s c h v a ľ u j e  
návrh na delegovanie do dozornej rady Nemocnice novej generácie a. s. Michalovce 
Viliama Zahorčáka 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 57) 
za: 19, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 4 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Navrhujem schváliť delegovaného člena dozornej rady Zemplínskej oblastnej organizácie 
cestovného ruchu 
- Mgr. Miroslava Dufinca 
a delegovaného člena správnej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu 
- Viliama Zahorčáka 
 
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
- Primátor skonštatoval, že nebol predložený iný návrh. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
s c h v a ľ u j e  
návrh na delegovanie do dozornej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Mgr. Miroslava Dufinca 
návrh na delegovanie do správnej rady Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného 
ruchu 
Viliama Zahorčáka 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 58) 
za: 17, proti: 3, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ďalej predkladám návrh na schválenie: 
Delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z. nasledovne: 
- ZŠ T.J. Moussona   - RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
     - MUDr. Jozef Valiska 

- Radovan Geci 
- Mgr. Lívia Kalaninová 

      
- ZŠ Švermu 6    - MUDr. Jozef Makohus 
     - JUDr. Tímea Sotáková 
              - Mgr. Erika Šimková 
     - Ing. Katarína Poláková 
      
- ZŠ Moskovská 1   - Mgr. Martin Nebesník 
     - MUDr. Dušan Goda 
     - Mgr. Ján Várady 
     - Mgr. Natália Slaninková 
      
- ZŠ Komenského 1   - Mgr. Miroslav Dufinec 
     - Mgr. Marián Sabovčík 
     - Mgr. Milan Kaplan 
     - PhDr. Beáta Paľovčíková 
      
 
- ZŠ Školská 2    - MUDr. Iveta Jasovská 
     - JUDr. Ing. Erik Sibal 
     - Ing. Filip Kaľavský 
     - JUDr. Gabriel Dorič 
      
- ZŠ Okružná 17   - MUDr. Maroš Eľko 
     - MUDr. Štefan Kvak 
     - PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
     - Ing. Iveta Palečková 
      
- ZŠ Krymská 5   - MUDr. Ján Mihalečko 
     - RNDr. Lýdia Sidivárová 
     - Ing. Jozef Sokologorský 
     - Ing. Lenka Hreňková 
      
- ZŠ P. Horova    - Mgr. Martin Nebesník 
  Kpt. Nálepku 16   - Ing. Martin Čornej 
     - Milan Potocký 
     - Ján Bumbera 
       
- Zákl.  umelecká škola  - PhDr. Jana Cibereová 
  Štefánikova 20   - JUDr. Tímea Sotáková 
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     - Mgr. Anna Berešová 
     - Ing. Zdenko Vasiľ 
      
- MŠ Fr. Kráľa 78   - Mgr. Martin Nebesník 
     - Mgr. Marián Sabovčík 
     - Mgr. Ján Várady 
     - Ing. Katarína Poláková 
 
- MŠ Školská 5   - MUDr. Iveta Jasovská 
     - Mgr. Erika Šimková 
     - Milan Potocký 
     - JUDr. Gabriel Dorič 
  
     
- MŠ Komenského 2   - MUDr. Maroš Eľko 
     - MUDr. Štefan Kvak 
     - Mgr. Milan Kaplan 
     - Mgr. Lívia Kalaninová 
      
- MŠ Masarykova 30   - Ing. Jozef Sokologorský 
     - PhDr. Ing. Mirko Gejguš,PhD. 
     - JUDr. Ing. Erik Sibal 
     - PhDr. Beáta Paľovčíková 
 
- MŠ Okružná 19   - RNDr. Daniela Barkasi,PhD. 
     - Mgr. Miroslav Dufinec 
     - MUDr. Ján Mihalečko 
     - Ing. Iveta Čelovská 
 
- MŠ Leningradská 1   - Ing. Martin Čornej 
     - MUDr. Dušan Goda 
     - Mgr. Anna Berešová 
     - Ing. Lenka Hreňková 
 
- MŠ Vajanského 5   - PhDr. Jana Cibereová 
     - MUDr. Jozef Makohus 
     - Radovan Geci 
     - Ing. Iveta Čelovská 
 
- MŠ Švermu 8   - RNDr. Lýdia Sidivárová 
     - MUDr. Jozef Valiska 
     - Ing. Filip Kaľavský 
     - Ľudmila Jurčová 
    
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
- Primátor skonštatoval, že nebol predložený iný návrh. 
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Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
s c h v a ľ u j e   
predložený návrh členov do školských rád. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 59) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
V zmysle § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 
v ktorej sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených 10 škôl a školských 
zariadení je nutné zriadiť mestskú školskú radu. 
Zákon určuje zloženie tejto mestskej školskej rady, v ktorej sú štyria zvolení zástupcovia 
z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl 
a dvaja delegovaní zástupcovia mesta. Na základe tohto ustanovenia predkladám návrh aby 
za mesto Michalovce boli zvolení títo delegáti: 
Mgr. Anna Berešová 
Mgr. Martin Nebesník 
 
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
- Primátor skonštatoval, že nebol predložený iný návrh. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH NA UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
s c h v a ľ u j e   
delegovanie do mestskej školskej rady zástupcov mesta: 
Mgr. Anna Berešová 
Mgr. Martin Nebesník 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 60) 
za: 25, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:0 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
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BOD č. 13 
ROZHODNUTIE O PLATE PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE A NÁROKOV ZÁSTUPCOV 
PRIMÁTORA MESTA 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, 
ďalším bodom nášho rokovania je schválenie platu primátora mesta a nárokov zástupcov 
primátora mesta.  
Na túto časť rokovania odovzdávam vedenie mestského zastupiteľstva  pánu poslancovi  Ing. 
Jozefovi Sokologorskému. 
 
 
Ing. Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta 
Vážené poslankyne, vážení poslanci 
zákon o právnom postavení a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest 
upravuje právne postavenie primátora a ustanovuje minimálnu a maximálnu výšku 
mesačného platu zodpovedajúcu počtu obyvateľov. V meste Michalovce  je koeficient 
v tabuľke číslo 7 od 20 001 do 50 000 obyvateľov t. j.  3,21 násobok  priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR 
za predchádzajúci kalendárny rok. Tento koeficient, v súlade s § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. 
v platnom znení, môže zvýšiť mestské zastupiteľstvo o 60 %. Primátorovi mesta Michalovce  
bol v uplynulom období vyplácaný plat ako súčin priemernej mesačnej mzdy príslušného 
kalendárneho roku a stanoveného koeficientu   zvýšený o 45 %. Na základe týchto skutočností 
navrhujem, aby v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov 
bol primátorovi mesta Michalovce schválený a vyplácaný plat  ako súčin priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku stanoveného koeficientu 3,21 zvýšený 
o 45 %. Takto schválený plat sa každoročne upraví prepočtom, po zverejnení priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve vyčíslenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, vždy od 1.1. 
príslušného roka. 
 
R o z p r a v a  
 
Keďže z rozpravy nevyplynuli žiadne návrhy, rozpravu k tomuto bodu končím. 
Žiadam predsedu volebnej a návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie: 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
NÁVRH UZNESENIE: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
s c h v a ľ u j e  
v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových   pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu 
schvaľuje plat primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka vo výške  súčinu priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku stanoveného koeficientu 
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3,21 zvýšený o 45 %. Takto schválený plat sa každoročne upraví prepočtom, po zverejnení 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, 
vždy od 1.1. príslušného roka. 
              
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 61) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:7 poslancov 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
Ing. Jozef Sokologorský, odovzdal vedenie ustanovujúceho MsZ primátorovi mesta Viliamovi 
Zahorčákovi. 
 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v ďalšej časti tohto bodu pristúpime k prerokovaniu 
nárokov doterajšieho zástupcu primátora MUDr. Benjamína Bančeja a novým zástupcom 
primátora. 
Zástupcovi primátora patrí počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu všeobecne záväzne 
právnych predpisov. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno zástupcovi  primátora, 
obdobne ako iným zamestnancom, poskytnúť len ak ju nemohli vyčerpať do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka. Keďže dnešným dňom zanikol mandát MUDr. Benjamínovi 
Bančejovi a zákon umožňuje pri skončení pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu,   
preplatiť nevyčerpanú dovolenku predkladám návrh, aby MUDr. Benjamínovi Bančejovi bola 
poskytnutá náhrada platu za nevyčerpaných 16 dní dovolenky. 
 
R o z p r a v a  
 
Keďže z rozpravy nevyplynuli žiadne návrhy, rozpravu k tomuto bodu končím. 
Žiadam predsedu volebnej a návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie: 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
 
NÁVRH UZNESENIE: 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
s c h v a ľ u j e  
poskytnutie náhrady platu za 16 dní nevyčerpanej dovolenky MUDr. Benjamínovi Bančejovi 
splatnej v najbližšom výplatnom termíne. 
 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 62) 
za: 22, proti: 0, hlasovania sa zdržali: 3 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
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Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Ďakujem za schválenie predloženého návrhu a dovoľte, aby som pri tejto príležitosti verejne 
poďakoval MUDr. Benjamínovi  Bančejovi za 12 rokov zodpovednej  a náročnej práce vo funkcií 
zástupcu primátora mesta. Želám mu pevné zdravie, radosti a úspechov v jeho ďalšom živote. 
Ďakujem. 
 

Dámy a páni, chcem vás informovať, že povereným zástupcom primátora odo dňa 
poverenia a uvoľnenia zo zamestnania patrí za výkon  funkcie zástupcov primátora primeraný 
plat. Podľa platných zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce patrí 
pri poverení dvoch zástupcov primátora plat vo výške 65 % platu primátora mesta schváleného 
MsZ zaokrúhlený na celé euro nahor.  Na základe tejto skutočnosti prináleží prvému zástupcovi 
Ing. Jozefovi Sokologorskému, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu primátora ako 
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, dňom 11.12.2018 plat vo výške 65 % platu primátora, 
ktorý ste pred chvíľou schválili. 
Druhá zástupkyňa PhDr. Jana Cibereová bude funkciu zástupkyne primátora vykonávať bez 
dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania. Z tohto dôvodu jej po dobu výkonu funkcie zástupkyne 
primátora mesta, bez dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania, prináleží mesačná odmena 
podľa čl. 2 až 10 platných Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce 
t. j. obdobne ako ostatní poslanci mestského zastupiteľstva. 
 Z dôvodu, že zastupovanie primátora a ich poverenie je výlučne v kompetencii primátora 
mesta a odmeňovanie zástupcov primátora, poslancov a členov orgánov taxatívne upravujú 
zásady odmeňovania, rozpravu k tejto časti nie je nutné otvárať. Napriek tomu sa pýtam, či 
chce niekto vystúpiť k tomu bodu. 
 
Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
 
NÁVRH UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
b e r i e  n a  v e d o m i e  
Informáciu o platových náležitostiach a odmeny pre zástupcov primátora. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 63) 
za: 18, proti: 0, hlasovania sa zdržalo:7 poslancov 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
BOD č. 14 
NÁVRH HARMONOGRAMU ZASADNUTÍ MsR A MsZ MICHALOVCE NA I. POLROK 2019 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené poslankyne, poslanci, 
v pozvánke ste obdržali Návrh harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 
2019.   
Dovolím si vás informovať, že v mesiaci január plánujeme uskutočniť školenie poslancov 
k základným pravidlám vašej činnosti. Na toto školenie budete pozvaní osobitnou pozvánkou. 
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R o z p r a v a  
 
Má niekto pozmeňujúci návrh?  
 
Mgr. Milan Kaplan 
Čo sa týka harmonogramu zasadnutí, najmä čo sa týka mestského zastupiteľstva chcem 
v mene poslaneckého klubu, ktorý zastupujem vyjadriť nesúhlas v tom zmysle, keďže nebol 
prijatý pozmeňujúci návrh a predložený návrh podľa rozsahu dátumov, že ste skutočne 
pristúpili na zásadu, že chcete robiť 4 zastupiteľstva MsZ v roku, tento harmonogram 
nepodporíme. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Tiež nepodporím tento návrh, keď chceme pracovať pre občanov mesta, je nutné  sa stretávať 
častejšie. 
 
Milan Potocký 
Stotožňujem sa s návrhmi predrečníkov. Stretávať sa raz za tri mesiace, štyrikrát do roka, je 
žalostne málo. Návrh nepodporím. 
 
Ing. Filip Kaľavský – fakt. poznámka 
Návrh nepodporím, boli sme zvolení občanmi, aby sme sa tu stretávali a diskutovali 
o problémoch. 
 
Mgr. Milan Kaplan – fakt. poznámka 
Rád by som veril vašim slovám pán primátor, že nebude problém urobiť mimoriadne 
zastupiteľstva, ale aj dnes bolo vidieť na hlasovaní, že je to úplne ináč ako ste to deklarovali vo 
svojom vystúpení. Nemôžeme brať vaše slová vážne. 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Umožňuje sa to, čo umožňuje zákon, čo rešpektujeme. Nie je zlé ak si vyskúšame aj tento 
model. 
 
Milan Potocký 
Zareagujem na vaše slová pán primátor, možno netreba experimentovať, ale ísť podľa toho, 
čo je tu už 12 rokov zaužívané. Nevidím dôvod stratiť rok nato, aby tých zastupiteľstiev bolo 
menej. 
 
MUDr. Dušan Goda 
Nedá mi, aby som neoslovil všetkých, hlavne nových poslancov, hlasujte podľa svojho vedomia 
a svedomia. Nedajte sa zmanipulovať. 
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Keďže nikto ďalší sa neprihlásil o slovo, primátor rozpravu ukončil. 
 
Rozprava ukončená. 

 
 

Mgr. Martin Nebesník, predseda volebnej a návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
 
 
NÁVRH UZNESENIE 
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  
s c h v a ľ u j e   
harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019 podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie 
(hlasovanie č. 64) 
za: 17, proti: 6, hlasovania sa zdržali: 2 poslanci 
- Primátor konštatoval, že návrh na uznesenie bol schválený tak ako bol predložený. 
 
 
 
BOD č. 15 
NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené poslankyne, poslanci, pristúpime k  Návrhu na uznesenie 
 
Prosím, aby predseda volebnej a návrhovej komisie oboznámil prítomných s uzneseniami, 
ktoré boli prijaté na dnešnom mestskom zastupiteľstve.  
 
 
Mgr. Martin Nebesník 
predseda volebnej a návrhovej komisie 
 
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci, 
volebná a návrhová komisia konštatuje, že všetky návrhy na voľbu členov mestskej rady, 
predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva, delegovaných zástupcov do 
obchodných spoločností, Redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan, mestskej školskej rady, 
školských rád a ďalšie uznesenia k predloženým bodom boli schválené kvalifikovaným 
spôsobom a v rozsahu, ktorý ste obdržali pred rokovaním dnešného zastupiteľstva a 
o všetkých uzneseniach bolo hlasované v priebehu rokovania. 
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BOD č. 16 
ZÁVER 
 
Viliam Zahorčák, primátor mesta 
Vážené dámy a páni, dovoľte aby som poďakoval predsedovi volebnej a návrhovej komisie 
Mgr. Nebesníkovi a jej členom za prácu. Ďakujem všetkým poslancom, že svojim konaním 
a vystupovaním prispeli k slávnostnému priebehu dnešného ustanovujúceho zastupiteľstva. 
Verím, že korektný spôsob presadzovania objektívnych požiadaviek našich občanov sa 
prenesie aj do ďalších zasadnutí zastupiteľstiev, čím spoločne prispejeme k rozvoju nášho 
mesta. 
Ďakujem všetkým prítomným, osobitne tým, ktorí prijali naše pozvanie zato, že svojou 
prítomnosťou umocnili význam ustanovujúceho zastupiteľstva. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci a všetci prítomní pozvaní, dovoľte aby som vás 
pozval na recepciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch MsÚ Michalovce po ukončení tohto 
zastupiteľstva. 
Rokovanie bolo ukončené znelkou mesta. 
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